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Hiszek egy Istenben, hiszek egy 1I.azó,ban, 
� \�,rlU.?"f".v I 'f.�. . karat magaball hordja a bátOl'ságot is. A kivételeket 

Hiszek egy isteni örök igazsá.gban, 

Hiszek MaOllarOTaw.g feltámadásában, 
csodálatos módon kiegyensúlyozza: itI,' ��.\��" Z egyéniség 

W:' (l�- oroszlánt . . . 
. farag a cmgartol es n) ulla al]asltja a hel 

kulest. Mindenre elszánt, revolveres rablókkal ma már 
elaggott postamesterek, öreg trafikosnők és vékOllvka 
postáskisasszonyok is szembeszállanak. Egy posiás
kisasszony pisztolyt rántott ki a télyegesfiókjából és 
megugrasztott vele nem is egy, hanem két revolveres 
ban�itát. A bátorság tehát l1ines sem születéshez, sem 

Anl.ell. 

Bátorság. 
Rövid, hivatalos köz,leményt olvasunk: "A leg

felsöbb honvédtörvényszék hathavi börtönre lefoko
zá�ra és elbocsátásra ítélt egy csendört gyávaság 
mlatt. mert megtámadott járörvezetöjét saját bizton
sága iránt való aggodalomból nem védte meg s járőr
vezetőjét ennek 'következtében ellenszegülők súlyosa n 
megsebesítették." 

Nem szépít jük a dolgot: egy csendőr gyáva volt 
és ezért - egyszerüsil ve a haditörvényszéki ítélet 
jogászi kÖl'mondatait - félévi lörtön után ki
tették a testületböl. Mindenképpen: erkölcsileg és -
mondjuk - anyagilag is. Ezen nem lehet segíteni, de 
ha már megesett, legalább tanuljunk \'alamicskét be
lőle. 

Háborút járt magán-Iélekbúvárok azt állít ják, 
hogy a csatákban is mindenki félt. Csak az egyik be
ismerte, a másik letagadta. Lehet. De aki letagadta, 
már ezzel is tOl'onymagasságta került azzal szemben, 
aki beismerte, mert legah\bb küzdött ellene, emez 
a'lonban nem . . És atz: is bizonyos, hogy aki letagadta a 
félelmét, az n helyén maradt, aki meg beismerte, az 
elbujt vagy elszaladt. Mert válságos pillanatokban az 
életösztön persze, hogy kiutat és menekvést keres, de 
minp.1 elszántabban tud valaki elJentállani ennek az 
életösztönnek, minél több és szilárdabb lelkierő és er
kölcsi tulajdonság ellensúly07lla a testnek a puszta lét
hez való élettani ragaszkodását, annál bátl!abb em

. ber, bátrabb katona az illető. Vagy talán ne is beszél
jünk bátorságról: mondjuk sokkal egyszeríibten azt, 
hogy a derék ember bátor, a hitvány pedig gyáva, 
mert hiszen a bátorság é� gyú \'aság voltaképpen nem 
egyét, mint a derekasságnak és hitványságnak egyik 
megnyilvánulási formája. 

S ha pedig így vall, akkor a íbátorság voltaképpe}' 
mé$! nem is erény. Erény csak az, ami nem átlagos, 
hanem !dvételes. A bátorságot is tehát csak fl. kivéte
les fokán nevezhetjük erénynek, de akkor már l1em 
bátorság a neve, hanem hősiesség. Aki az éjszakai pad
lásfosztogatókat vagy tyúktolvnjokat egymaga fülön
csípi, a·z bálor ember, de. !\ki életének teljesen biztos 
és tudatos odndobásával tört utat a többinek nz orosz, 
fi szerb, az olasz és a francia drótakadályokban, már 
nem bátor volt, hanem hős. A kettő között pedig nagy 
a különbség. 

Az erős test, az erős lélek és fl. szilál'cI, fpl'fias 

. 

testi erő?öz, sőt lám, még nadrághoz sem kötve, ha-
nem lelklerőt.ől, lélekjelenlétből és edzett kötelességtu-
dásból, vagyis mind olyan alkatelemekbőJ tevődik ösz-
sze, ameJyeknek az ember mindig uni marad-
hat és kell is, hogy maradjon. Mindenldll ma-
gán múlik, hogy bátor-e vagy gyáva. A világ-
hál or�ban . milliók és milliók lettek máról-holnapra 
nem lS batrakká, haJl em hősökké: a rajztanár, 
a kön�elj)J�!.kereskedősegéd. a lOáz,samester, mind 
sokszorosan kitüntetett hósökként jöttek haza <L. na,gv---� 
tusakodásból. És akkor, mikor az emberfefe'Rí,'á halált
magvető hősiességnek ennyi és ilyen ragyogó példája 
áll előttünk, nem csodálkozhatik senki, ha nem visel-
tetlink semmiféle respektussal a szimpla bátorság 
iránt. s ha azt az erények közül törülve, egyszerüen a 
követelmények közé .soroljuk, amely, ha így haladunk, 
maholnap még a postáskisasszonyi kinevezésnek is fel-
tétele lesz. 

De mit mondjunk akkor mindezek után a csendőr 
bátorságál'ól? oA. csendörnek az a hivatása, hogy min
denkit. megvédelmezzen. Másokat megvédelmez.ni csak 
bátor ember tud, gyáva nem. A csendőrnek tehát nem 
erénye, hogy!l;átor, hanem kötelessége, 'hogy az legyen. 
Mert. ha még hivatásának ez az elemi tartalma 
is hiállyzik belőle, mi marad meg benne al(kor 
abból, ami csendörré tesz.i? Hiszen niesen csendőr, aki 
bármilyen hosszú szolgálati ideje alatt többször jutna 
olyan helyzetbe, hogy a bátorságát igazán és komolyan 
megmutassa, mint egyszer-kétszer; ha még et ben az 
egy-két esetben is megfut, miféle jogcímen nevezteti 
magát egész életén keresztül csendörnek? És milyen 
jogcímen élvezi egész életén keresztül a társadalom
Ilak azt a kiváltságos tiszteletét, llmellyel az őt körül
veszi és amelyet a bnjtál-sai többek között nem is egy
szel'ÍÍ Ibátorsággal, hanem sZÉImtalan hősiességgel sze· 
re�tek meg a testtilet s abban az ö szamára is. 

Aki karddal, szuronnyal, töltött pl1�kával. biHncs
csel és két büntető törvénnyel felfegyverkezve is meg
ijed néhány garázda legény től vagy nAgyhangú rend
boutótól, az bizony jobtan teszi. ha minél hamarabb 
leteszi u csendőrkalapot s maga padig ",lszegödik vén
asszonynak valami kotlóstelepre. Közöttiink nem ma
radhat. mert ha a haditörvényszékkel nem gyíilik 
meg fl baja, előbb-utól'b agyonverik fl legények. 
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A csendőrségi irodai 
szolgálatról. 

hogy az irodai túltengés elkeriilése végett mit lehet egy

szerűsíteni, könnyiteni, iVagy célszel'úbbé tenni. 

irln: SELLYEY (SCHIlÉoq VILMOS őrnag)·. 
Ez a cél vezet akkor, amikor felsorolom az egyszeru

sités néhány lehetőséget. 

A csendórségnél az irodai szolgálat a vezetés és a köz

biz.tonsági szolgálat. céljaira szükséges. A vezetés céljait 

szolgáló írásbeli munka elég terjedelmes, mert sok, szét
szórtan elhelyezett kis egységgel kell intézkedni. E tekin
tetben nálunk kedvezőtlenebbek a viszonyok, mint hon
véd�égünknél, mert utóbbinál az írásbeliség lefelé csak a 
századig terjed, a századparancsnok már legtöbbnyire szó· 
val parancsol. 

Már cikkem elején két csoportra osztotlam a csend
őrség irAsbeli munkáJatait. Ehhez még két fontos ágazat 
járul: az adatnyilvántartás és az iratkezelés. 

Az irodai szolgálat csoportositása tehát: 
l. � 

Vezetés Közbiztonság 

/-r( 
lratkezelés 

t 
3. 

Adatnyilvánlartás 

Nálunk a közbiztonsági szolgálal is igen sok írásbeli 
munkát ad az észleletek bejelentésével és a feljelentések 
szerkesztésével. ltppen azért, mert szolgálatunk sajátos
sága sok írásbeliségel követel, éberen kell ügyelnünk 
arra, hogy e téren túl ne lépjük a legszükségesebb mér
tekel mert az írásbeli munka növekedése maga után 
\'onja a2 irodai létszámoK szaporítását, ami pedig nem 
más, mint a közbiztonsági szolgálat gyakorlati részét 
végző csendőrök számának csökkentése. 

A mai viszonyok között fokotott követelményeknek 
azonban csupán úgy felelhetünk meg, hogy minél több 
csendőrünk teljesitsen külS'ZOlgálatot s a parancsnokokat :le 
gátolja a túlzott irodai szolgálat vezető és el1enőrzö fel
adatuk tökéletes megoldásában. 

A vezetés céljait szolgáló írásbeli teendők közé tar
toznak: a közbiztonsági szolgálat teljesitését szabályozó 
intézkedések, személyi, fegyelmi, kiképzési és gazdasági 
ügyek. 

A csendórséggel szemben támasztott követelmények 
\'áltoznak a közbiztom;ág áUapota szerint s minthogy az 
irodai munka a közbiztonsági szolgálat tartozéka, ennek 
is idomulnia kell a közbiztonsájffSzolgálat alakulásához. 

Nézetem sze'ill ell1iflaönként meg kell vizsgáin i, 

A bolygótűz legendája. 
1rt:.,: l::NGI<:LMA;'IrriN ANDün g. hlfdllugy. 

" ... a megírt Kurulzok is nem sok napok után 
a hegyekbe:n is az idönek Télhez készül(:si 
mintt már nem rnaradhatván, Erdély felé k-<!z
dik utt'yokat folyt:l.tni, kiket midőn Gróff Pálfl 
János Regiment je B. Hajdu VáTosiakkal felett'� 
igen setét éjtzakákon va16 menetelekkel kezde
nek ellenségesképen meg előzni, a Böszönnényi 
zászlók tetején kezdettek látni Ulngo16 túz m6d
jára .íényeskedö nagy világosságot, melyet oz 
éjtzakáknak irtóztató nngy setétségébt>n nem 
tudván mire -vélni, ahozképest nem kitsiny rl!
mUlés kezdé öket megkömyékezni és a kopj ának 
végén tctzó fényességet a megirt Hajdu Vál:0-
siak mago� iránt szerencsétlen Omennek vélvén, 
azonnal ViSSza fordultak ... " 

(Babotaay Izsák, Tarcal város nótbiu
sának 1697-ben irt napl6jából.) 

Véres szüret volt. 

A közbiztonsági csoportba tartoznak: észleletekröl 
jelentések szerkesztése, feljelentések a nyomozások ered
ményéről, karhatalmi ügyek. 

Az adatn}'ilvántartások részben vezetés, részben a 
közbiztonság <céljait szolgáló segédeszközök. Az örsökön 
például a minösítvényi jegyek a vezetés, a jegyzékköny
vecskék és figyelólapok a közbiztonsági szolgálat segéd
eszközei. 

külö bujdosók a szőlőkarókból és ha igen-igen fáztak, t'el
�lYujtottak hozzá három présházat is. 

Azon esztendőnek őszén utolsó harcaikat v!vták n 
\'ezér nélkül maradt zempléni lázadók: a dargói kanástok, 
hontalanná tett pataki diákok, vihorlátalji bocskoros neme
sek és mind egyéb halhatatlanjai a véres Felföldnek. akik 
még nem fe:ejtették .el apjuk kinhalálát az eperjesi pia
con ... ököllel, foggal tépték át magukat az abaúj i renge
tegeken, a siksfigon pedig úgy szltguldoztak végig, hogy 
rengett a föld patkóik alatt és tajtékot türt lovaik zablája. 
Napkeletnek tartottak .:5züntelenJ miközben folyókat gázol
lak át és falvakat tiportak le. mert nyomukban járt II 
császárnak vagy tizenkét generálisa. teméntelen sok lom
possai, hajdúval és vasinges némettel ... lts sarkukban volt 
már a tél, útban voltak már a beszkidek i szelek és LengreI
ország felől szürke hófellegek ... Biz.tatthk is egymást a, 
buidosásba rohanó rhazátlanok: 

Csak napkeletnek, testvér ... Jut még szálIhs né
künk Erdélyországban! ... 

Igy menekült Böszörményi Tstván is ótszáz legényével. 
Tegnapelőtt vérveres lángok kapdosták az ég aljhn és 

tarnai kondások hozták ahirt: 
Háromszáz. kuruccal tört ki II szalánci en)ókből Böször

ményi! ... 

1 
Ebből tudnivaló volt, hogy háromszáz maradt az ötsz{\Z 

,egényből. 
Tegnap vAsáros tótok robogtak porfellllget verve és ki-

áltottak: 
ÁmbUor a tokaji hegyek kr6nikása csak annyit jegy

zett fel arról a szomorú öszidőről, hogy felette kedvetlen 
bor.ok teremtek azon esztendőben. 

Erre lari Böszörményi és még kétszáz kuruc! ... 
)1a pedig ti vksi révn�1 egy halész mondta: 
Nyergestöl úsztn meg a Bodroilot a 7.omotori trBz\ílnlil 

Böszörm�nri !ilzAt .katon1jn ... 
Azon esztendőben máglYÍl.t raklak a hegyekből mC��-
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I ratkezelés-csoportba sorolom az előbb lei rt három 
ágazat irat.ainak nyilvántartását és kezelését. 

Ezen csoportosHás alapján már most megóJlapithat
juk, hogy az 1., 2. és 3. csoport terjedelmét az élet, a 
viszonyok szabják meg. 

Ezekben a csoportokban oly módon könnyithetünk, 
hogy 

1. az alsóbb parancsnokoka.t - a lehetőség határáig 
minél nagyobb hatáskörrel ruházzuk fel; 

2. a parancsnokokat öntevékenységre neveljük; 
3. a szárnyparancsnoknak az alárendeltjei vel való mi

nél gyakoribb személyes érintkezést lehetövé tesszük. 
Egyszerüslthetünk azzal, hogy nem követeljük 

ugyanazon adatok ké� vagy több helyen va!ó elöjegyzését. 
Tág tér nyilik azonban a 4. csoport terjedelmének 

korJátozásAra, mert csupán akaratunk tól és célszerűségi 
szempontoktól függ, hogy erre milyen rendszert vá
lasztunk. 

Ezen ált.alános megállapU.ások ut.án menjünk a rész_ 
letekbe, még pedig az örsnél, mint a közbiztonsági szolgá
lat fontos végrehajtó szervénéL 

A szolgálati havifüzet vezetési segédeszköz. Kérdés, 
nem lehetne-e elhagyni belőle a 6. fUggőleges rovatot. 
mert az ide bejegyzett ügydarabszámok fl szolgálati lap 3. 
rovatában is benne vannak. Igaz, hogy az utóbbiak elinté
zés végett a járörnek átadott, vagy a járőr ált.al kezde
ményezett ügyek, de a szolgálati lapban az örsparancsnok 
bekarikázással megjelölhetné a járőr által elintézett ügy
da.rabok szAmát a jfi.l'ör bevonu.lása alkalmával. Ebből is 
meg lehetne állapítani, hogy mit végzett a járőr. 

Az elintézett ügydarabok számának a szolgálati lapon 
való bekal'ikh.'zása egyben hiányt is pótolna, mert enélkül 

Alkonyatkor a Piska-tónll.! álJt ama.. Bizonyos Böször
ményi nevezetű vicehadnagy és összefont karokkal nézt-e II 
lángszín fellegeket ... Háta mögött, a zsombékos parton 
túl, ahol estébe veszett már a láthatár, titokzatos vizek csil
logtak messze és nádasok susogtak a Ie.támadt szélben . .. 
A zsombékos parton túl komor csönd fekQdt a Piska-tó vég
lelen ingoványain, 

Vékony, karcsú katonaemb�r volt a vicehadnagy. A 
szája igen keskeny, a homloka igen széles. Fiatal, mondják 
is, hogy diák lett volna, de elszökött csntázni ... Két ma
gyar-barna szemét, két sz.omorú szemét most végighordoda 
üldözött kis csapatAn és azt kérdezte halkan: 

Hányan maradtunk, legények? 
Egy bekötözött homlokú katonája felelte: 
Kilencvenheten, instáJ:om... Avagy mondok, l<iltmL"

venhatan, mivel Soltész Mihályt elkapá -ll sodor a gázlónál .. 
Ott ültek a rongyos dolmányú lázadók a bogáncsos hasú 

lovukon. Kilencvenhalnn. Patáig izzadtak voltak, mert két 
napja hajszolta őket ,Pálffy i íUlig kormosak voltak, mert 

rájuk gyújtlalta a swlánci erdöt Nigrelli grófi és véresek 
is voltak könyékig, mert sok lomposon hnsUottAk magukat 

keresztül; de vizesek is voltak azonfelUI vagy h6naljig, mi
vel tatármódra, nyeregben úsztnttak át a Bodrogon ... Ig�' 

aztán sokan elmaradtak ... De II négy zászlób61 egy se hI
ányzik. Ámbár csak a rúdja van meg jóformán a zászl6k
nak, ll1livel úgy vonszoltAk ki azt is !lZ égő erdőb61 ... 

Böszörményi István Zomotor felé intett: 
Valahol ott gyön rlink Pá'ffy gróf háronl regimenltel, 

meg II hajduvárosiakknL 
Aztán KÖl1tvélyes felé: 
Ott meg SaBári gróf ötezredmagával ... 
Hallgat egy darabig, aztán egy szögletcsállú vén 

knlonához fordult, aki n legl'Ongyosnbb zászlót szorongatta 

a markában: 

a szolgálati lapb6l nem tünik ki, hogy mit intézett el a 
járól'. Ezt a szolgálati havifüzetból kell kikeresni, ami 
időveszteséggel jár. 

A porty.li.zási áttekintés szintén vezetési segédeszköz. 
Kérdés, nem lenne-e egyszerűbb és áttekinthetöbb ennek 
adatait 8 hetenként (Szu t, 372. p, S. bek.) felfektetett 
vázlaton nyilvántartani. 

A sokszorosított 1 :7.s.000, vagy 1 :37·500 arány6 
vázlat tartalmaznA. az örskörlet községeit és tereptárgyait. 
A községek és tereptárgyak neve alá jönne zárójelben a 
tereptárgynak a távolsági kimutatás szerinti foly6száma. 

A járőr kivezénylése előtt az örs parancsnok 8 vázla
ton vonallal összeköti a leporlyázásra kijelölt tereptárgya
kat. A járőr menetírányát az így keletkezett vonalon 
nyillal megjelöli és a vonal kezdópontjára rálTja II járór 
elindul ásának idöpontját, ezután elóírja az órjáratot. A 
járőr bevonulása után a portyázás kellét csak azon terep
tárgy mellé jegyzi fel, amelynél a szolgálat másnapra 
nyúlt át. A járól' örsre érkezésének napját a vázlaton a 
port.yázást jelző vonal végpont jára írja. 

Ha a tereptárgyaknt méreten felül ábrázoljuk a váz
latban, akkor a rajtuk átfutó portyázási vonalak és idó
pontbejegyzések élesen elkUJőnülnek egymAstól úgy, hogy 
nem okoznak zavart. 

A vázlatszerű portyázási áttekintésnek az az előnye, 
hogy egy pillantással meg lehet állapít.ani, hogy a terep' 
tárgyakat hányszor portyáztAk, mert ezt fi rajta átfutó vo
nalak száma szemlélteti. 

A vAzlatban az örsparancsnok ellenőrző és portyA\!:6 
útját - megkülönböztetésüL a jArórök útjától - szines 
irónnal kellen be-rajzolni, a hozzAtactDz6.....idöpontokat 8Z(� 
nes irónnal bejegyezni. 

No, Torsa M,áté apám, hogy véli? ... 
A vén bujdosó rántott eJyet ft váJ:án fityegő nagy med-

vebörön : , _ .... " •. ..! 
Vélem, hogy megesznek a gerófok, 'stállom ., . 
Nyilván igy lesz, mivel jobbr61 labbanc, balról J1.émet. 

az orruk előtt a Bodrog, a hátuk mögött az ingovány. Nincs 
tovább. 

De éppen, hogY' a fiska-t6ra mutatott Böszörményi: 
Arra még elt8karodhatunk ... keresztül a lápon , .. 
Torsa l\Hlté bozontos szemöldöke alól egy vi�lant.ást 

küldött az ingovány felé és azt kérdezle vont.atottan: 
A posoványnak? ! 
A zavaros felhők alatt egy elkésett árva vadlúd gigá

zott és zúgott fi nádas messze ... A:i.. ingovAnyon már elter
peszkedett a !homály . '. Torsa Máté nekiszegte II nyakát: 

Nem tonácsolom! 
Csak a fejével intett 1\ nádasok felé, de mAr pártiltés 

volt .a mozdulatAban : 
Arra nem! . .. Inkább Sollári csapja el a nyakamát, 

de mán megkövetem, én nem mék a posovAnynak! 
A vicehadnagyban fellobogott a dUh": 
I\'lért? 
Csak azé' instAnom! Mer nem adom Iclkem az ör{!" 

nek, - rágta ti szavakllt Torsa Máté és babonás tilt gyul
ladt [cl a szemében, - tuggya adot minden keresztyén: 
napszftllat utAn h6tt latol' lelke' JAI' a lápon ... LUdérc! 

Egyszerre mozgás támadt a lovasok kötött. i\[eginog
tak a sorok és mindenki nl'. ingovány fe'é kezdte nyujtogatni 
a nyakát, ahol az opAlos ködben valami varázslat lappang . , . 

BöszörmŐnyÍllek gúnyos ránc futott a sápadt arcára: 
Oszt hun látott már kee olyan IUdércet, vén tátos? 
Hun-é? Hát Sziksz6nál! - kiáltott az öreg, de hirtelen 

csak n�'elt egy nagyol és elcsöndesUlt hangon, futc.!lán, foj-
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A különoozö időszakokban készült vázlatok össze
hasonlitásával azonnal szembelúnnék, hogy a szolgálat. tel
jesilése az időszak sajátosságainak megfelel6�n tör�ént-e. 
A szolgálatok vázlat segitségével való tervezese mmdeD
e.5etre gyorsabb lehetne, mint a kimutatásszerú por�yá� 
zási áttekintésböl való keresgélés mellett, mert elobbl 
nemcsak a tereptárgy nevét, hanem annak fekvés

,
ét és az 

előzetes portyázások számát szembetűnően mutatJ�. 
A vázlat különösen megkönnyítené a SzuL 250. po�t 

2. bekezd�ében megengedett portyázások megtervezéset 
és előirását. 

Ha sikerülne a szolgálati lap 11· részét vázlaUal he
lyettesiteni, azaz a járórnek a portyázás útvonalát vázla
ton megjelölni\ megkímélnénk az örsparancsokot attól, 
hogy a tereptárgyak megnevez�ét minden szolgálatba
vezénylés aUtalmával kUlön leírja. 

Nézetem szerint könnyíteni lehetne a járórök mun
káját azzal, hogy a sértett és gyanusHott, valamint a ta
nuk kikérdezéséhez olyan előt·e elkésziteU (nyomtatott 
vagy sokszorosított) ürlapot használnának, melyeken a 
kikérdezendő személ)-i adatainak felvételéhez rajta van
nak a kérdések s a járőrnek csupán a feleleteket kell be· 
irni Pl.: Neve .. . , születési éve . _ _  , val!ása . _ .  stb. 
Eló;dja: . .. A járőrök ezeket ys vagy % Iv résznagy
ságú tömbben vihetnék magukkal. Megengedhetőnek vél
ném, hogy ezek a vallomást tartalmazó lapok a fogalmaz
ványhoz csatolhatók legyenek, mely esetben nem kellene 
a feljelentés szövegét teljes egészében kétszer leírni (fo
galmazvány, tisztázat), hanem a fogalmazványhan ele
gendo lenne hivatkozni a hoz�kelt kikérdezési lap 
folyószámára. Pl.: Sért�vács Járws->--L..számú... kl
kérdezési lap slmnt. Ez az eljárás elsosorban ott jelent 

toUan kezdett mesélni. Szikszóná' ... Ott szoritá mo
csárnak egesz sereginket Spankau generál, vagy tíz esz_ 
tendeje ... Felibe elhuHtunk kardok által, másik feHt meg 
rabságba cepelte a nimet . .. )Oli oszt valami huszan neki
csaptunk a szikszai mocsárnak, ... de hajnalra csak egy
magam sündörögtem ki az istentelen dagoványból. Egy 
lábig ott maradt a többi: ki béíullada a hinárosba, ki a ná
dosba pusztult. de nyomorútul ... Mivel egész álló éccaka 
hajszolt a lüdéTclélek . .. Huj, Boldog Isten, a vót csak a 
boszorkAnyszombatL , . Elsö kakasszóra kipattantak a süp
pedékek mögül a rossz lelkek, oszt karikába íonódva tim
collak a fejönk fe!ett ... 'Mi meg mondogattuk a bübájos_ 
ság ellen való igéket, de mindhejába ... Kék lángba, meg 
veres lángba vót rejtözve a lüdérc, oszt szüntelen csak ott 
bolygászott a ... 

lthallgassék kend!. .. 
A vicehadnagy éles hangja hasított bele a zsibbasztó 

mesébe· .. A lovasok karikára tágult szemekkel figyeltek 
az ingovány felé ... 

Emberek! - felemelkedett a nyeregben Böszörményi 
és úgy kiáltott, mintha elb6dultakat rázna fel mákonyos 
álmokból. - Hé, embel·ek! ... ördöngös beszéd cz! Az 
meg eszement, ki elhiszi L . . Nem 'lidérc jár a lápon, hanem 
igaziból való kis tüzlángocska,.. De olyan gyámoltalan 
kis láng, hogy elhanyatlik awnmód, ha -hozzáérnek .... 
Deákkönyvekben vagyon megírva . _ .  J!:n mondom ezt, mert 
magam is tanultam a kollégyiomba! ... 

Kivágta a karját az ingovány felé: 
Száradóban van már eü a mocsár ... meg minden mo

csár, ami még van a felsővizek kiöntésiben. Egynek se lest 
nyoma száz esztendőnek multával ... Ott rohad most a pos
ványba a sok giz...-gaz, káka, nád törzsök, miegyéb fityfranc, 
osztán mikor kibugfYsn a levegáég-re a rothadás, rögvest 

könnyítést, ahol kézírással ké�ziti� a )elentéseket, mert 
gépirással egyszerre írható a lisztazat es fogalm�zv�ny .a 
jegyzetek alapján. A személyi adat��r� vonatko�o kérde
seket tartalmazó ürlapok minden Jaror munkáját meg
könnyitenék. 

A szárnyparancsnokoknak kezdetben egy kis gondot 
adna a iintaironnal irt kikérdezólapokkal fe1sz.erelt 'Íogal
mazványok át"iu;gáliLsa, Ide ügy vélem,. !hamar�san rá le
hetne szoktatni a já.röröket arra, hogy jegyzetelket Ten�e
sen és olvashalóan írják.. A nyomozás folyamán készult 
jegyzetekllek a feljelentés foga!mazványá�?z való. csato
lása minden esetre a tökéletességig tárgyilagos feljelt:nté
sek szerkesz,tésére serkentene. 

Ali örs ügyeinek, illetve ügyiratainak nyilvántartásárn 
!lZ iktatókönyv és ill·atjegyzékek Bzolgálnak. Az iktatásnál 
minden ügy foly6számot, iktatószámot kap. Ez az ügy
darab kezel�ét (llleglk:önnyíti s igy szükséges_ 

Az iktatókönyvbe be kell jegyezni, hogy az ügydarab 
mely parancsnokságtólr mikor, mily szám �latt érkezett. 
Olyan adatok ezek, melyek az ügydarabról lS ;megáJlapit
hatók és így az iktatókönyvbe való bevezetésük nem egyéb, 
mint másolás. Az irat öl:sre érkeZiésének idejét hitelesen 
a vetteml'Zo bélyegző igazolja 5 ha azt ellenőrizni akarjuk, 
\'agyanegál!apíblni, amúgy is- elő kell venni az ügydaraoot, 
hiába van ez az adat beÍl ..... a az iktaiókönyvbe. 

Azt, hogy az ügydarab mily szám alatt érkezett az 
örsre, nem látszik célszerűilek nyilvántart.ani, mert az örs 
szá.mmutalót úgy sem ,vezet. 

Feltétlenül szükséges azonban nyilvántartani az ügy
darab tárgyát, sót az egész iigymenet-nyilvántartá:mak ez 
az alapja. 

Ha az elintézés módjáról meg ak-arWlk gyözödni, ak-

meggyullad. Olyan .kék lánggal világit, mint a reves fa! .. 
Ot! a bitangoló pilátusát annak a bestye lidércnek, a S'U'
kunkban kasmatol Pálfi, oszt ippeg most tartsak oskolát a 
kémia-tudománybul?! ... 

Valaki dörmögött a sorban: 
Hajsze' csak gyüjjék a labanc . . . A halált nem féljük, 

instállom! ... 
A halált? - hörgött a vicehadnag)', - eb, aki bánja 

a halált !... Hej, nem a mi cafrangba szakadt kis életi..lnkröl 
van itt szó! És nem is dinomozni megyünk Erdélyországbn! 
Hónap átal akarok lenni a Tiszán, mind a négy zászlókkal, 
de pünkösdre újfent ötszáz rongyossal szakajtom tűzbe 
Zemplént! ... de aszondom én neked, szerelmes egy ecsém, 
nemes Visnyai Gergő, ne prézsmutálj ki a glédábul, mert... 

Felreccsent a hangja és végigzúgott a mezőn: 
. ... mert Isten az atyám, hogy itt, a Piskató partján 

ránta!ak karóba! . ,. l!:s hallja mindenki parancsolatomat: 
Az ingovány felé vezetó csapásra mutatott: 
Rá az útra!. .. De szilajul!' 
Az erös, fiatal hang úgy fújta szét a misztikus döbbe

netet, mint a füstöt. Megmozdult a csapat és nagy dobo
gással ereszkedtek neki a lapálynak ... Csak TOl·sa Máté 
maradt mozdulatlan. 

Torsa Máté állt a helyén. Kezében a pörzsölt lobog6jú 
kopjával, vállán a földig lógó lmedveb6rrel, összecaattantott 
állkapcsával, mintha maga lett volna a zendülés szobra. Ekkor Böszörmény·i· István, ll. rongyos hazátlanok vice
hadnagya sarkot adott a lovának és egy ug'rással odadob
bant a vén rebellill elé. 

Kend pedig' - mondta lassú szóval _ akar maradhat 
is ... Aggya ide azt az ászlót. 

Erősen néztek egymás szemébe és Böszörményi a 

zászlórúd felé nyújtotta a kezét. 
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kor is az ügydarabot kell elővenni, mert abból ,túnik ki, 
hogy az örs mikor, mit tett. 

Kapcsolatos számokat sem feltétlenül szüktiéges az 
iktatókönyvbe bevezetni, elég, ha azokat csupán az ügyda
ra,bokra írjuk rá. 

A felsoroJtakból lJ"öviden ;evonbató következtetés: �z 
örsökön az iktatás leegY5zerűsitJhető olyan iralnyilvántar
tássá, mely felesleges adatokat nem tartalmaz. kevesebb 
munkával vezethető s mégis teljesen megfelel a célnak. 

Mielőtt azonban ezt az egy.szerűbbnek látszó iktatást 
megtel'veznénk, foglalkozzunk az iratcsom6zással, mert az 
ezzel kapcso!atosan vezetett iratjegyzékek tulajdonképen az 
iktatás egyjk m6dját képviselik. 

Az iratcsomózás célszerű és hasznos. Az ügydarahok
nak ,tárgy szerint !Va16 csoportositása :megkönnyíti az örs 
működésének áttekintését é& e�lenórzését, sőt bizonyos vo
natkozásokban adatnyilvántart.ásokat hely.ettesit. 

Az iratcsO'll'lóho1. Itartoz6 il'atjegyzékek vezetése azon
ban nehézkes, a .keresést és áttekintést, általában az iratok 
kezelését megnehezíti. Elég itt utalnom a lapunJmak 193L 
évi 692., 728. és 776. oldalain megjelent Imagyarázatokra. 
Amihez ennyi magyarázat kell, az nem egyszerű és nem 
való az örs céljaira. 

Kérdés azonban, hogS elválasz.tható-e 8-Z iratcsomó
zást61 az iratjegyzékek ve7..etése? Véleményem szerint 
igen, ha sikerül az iratjegyzékek elhagyásával a célnak 
megfelelö iktatási rendszert megtalálni. 

ElgondoJásom szerint az iktat6könyv minden felesle
ges adat elhagyásával a következő rovatokat tartalmazná: 

r. szam; 
2. tárgy; 

Tegnapelőtt, a szalánci pokolban, egy égő cserfaággal 
a kezében marakodolt Torsa Máté. Háromszor is eh'án
gaLták tőle a rongyos zászlót, de Torsa Máté mind 
a háromszor visszarancigálta, miközben n parazsas végú 
fütykössel szakadatlanul csépelte a fölséges császár híveit. 

Ide azt az ászlót. ha mondom, - szólt mégegyszer a 
vicehadnagy, - oszt, ha fél kend� csak maraggyék! '" 

Fél a kórság! - horkant fel az öreg, aztán hozzá
tette csendesen: instállom ... 

i\1egmal'kolta a kopjanyelet és elindult II többiek után, 
a zsombékoson át. Neki az ingoványnak. 

Sötét volt mAr akkor, de még sötétebbnek igérkezett 
az éjszaka. 

Se csillag, se holdvilág. Mintha kilencvenhat kisértet 
settenkedett volna át II lápon, úgy vonult Böszörményi a 
legényeivel a nádtöl'ők útján: nesztelen némán, bele
omolva az éjbe. 

PArosávnl haladhattak csak a csapáson. Elől Babos 
Demeter kocogott egymagában, mivel idevalósi volt Ke
resztúrba és emlékezett még gyerekkol.'liból a Piskató labi
rintusaira ... Utána ,Böszörményi és mellette öreg Torsa 
Máté a zászlóval. Azután jöttek a tarcaliak. középen a hA
rom másik lobogó és legvégén a bőcsi C!1atlibn halt Huszár 
Mihály urnm pataki kompániájáb61 megmaradt katonák. 

3. hol van az űgydarab; 
4. megjegyzés. 
Az ikt.atás a tervezett rendszer szerint betűrendben 

tárgymutatószerűen - történik. Az ügydarabokat jel-
legzetes szavuk kezdőbetúi szerint az "A". "B", .,C", stb. 
oldalon vezetjük be. 

A számozás kétféle lehe�: l�töllkezdve felfelé, tekintet 
nélkül arra, hogy az ügydarabot mily betü alá iktat.juk. 
vagy pedig minden betű alatt 1-töI kezdve, rnely esetben 
A/l., A/2..... B/l., B/2 .... stb. számai �ennének az 
örsnek. 

A tál'g)'mutat6szeJ'ű iktatás első módja mellett külön 
s-zámjelzól'e Ilenne 5zükség, melyböJ megállapftható, hogy 
az egyes betük alatti iktatásnál sorrendben milyen szám 
következik. mert máskép ennek felkutatása sok keresést 
igényeine. Ezenkívül -az ügydarabok megkeresésének meg

könn)'ítése végett a számjelzőben nyilván kellene tartani 
azt is, hogy az ügydarabokat mily betü alá iktaUuk és 
mely iratcsom6ba Ihelyeztük. 

Nehogy új előjegyzés keJetkezzék, maradjunk a beWn
kint, folyószámokkal \·a'ó iktatás mellett. Ez nem okozhat 
semmi nehéz.séget, mert az ör.sök az Í!ratjegyzékek vezeté
sénél a törtszámokut már úgyis meg:szokták s u különbség 
csak uz, hogy most a számlúlóban ollern szám. hanem betli 
kerül. Ezzel az iktatási móddal egy tárgymutat6val egyesi
tett iktatás keletkeznék, mely betürendben tartalmnzná az 
örs összes tigyeit, ·tehát az eddig il'atjegyzékekbe fogIhl
takat is. 

Ha azonban eltöröljük az iratjegyzékeket. az iktató
könyv számai ann:.�ira felszaporodnak, hogy minden örsnek 
táI,gymutatót kellene 'Vezetnie. A fent javasolt, egyben a 
tárgymutatót is magában foglaló iktntási I'endszer 

sötétségben . .. Libegtek . .. megálltak ... aztlin im bo
lyogtak tovább, mint valami levegöbe röppent szappanbu
borék· .. 

Torlódás támadt a csapáson, curukkoini kezdtek a lo
vak és Visnyai Gergö keresztet vetett, holott luteránus 
volt ... 

Uccu te! ... - rikkantott Böszörményi és az egyik 
bóklászó Jáng felé csapott a sUvegével, - ne féljen ettül 
senki, aki pedig fél, az ne mutassa! ... Hajrá cs�k.tovább, 
fiam, Deme, t'om, te nem félsz a Jidércmadártól! ... 

Babos Deme megint nekiil'amodott az élen, mert 
olyan legén}' volt, hogy [IZ öl'dögfiakat is megtiporta, ha 
nagyon elbúsulta magál ... Be azért égnek borzolódott a 
hajzata, mikor hátrapislantott .. ' A zászlók csúcsánál 
röpködtek a boszorkányos lángok. Olt keringtek, forog
tak, táncoltak a lidél'ctüzek mind ,a négy kopja hegyénél, 
mint éjjeli lepkék a mécsvilág körül ... 

Oe azért wrteHek tovább ti csapáson. 
Ne féjjetek rongyosok - dörgött szüntelen Böször 

ményi hangja az olvadt setétségben. - Csak ne féjjetek. 
édes fiaim! ... Azért repked a Umg a kopjahegyen, mivel 
viszi a levegő sodrása ... Ne féjjetek hazátlanok, még 
ma a Tiszánál leszünk ... Ne féjjetek. mer II hinárosba 

Mint a testetlen árnyékok osontak az ólomszinű éj
szakában. Repedezett táblájú, beszáradt laposok és .szotyo
gós vizenyők váltották egymflst .. · Első kakasszó táján 
egy szélben zúgó nádtenger mellett húztak el éppen, mi
kor kapkodn i kezdte a fejét a Babos Demeter lova és 'meg
torpant ... 

hajigállak! . . .  Hajrá csak, hll'esek! . . .  Piros pün
kösd napján megl'íkatiií.tok a császárt, Sollári uramat 
meg lMarkoD vonszoljuk meg ... Csak most ne féjjetek, 
száz meg egy csatát járt komáim!.,. Csak keletnek, 
fiam, Deme, .. Oe aki f�l, az -se mutassa, mert Tögvest 
széthasftom II fejeteket, szerelmes magzatim ... 

Otl gyünnek a Iüdércek! 
A zúg6 nAdns feleLt apró fénypontok mozogtak ... 
Lilliba játszó kék tüzecskék reszkettek fl feneketlen 

A kopjahegyeken elhanyatlott és újra fellobbant a 
bolyongó tüz ... 

Jól haladtak. CSUl'gott ft viz az ember�krŐI .,. i\Jire 
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külön tárgymutató vezetését feleslegessé les'Zi, ami 
egymagában is alapos megfontolást érdeml6 el6ny. 
Az iIi:tatókönyv tárgyrovalának kitöltésénél ft vezér
szó meg:vála.sztására. - mely eldönti, hogy az ügydarab 
milyen betü alá kerül. - eppúgy súlyt kell helyezni, mint 
az iktatásnál. Ha ugyanazt az ügyet több belü alá is be
vezetjük, akkor megtartja ugyanazt a számol. me'y alatt 
egyszer már beiktattuk. PI: kL örs elfogta Béres Ferencet 
és Sipos Antalt., akik egy búncselel.."IDényt együttesen kö
vettek el. Ezt 8'l. örs beiktat ja B. alatt, ahol mondjuk 18. 
szám következik. Tehát az ügy száma B/IS. 'Em; de be ken 
iktatni S. 'betü alalt is (Sipos) , ahol szintén B1l8. számot 
kap, mert ugyanaz az ügy. 

Minthogy az öMök számmutat6t IDem vezetnek s az 
ügydarahok csupán az abc betúin belül lennének idörend
ben iktatva, a nekik adott 'Parancsban ,nem elegendó egy 
elóu5 fügydarab keltére és számára hivatkozni, hanem ft 
tárgyat is mindig meg kell jelölni. A csendörparancsnok· 
ságok eddig is mindig hivatkoztak a tárgyra, &st a legtöbb 
esetben megteszi:k ezt a biróságok és hatóságok is. Ettől 
eltérö szórványos eseteket pedig akár központi sz!\bá
lyowsal, akár megkereséssel Tövidesen ki lehet kUS'ZÖbölni. 

Az e1intézett ügydarabokat a megfeleló iratc&om6ba 
helyezzü'k és az. iratcsom6 számát az iktat6kőny.v 3. rova
tába 'bejegyezzUk. Pl : 1. ies. Elintézett ügyeknél omár nem 
okozhat gondot, hogy mely ira1.csomóba helyezzük azokat. 

Az ö:rsön lévo kideritetJen esetek, oktató és figyelmez..
tető parancsok, függö, kémél tartott. stb. ügydaraboknál 
a 3. függőleges rovatba nem az ies. számot, hanem azt je· 
gyez.zük be, hogy "függ", "ikéznél" stb. Ha azonban az 

a második nádashoz értek, már halovány narancsszin esik 
karimázta a láthatárt. Hajnalodott. , 

Meg"ZÖkkent a csapat, mivel Babos Demeter hirtelen 
megállt . .  _ Ott kémlelt egy darabig az élen, aztán rug_ 
tatott vissza: 

Vélem, e!ejbénk került a labanc! . . .  
A ménkű, aki belevág . . .  Runnan került v6n'. 
Zomotor felUI, - intett fáradtan Babos Demeter, -

ha gyalogláb gyUtlek . . .  Lú nélkül At lehet vergődni ar
rul is . . .  

Toraa Máté elöregörbUlt a nyeregben és belevA.gta 
vércseszemét az éjsz.aklLba: 

Val6 igaz . . . .  nyakunkon PáUi . . .  
De látni is lehetett mér, hogy B. nádasokon túl, valami 

sötét tömeg mozog a lapélyon. De sokan lehettek, mert 
nagy nyüz.sgéssel voltak. A pirkadat csfkjába élesen raj_ 
zol6dott ki a sok benyomott tetejű hegyes kucsma . . .  

ügydarab irattárba kerül, a 3. rovatból az eddig i bejegymt 
töröljük és beil'juk az ics. számot. 

Ha az Ugydarnbot yalahová elküldtUk, pl. :1 szárny
pRl'ancsnoksághoz., vagy ft fösrolgabIróhoz (SzuL. 466. 
pont) , ezt beírjuk a megjegyzés·rovnlba (il'Ónnnl), A meg
jegyzés rovatba kell bejegyezni továbbá n meg.sernmis[tést 
és ihatálytalnnitllst is (tintával). 

Ennek az iktatási rendszernek bevezetése az örs ügy
iratkezelését véleményem szerint lényege,sen leegyszerüsf
lené, az áttekinté3t és il-atkezelést megkönnyitené, Iteteme:\ 
ido... és munkameglakariUissal járna anélkül, hogy az Ugy
iratkezelésben Ulvarok keletkeznének. 

Az egyszerüsités a >szemlélő elöljárók munkáját sem 
nehed,ti meg, sőt az alatt az idő alatt. amit eddig az ilQtató
könyv és iratjegyzékek átviz.sgálflsfLvnl kellett eltölteniök, 
lényegileg foglalkozhntnak az Ugyekkel. 

Kérdéses az is, hogy feltétlenü'l az örsnek kell-e meg
sZel'k�ztenie n uoldjegyzéket., hololt az illetékekre vonnt
kozó adatokat hitelesen az OSl.tAlyglll.dllSági hivatalok 
tartják n�rilván. Ntél.etern szerint, ha a gazdasági hivatalok 
egyéni illeték lapokat vezetnének, melybe havonkint be
jegyemék. hogy mi jál' az egyes csendőr�knek, az őrsön n 
szolgA.lat 'hátránya. nélkül, sőt II közbiztonsági szolgálat 
e!önyére könnyilenénk s a gnzdas6.gi hivatalokat sem ter
helnénk ,meg lényeges munkntöbblettel. ,Az egyéni iHeték
lapok kitöltése a gazdasági hivat.aloknál nem venne több 
idöt igénybe, mint amennyit azok most az örsök z.sold· 
jegyzékeinek ellenőrzésére fordftanak. Az egyéni illeték· 
lapot ft csendör illetékeivel egyUtt minden hó l-én kézhez 
kapná, abból megállapíthatná, hogy l"indt'n neki járó ille
téket kifizettek-e és az illetéklapon al6.irllsó.val igazolná 

Száz lépést se rohantak, mikor Toran MAté elkapja 
Böszörményi sA.rgájának a zabla szárát és l'ikolt: 

Elfele mennek! 
Kavarodás, ágaskodnak fi lovak, Böszörményi ol'dU: 
Tán megkolontosodott kee ! ?  . .  
Ha mondom - kiA.It öreg Torsa Máté és rémisztő ne

vetéssel csapja jobbszemre ft vedlett esa!májA.t, mint aki 
nem bir kedvivel, - nem ránk gy/jn n hajdu, 'sUi110m ! . . .  
Ippeg, hogy mitUlünk szalad! Ahun messzi iszkol nak mán, 
de eliele ! ... 

A lapály Ures volt . . .  Egy távoli nádas felől még 
csörtetés hallatszott . · . Valahol ott fut Zomotor felé a 
hajduregiment utols6 kompA.niája . . . 

Leugráltak n 16ról és még Böszörményi ia elbámult. 
De Tona M6.té, negyvenkét év 6ta császárt szomorit6 vén 
rebellis, tUst�nt mag)'arAzattal szolgA.lt :  

A hajduvA.rosiak ezek, vicehadnagy uram, - mondta 
hallLlos nyugalommal Torsa MAté, miközben leakasztotta 
a kApáról a négyujjnyi .széles fringiát, - gyaloghajduk, 
de itt az egész regiment . . .  Hej, v6t esze a darulábú Pál
finak, hogy Ille a brandenburgiakat kúdje . . .  Szörnyen érti 
a hajdu a vagdalkozá8t, oszt lesz itt olyan tánc . . .  

Héj ! esmerem én a hajdut, instllllom . . .  Jeles vere
kedö �épség �z, de í�lette babonás . . . pszt most se tud
ván mite vélm a kOPJánk hegyin fényeskedő nagy világos
ságot, megszállá mindnyájokat a rémUlés . . .  Nyilván azt 
hivén, hóll lator lelke jár a lá pon . . .  LUd�rc . . .  Esmerem űköt, mind ilyen eszelőkös . . .  

Legyintett egyet megvetöen TorSIl Máté és kidOI. 
lesz tette a mellét : Az utols6 té.nc, - dünnyögte halkan Böszörményi és 

aztán nagy .sz6val kiáltott: - Itt a labanc, legények! . . .  
Megtapossuk a súrÜjit, oszt aki elevenen marad, az vág_ 
tas80n tovább, mert tengersok a hajdu . . .  No hozzá csak, 
de mindig uté.nam ! ·  

Kiugrott a 16val és nyomában dllhös csörömpijléssel 
lódult meg mind a kilencvenhat rebellis. A tarcaliak a fo
gukat csattogtattA.k, mint a farkasok, mig Patak elkese_ 
redett fiai rA.kezdték a j6lismert üvöltést: 

N o hozzá! . . .  Csnk hozzá! !  • . .  

Mivelhogy semmit nem ért a hajdu nz kémia.tudo
mányhó' . . . .  

Böszörményi ,István diAkból lett vicehndnng)' úr rá. nézett a .vén kuruc-huszArra és elmosolyodott. Aztán a 
messze pirosló hajnaIba tekintett : 

Nyeregbe legények t • • •  Még ma átal leszUnk ft 
Tiszán ! . .  ' 

öreg Torsa MA.té kengyelvlls mellé vAgta II lidérces kopját és megindultak 'újra . . .  
Nnpkelet relé. 
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iI �etekeinek hiányt.nJull flt,vélelét. Ezután nz öl'spnrancsnok 
,qsl:Ozaküldené az illc.téklnpoknl fl g{\zclasó.gi Jl ivata lnnk , 

Természetes, hog)' csupÍln killr6bált\s dönthetné cl, 
hogy ezek uz elméleti elgondolások fl gynkorhltbnn mik(lnt 
(t"lelnénck meg. 

A It!lrtnkknl nem mel'itetlem ki mind\mt. Hi\ nlnposllIl 
körUlt�kinUlnk. bi'lonyál'u l.alftlni fogunk még több egy�r.c· 
I,Qsfleni "U lót. i!:l. 

Csendőrerényeb::. 
fl'lul CSl�l)l BI�LA S1:lizudos. 

Egy szubad ór(unbnll kill'tum HZ utnalt6.:so.kból mind
uzakat II tulnjdbnsflgokut és képcssPJeket, amelyeket il 
cSGndörsógi szolgúlnt �l cscnclÓl'tól mc(tkövatcl. Hu /IZ utn
Sltá6 .szövege között chn61'tnn el5fol'dul6 ilyen tulajdona:'l
gokat és kópc!i!'lógekel öszcJgyűjLjllk, cslnoo ki� 80ro'Wl kL'" 
letkezik, Azt hi"SzűJl1, lIiIIllsen csendőr, uld érdck lód�s n�lkUI 
olvl.ISIlI\ el,t 11 r elsol'ohtst, mert bizon)' llllán kel.tőnek �l'll1 
jutott még cllzébc, hogy : lássuk cs..'\k, mi mindent köwll.11 

II szolgAhll tölem ; tulÁn jó volM ezeket a kövctt!1ményckl.lt 
összegyüjteni, hogy rendre hnlndvll, megvizllgóljnm, meK 
vannak-e bennem mindc7.ek II tulnjdonsAgok és képl'SS&gt!k, 
Illclyikkel milyt!n lÁbon állok. melyiket kell (ejlt'szlcJlcm, 
melyekre kell még czut"n szcrt lennem, 

f;n összcgylljtöttem és fel is sorolom ezeket. i\'Icgkhné
Icm tehllt II jóm i{n'ckvó C�Cl1dÓI't z\ hosszudnlmutl kcre�
�éléstól. Mul' itt 117. I'lején megmondom, hogy csupán uzokut 
fl tulujdonsflgokllt és képességeket h'tl1.m össze, nmelyck ki, 
zfl1'61ng n szorosnn veLL cMndől'ségi szolgltlutbllll elcllgtld
hctetlenek é..'i nem lI'tum be II sOl'l'endbc azokat. nmolyek 
például II kllton!\ " agy A jó hnznfi stb. lulnjdoll::lugui é:l ké, 
pcsségei köZó s:r.é.mlt6dnnk. PCl'sze ezek elhngvltsn nem nzl 
jelenbi, hogy llzekkel II Ilsend61'11t!k 'ill Mm kcl1

'
01nl'ud6k 1161� 

kOl l'E'ndelke�Jlic, hnnem csupÁn m�ól'L leLlem, mert hu min 
dcnL cg�' kulnp alntt nkm'nunk let.árgynlni, könnyen úgy jftl' 
hnLunk, hogy nom l!\ ljult meg n fáktól flt crdőt. 

LÁSsuk hát ezekután nzoknt n tulnjdollsáKoknl 68 kép!!:I. 
�égekel, :unclyok c!:Ink IL :l1.ukl'c hatll roll cscndől'sógi hiv/l
ll\tJhoz : n nyolllou\shoz elengedhetetlenek, 

�l{ymás nllt ft'om ezekut, mert. Igy nem vL\SZl\ok CI n 
sorok közölt S nkl z\k!l1'jll, meg is stfimolhaljn IIzoknt. Ez�k 
pedig ZI következők: 

. 

" I!:n/(,kltJdh (S�IIt. 97., 674. \1, ) ,  
Lll!ké,1.3rl:! (Szul. 17, § . ,  67C;. p,), 
Sfl�'(jld(!lzíJJfÍrI (Szul, ,109, ll' ) .  
l<Ijtfllc�IIi1f1rrZfll CS'wt, 71., 57,1. 11.1, 

Ji'ríl'o dflzn.q (S'1,ut, ,109, p,),  
1WfU'tti.O( ( 87.Ul. ,109., <113, 670, p,). 
"flHl/kl/nd ( Nvomozfl:'l 11Im{\lclu ) ,  
OulaMldmnl:! ( Szu l. ,109, P.). 
A hi1lCLtril:l z'Hl/IlJt'otf! t S'wL, 670, p.), 
A h·m.lltlllok' izU/!fl1'1II0 (Szu t, 666" 670, p,), 
A Btk, ilfm/ I'IILe (Szul. Illő" li70, p.) 
A Ul/mUl/zdH I lIIU1/(lftllwh- illl/lfl/'/ltl' (SzlIl. lUll" óMi 

570. Jl,), 
A 1(t1J(I,'f�t(lII.t(Jk il/llllln'ttt (Szul. 96·, 40!1" 1;70, II ) 
AIII}JfJHHafl ( Szut. 409 .. ,118, p,L 
IlU/ld.'Izlll"'ItIIl!(1 (Szu t. ,I l l  p.), 
Szal;l5l'/fllt'l/! (S1<ut. 565, p.). 
PfírlflllluzlffÍ(I (S'wl 72 .. 115, p,).  NlC\' m{ndk csoporl.llll nedl" II kövlllkoz6kct Il'tulll k l :  

J 6  ffz/Jllc/II; fd,JCHHtffl (Szul, '109. p,l.  
IiJMuk ilHzjtf/'nH (S'wt. 409., 661>, p.),  
1<':1111'//(1'(11111 11l'kmtJRi Id/oflnJt (Szul. 670, p.l .  
J .. ('tomdIlYl'8Hdn (SZIIt. ·100·. ,Ill.  p,). 

l\i1ltil!bö:.fi h·t'l!t' ...... �rigl'k ( S'wt. 409" 67,1. p,) ,  
CWI/'S fclfogds ($zuL .\lJ. p.), 
GyOI','Cf dlwtárn:tf.-. (Szul. , JI t. p.). 
&mbl'l'i8I1H!"ctl {Saul, ·I I:!. p,), 
Pi/rd(',,!, 111'1 Illlllgalolll (Il)'om. dili ,) .  

Fl'gllt'fct/l Ö:I.'I%I!OnloRfftf-Rn ( Ilyom, t'hn, ) ,  
,\ II'Iu'ffisógt'l.· /cli.'wl('I'{'R(' ( nyom, <lhn,. $wl. H�, �I, ) 
t\ Il'hutetlcTl�őJl('k, � :l VAI6s.�hlÚ t\� \ t1)'()IlI, 01111., R1Ut l 1 2, p.),  

I I  vnl6szlnl1t ll'1l fclfsmel'é:il' 

Tudom, nWRlJOt'�"ik sok CoStmd61' ht'!lu, lIlIkuI' I'�t II rl'I, 
�ol"oh'st dolvU:4�u éH Ilniikol· �1I'1'(I gondbl, h og,\ jő C8011dlíl't'� 
nkkol' vflllHttik, lm m indezek a kÓllCssúgolt és tulujdolJ" 
s!\gok tlIogloaztlt!k bl'lIlle. Pl!.dig ez még I1tlm It! mindt'll, 
1�7. n sok jó, m'mc.H é� kiváló LulnjdoIH!�g 611 k61H'sség (!�lIk 

�Ikkol' él' VI\IIlJllit. hu mlndt17. ... kun felUI II leN'föbh kólwtllség 
I� nUIgvutl :I (,Hllndől'bt'l\: l!zl'knck 11 gynkorlnLI �lutb�1I val6 
folhnslluálni tlldt\SiI. 

No, dl! IIhoK�' Wt ulSó IJckczdésbl'lI suk l'Nl'1U161'l t11t1/oCI·l'· 
nÜ lcttLlnl , most tovtibb l'lmúlkedve, Inl'K 11:1 bMol'ltol1l, NI' 
�zöl'uYI'ikörljt!k el senki 1:1 lll! gondolju, hogy �'1. ti .!lok köVt'tel� 
Illény cgy ember i:lv.nnu'II·1I Ichulotlen, ml!rt er.l'k 1\ tulajdon 
�óKok �s k6Jle�s6Jfl.'k. hu csuk kt'r.dl't1[lKt·'�t'n ill. tit' mlnot'll 
t'mbol'ben lllugviLtlnak, tchílt IWtU lesz m(U! tonuivHló mint 
t'1.t'kel önmRKunkbnn fclfudt.!r.1lI és n'1.után rdlt.!sy.tcni. -' 

BlI.tnl'lthul megmondom tI\�K lI1.t is, hogy ni nctI, lU'm 
i� ,'olt él:! nem il! lest olynn cst.md6r II vilfÍ.gotl, ukibl'lI l' 
fehlol'olt llllnjdonsltgok éli képL'S!!égck mhltl nwg\'oltlt\nuk . 
l::zl Hl'll1 6l'hoL! ul �cnk i,  ez csuk e�lméll)', OIYIIt1, mint p61-
dóul II bOn nélkül vII16 éiul: tl7. cll1b�r a mugu JQ'1l1'16I1n�n� 
vnl mIm él'hllti cl, ll\lll'L cz 111"1' Wk6Il'tl'!lcSŐg vnlnll, Amfkónl 
tehlil ItiMlcl<'::I ('mIlu!' nincs z\ \-!l(tgOIl, u'tonk6111111 nlnczH.'1I 
tökólt>llls C8l'tldöl' :4l'Ill, 

Ol! Itlne..'I iti �tllk..s�K tökélctl!8 ClIlllldől'l't', !l�lu I�ltmnl!k, 

vlIKYllnk Illo}l'ul! ho�zíl, hOKY mugo:ldh:tdtlUk IllUKUllit kll."lltl 
ZI munkAt , amit II Wkéllllo� t'l!ondől'lIck cl kolll'lII' tudni "ú
ifll1.ui. A Ctlt.llldÖJ'HéR nem ogy cmbol'böi áll, nkilltlk t'g,\'LI(1II1 
nyomnfl n vlt.llht minden fOltlClut é� kbvott1lnu\ny, tl\!lit,�" t1 
cl ég tehl'tt, hu (\ Cl:Ilmdöl' U111'1l WI't�ktl'1,ik, hOK,\' minől hibb tu 
InjdollsltKoL és kópcIIsógét iIlYI'kcl':Z1l1I mugábun fdkutnlnl, 
kircjh!s1.lcl1l, mell�te!'czni, Antit 110m Lud 11'1. l'Kylk, uti tudJn 
II mltMik, d� m in�l többen tudlInk, llIin�1 Löbbllt, ulln(d jn hb. 
tökl!ll'tt;'lwlJh, ltiblttlllTtllbb Il'St u cSl'ndtil'közll�!:IóJC mami 
luk : nr. ör� - munkfljtl, 

i\fiél't fd�lm uz utn:4f!(tHokból khu�cd�tl hllnjdotlsáKO. 
vul l'l:! kŐJlctlHógekL'1 kót �oJlol·tlJn ? i\lwc ''Iln !IZ oku, trn 
X'Itl1t!luutonlltátlt ll'6Z vlllnkl IIZ l'gyik és II mltl'llk l'!'IOIIOI'1 
kö."tHl. ��z!'c togizl ytlllnl ti knlönh:lÓKl't It klltl6 kJJ1.i!lL 

Az llll!6 CSQpol'tbn N7.Ctltl'nI ZI l ulufdotltl(UlOkut. i\ 1111\110-
rl ikbn It k611C�l'IéKl'k(IL 

l'1hu') u[JInullt8rn uuht1z kttlöllbRélCt'\ lenni 1\ luluhlbn� 
!IfiK éti ZI k(ipL'�tI�W köztit!. A kél fOKI110m ol)'IttI 1t1'1I�ul fili l'K\'· 
m�Hht1Z, hOlti' Iwm �'l(lkIZlk H kU IHnbtlthl't'l !lIvJ(lflln f \  861 /I''1.l 
IH IlIOZlllhntju vllluki, hOK�' ZI tuhljdonti(ig éPPlllt I' K\' '01\1'1 
k('pcs!'.éK, mini z\ kllpctlMóg tuJnjdomAK, Plldlg mIm Ú�,\' vun. 

A " I ulujdom'lflwuk" (ulopol'lJldJU tZt l'tu1.lwk Illlndmmk II 
kl.lvlltl'Jmén\lÓk, Iltllub'ck 1ll"){s'I\lIr7,�MC IIZ t'lllhl' I', It ('MUIlt!Ú" 
ItulténteM tdlwlát·o1.f1t1ht61, akul'Ul(lt61 rtl lotI(, A�ó"l Idll/n/d 
/lZ/hzl/vl;, mtlrt eZl'kt't mlndll\1 tlloml6l't61 !linK h,I1I't kllvnttllnJ. 
N{'1lI kilit honfi IlK�'éll, mint II�Y t.mtllUI', nkl akul', 

A /Il1\!'Iodik cHoport IL kÓPtlH8ÓI(llklll ro�1111 ln n1UKAhn. ,\ 
kt"Ill'H�ÓKKlll mfll' nom líl()' fdlunk, mIni n lulnjdoZ1M/\K)o(ul, " 
kÓllC!lI\�K ll� vmhl\l'l't'1 yck' tlzll lcl ik - \lUK)' mIlli Mr.lIll'tlli, 
01.\'un turLozókll, mint It vél't'. l\Tindt1tl I'lIIbll l' v(\rl' mltl'! 1\" 
m�M, A IlIclomAn\' UKylUl nt\gy clloporlhn n��IJ!I 111. /'llIh\'r 
vel'lH, dl' t'7, lIlIIlI nzt johmtf, hog�' IIZ l',lO'('It \'lln'�lItJol'lokhll 
tnl'tozll l'OlUÜI'ük vllrQ UtO'Anoz, IUlIlcm, hoK)' (I�lk nJll1ylrn 
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hasonlatos egymáshoz. hogy egy csoportba sorolható. A vé
rét nem változtathatja mássá senki, de a táplálkozás, az 
életmód, foglalkozás. testi és lelki elváltozások a vért is ga?
dagítjAk. szegényitik, színesítik és összetévőiben mennyj· 
ségileg is megváltozt-athatják. Ugyanígy állunk ll. képessfÍo
gekkPl is. A képesség is vele születik az embenel (azt mond
ják: .,a vérében van") a legtöbb képességnek legalább a esi. 
rája megvan minden emberben, csak az a kérdés, hogy 
felfedezi-e az iIIetö azokat. ráeszmél-e a képességeire va�y 
lezárva tartja azok legtőbbjét egész életén át. Rendszerinl 
úgy van, hogy ha az életkörülményei nem kényszerítik rá az 
embert ezeknek a képességcsiráknak a növelésére, ápolására, 
hogy velük védekezhessék, vagy alkothasson� akkor elfoj
tádnak, mint II csira, amely olyan mélyen van a földben, 
hogy nem képes életre vergődni. 

postást is, a községi irnokot. a tanítót, az erdészt, az út
kaparót, szóval mindenkit, akivel csak összekerülök, akár 
szolgálatban, akár szolgálaton kívül �ind-mind végig<

kérdezgete1c Persze, nem kikérdezés vagy kihal!gatás 
módjára, hanem a legfeszt.elenebb érintkezési modorban, 
úgy, mint az.t a vonatban hallhatjuk sokszor, amikor az 
egymás mellé kerülD vadidegen utasok lassan-lassan be
szédbe elegyednek é5 néhány órai út után már jól isme
rik eg�'mást, egymás gondját, baját, örömét stb. 

Na, de ne menjünk nagyon messzire a tárgyullkt61. 
Rögzltsük pár szóban, amit eddig megállapHottunk : a 

tulajdonság megszerezhető követelmény, a képesség velünk 
született valami. ameiy, ha megvan, kifejleszthető. Igy vál
hatik aztán a képesség is követelménnyé. 

Ha pedig úgy a tulajdonság, mint a képesség követel
mény, akkor rendelkeznünk is kell velük. A kérdés most már 
csak az, hogy mi módon. milyen eszközökkel szerezhetjük 
meg, tarthat juk fenn és fejlesztheljűk ki ezeket. 

Mindenekelőtt az egyes tulajdonságokkal és képes.:::é
gekkel kell megismerkednünk oly módon, hogy megértsük a 
lényegüket, céljukat és azokat a módszereket, amelyekkel 
csendórségi hi,'at'Ílsunk betöltésénél alkalmazhatjuk azokat 

E hármas szempont figyelembevétele mellett megkisér. 
lern megismertetni csendéh'bajtársaimmal a felsorolt tulaj
donságokat és képe::ségeket. hogy azután minden csendór 
önmaga megállaplthassa : rendelkezik-e velük, vagy sem. 
" ha nem, miért nem? Egyszerre, persze, csak egy-egy tu 
lajdons/iggal, vagy képességgel fogok foglalkozni. mert az 
egésszel egyszerre foglalkozni sok lenne 

Érdeklődés. 

trdekemben 'á116nak tartom, hogy megism�l'kedjek 
mindazok'kal a jelenségeklkel és körülményekkel, amelyek
kel minden nap számtalannal taláfkowm, de nem ismerem 
öket. Nem megyek el mellettük anélkül. hogy okát, célját, 
hasznát, kárát meg ne tudjam, arra gondolva, hogy n 
csendór sohasem tudhatja, mikor mit használhat fel ezek
ból, bál' meg van l'óla győződve, hogy ezt neki nem kell tud
nia, ez nem tartozik az ö hivatásának a körébe. Itt tulaj
donképen vissza kellene térn i a gyermekkornak abba az. idő
sUlkába, amikor únos-úntalan ké!'oo a szüleitől : ez. mi, ez
zel mit csinálnak, ez miért van igr. stb. Legyünk ml II; 
gyermek mindazzal ::izemben, amit nem ismerünk, amihez 
nem értünk. Tegyük meg ezt abban Q, biztos hitben, hogy 
ha ma nem is, de holnap vagy későbben hasznát vehetjük. 
Nem lehel körülötrt.ünk olyan jelenség vagy körülmény, 
amely bűncse1ekm'énnyel kapcsolatban valamikor elő ne 
fordulhatna. 

De vigyáznunk is kelJ.az érdeklődésnél. Bele ne essék 
.\ csendőr abba a hibába, hogy viszontszo!gálat fejében ár
tatlanul, de meggondolatlanul ő is el lkezdjen beszélni a 
saját életéről, a csendöri hivatásról, a testületben előfor
dult eseményekről, vagy a csendöri szolgálatról. Ez már 
nagy hiba volna s mert így több kárunk lenne az egész. 
érdeklődésből, mint hasznunk. Nekünk jó mindent tud
nunk, de már a mi szolgálatunkhoz senkinek semmi köze. 

A csendőr lehát érdeklődjék mindenkitől" mindenről. 
de ne engedje a dolgot odáig, hogy a barátságos közele
dés jogcímÉn őt is el kezdjék kérdezgetni. Ez elől szépen. 
óvatosan térjen ki. S ha valakit'ől észrevesz i, hogy sze
retne ő is megtudni valamit, udvariasan távozzon el, 
vagy akadjon valami sürgös dolga. Vasúton színleljen 
álmosságot, vagy más ügyes ürüggyel szüntesse be a be
�zélgetést. 

Persze, az érdeklödést nem pusztán kérdezősködés 
útján kell elképzelni. Én akkor is érdeklődöm, ha igyek
szem megmagyarázni magamnak pl., hogy mi különbség 
van a posztó és a szövet között, c.:lak úgy tapintásra, 
�zcmrc. Va).,:)' a tinlairón, meg a közönséges gl'afitil'JIl 
között. Ha megfigyelem ft csillagok járását, a különböző 
nagyságú órák különböző ütemét, ha különböző folya
dékokat vagy porokat keverek s figyelém a keverék szl
nét, a keveredés arányát s új tulajdonságait. �s ezel'nyi 
más dolgot és jelenséget nemcsak tudomásul veszek, ha
nem igyekszem azoknak okát-módját is megtudni. 

Ez az érdeklődés, ami aztán lassan odavezet, ho�y 
nyomozásaim során mindinkább észreveszem : mennyi 
mindenfélét ,tudok. - pedig nem is tanult am. 

Sokoldalúság. 

Nem is uehéz munka. Nem kell hozzá könyveket vásá
rolni és betanuini - nem keli órákat tölteni vele, söt 
mondhl:ltnám nem is munka. Miből án mégis? Kérde7.őskÖ
désböl. Megkérdezem a kéménYEepröt, hogy me�kora terü
leten dolgozik, mi a kötelessége. A kötelességén felül mi
b'en szakmabeli munkával foglalkozik? Nebéz-e a fog
lalkozh.�a éti mi II neh�z benne. ::\Ielyik évsrokban mi a fó
munka? i\1 ilyenek a kémények állapota a területén ? Hol 
a legrosszabbak és miért? Ugyanígy érdeklődőm a ké
ményseprési jog lulajdonosát61, a segédek.töl, sőt a lako!!· 
�ágtól is a kéményseprök vagy a munkájUk felól. 

A szórakozó tárl:ladalmi életben nem szeretik az egy
S'.terü, a szimpla embert. Untató is és bosszantó az az 
ember, aki folytonosan �ak a foglalkozás áról tud · be
szélni. De az is unalmas ám, aki csak beszélni tud, de 
másként szórakoztatni nem. Ellenben még faluhelyen is 
nagyon szeretik a társas érintkezésben azt, aki a beszé
dében is változatos. Tud tréfálkozni, adomákat mondani, 
!lzavalni, utánozni. A beszéden felül jól énekel, fütyül, 
játszik valamilyen hangszeren is, ért sok tltrsasjátékhoz, 
!:Jzlnészkedik, bűvészkedik. Ene az emberre azt mondják, 
hogy a társas élet szórakozásaiban sokoldalü . .ertékesnek 
tartják, megbecsülik. Pedig csak R7..6rakozásr61, jobban 
mondva 8z6rakoztatásr61 van szó. 

Mennyivel értékesebb, hasznosabb, jobban megbe
csülni való az az ember. aki sokoldalúságával mást nem-

Minden háboniban nagy sz.erepet játszott fi 7..siJ.kmány. 
azonban a harmincéves háború a szinte klipzeletet !eltilmúló 
Ilrédálflaokban is az elsők között volt. Nagy győzelem után, 
különősen városok elfoglalásánál, óriási volt fl. zsákmány. 
Császari lovasok arany és ezüst ékszerekkel teleaggatták 
lo�'aikat . . A katonák feleségei n kifosztott templomok drágI.! 
nlllleruh!Í.lból készitettek maguknak öltözéket, Sokszor lehetett 
látni r('Szcg, toprongyos, elzüllött zsoldosokat amint arany A val:lutaw,t is megkérdezem az ó hivatása felől, a 
oltárkelyhckböl ittak. 

' 
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csak szórakoztat, de hasznára is van. Aki tanáccsal .szol
gái, megvédelmez, bajból kiment, segiteni tud stb. A fa
lusi emberek között is milyen nagy különbség van az 
olyan ember, aki a földművelés robotos egyformaságán 
kivül ért valamit az első segélynyujtáshoz, az állatok gyó
gyításához, a sajtkészitéshez, a diszn6öléshez, hatósági 
iratok megértéséhez, aki levelet vagy kérvény t tud fo
galmazni, meg tudja mondani, hogy ügyes-bajos dologban 
hová kell fordulni, valamely idegen nyelven is tud stb. -

8 az olyan ember Jcözött, aki csak a föld müveléséhez ért. 
Könn:r.en megérthetjük, hogy az ilyen sokoldalú ember 
miIyeri érték a falubarí. A segitésen, a bajb61 való 'kimen
tésen kivül gazdagítja a falu gazdaságát úgy anyagi, 
mint tanításával szellemi és erkölcsi téren is. 

Ha már most felérjük ésszel, bogy az államvédelem 
egyik legfontosabb pillérét: a közrend és béke fenntartá
sát a csendőrség hivatott fenntartani, akkor sok beszéd 
nélkül is rájövünk arra, hogy a csendőrség csak úgy tölt
heti be hivatását teljesen, ha minden csendőr nemcsak 
tagja a �estületnek, hanem sokoldalúsága révén értéke8 
tagja is, 

Ha a bün az életből fakad, akkor a bűn üldözésének 
sikere is az élet minél több oldalának megismerésétől 
függ, Meg kell tehát ismernünk az embereket (lélektan), 
a cselekvéseiket hajtó erőket (megszokás, haszon, élve
zet), ismerni kell eszközeiket, azok használati m6djait. 
De ezeken felül rendelkeznünk kell azoklkal az ismeretek
kel és tudással is, amellyel a bűn üldözését, a kiderHést 
sikeresen elvégezhetjük. Nehéz volna felsorolni, hogy mi 
mindent hasznos j6elóre elsajátítani, de egypárnak a 
felemlitésével, azt hiszem, helyes irányba tudom terelni 
a gondolatot. 

J6, ha a csendőr tud kerékpározni, úszni, fényképezni, 
rajzolni. 'Pud motorkerékpárt, autót vezetni. J!:l't a gép
iráshoz gyorsírá.shoz, idegen nyelven beszél. J!:rt az elek
tromo�ághoz, telefon, távíró keze.éséhez. Ismeri a mér
geket, a robban6anyagokat. :J!')rt a túzoltáshoz, segély
nyujtáshoz, Fel lehetne itt még sorolni rengeteg más, 
sokoldalúságot jelentó ismeretet, tudást, de nem töltöm 
vele az időt. Egy bizonyos: van még sok ilyen, amelynek 
igen nagy hasznát veszi a csendőr és vele a testület is. 
,J61 észbe kell azonban vésnünk, hogy nem jelent sokolda
lúságot az, ha valaki az imént felsol'lllt is�eret:khez 
csak éppen konyit valamit, Teljesnek kell lenn

.
le az Ism�

tet nek úgy, hogy azt bármely vá tozatában IS fel tudJH 
használni. Nem tal'tozik a sokoldalúsághoz Pl. az a gyors
Irás, amellycl valaki lassabban ír. mint a rende� írással, 
vagy az az elektromossúgismeret, amellyel legfeljebb egy 
hAzicsengőt össze tud az ember kapcsolni. önként érlető
dik ebból, hogy csak állandó foglalkozás és tanulás, Isme
retszerzés folytán tarthatja fenn kiki ebbeli hasznos tu
dását. Törekedjék tehát minden csendőr a saját és a tea
tület érdekében sokoldalúságra, képességek, ügyességek, 
Ismeretek szerzésére, de legyen h(i.Zzá. kiull·tása is, hogy 

azokat lehetőleg a tökéletességig vigye. 

Közelebb1'6l majd folytatom. 

A SO éves háború alatt általiiban fjzokás volt, hogy a 

téliszáUások elókésdtkao alkalmával a s=állÚ8csiIl6/6k bizo

nyos összegekért egyes lakásokat a beszállá.soló'st6l mentesi· 

tették. Ezen visszaélést sok csal6, aki nem is volt katona, 

hnunosrtottn magfinak, amennyiben tisztnek öltözve meg

jelent a falvakban, magát ,szálláscsinú16nak adtA ki és IL be

er.álláaoJl!istól való mentesítés fejében a megl.'Ulppent lakosok
tól Jó csomó pénzt fclszcd\"c, odábbállott. 

Csak magyarul ! 
Írta: NAGY LAJOS r. törzsőnnester (Szombathely).  

Vitéz Rózsás József százados úr "Magy.arosan�kato
násan" címü rovatát nagy örömmel Hi.tom mindig lapunk 
hasábjain s kezdettől fogva fjgyelemmel kísérem az él" 
dekesebbnél érdekesebb és nagyon talál6, nyelvilnk tÖI'
vényeibe élesen belevÍlágit6 .közleményeket. Aki azon
ban csak "átfutja" ezek-et a cikkeket, az nem tanul belő
lük sokat. Tanulmányozni kell, mondhatnám : meg kell 
tanulni azokat s a bennük kapott útmutatásokat a ma
gunk il'ásaiban is fel kell használnunk. Ez természete. 
sen időt, fáradságot kíván s így nem js csodálkozom, ha 
azok a bajtál'sak, akik az időt 65 fáradságot csak a leg
szorosabban vett szolgálatnak adják meg, beszédük és 
írásuk magyarságával nem sokat törődnek. Mert van
nak közöttünk ilyenek is. Ezek azután a magyartalansá
gaikka', idegen szavakat hajszol 6 tudálékosságukkal sok
szor p6rul járnak, de megérdemlik ! Elrettentö példának 
elmondok egy-két ilyen esetet. 

A községi jegyzővel beszélget.att egyszer az egyik 
bajtársam. Beszéltek szárazságról, drágaságl'ól s min
denféléről, ami az ilyen beszélgetéseken sorra szokott 
kerülni. Végül megkérdezte a jegyző a csendórt, nem 
gravitál·e (nem töl'ekszik, sz6szerint: nem nehézkedik-e) 
az örsparancsnokképző iskolába? A csendórnek fogalmn 
sem volt arról, mit tesz a z :  gravitálni, ahelyett azon
ban, hogy ezt a jegyzőnek őszintén megmondotta volna 
,'agy pedig a felelef.adásl ügyesen kikerülte volna, ki
VágtA a rezet: ,,:';:n bizony nem vagyok kaviár, öreg va
gyok én már ahhoz." Hetekig ezen nevetett a falu s bi
zony sokat kell ..annak az örsnek dolgoznia, amIJ" ez a 
baklövést el tudja feledtetni. l:H·a ugyan el tudja, mert az 
ilyen csemegét húsz év mulva is felemlegetik a patikában 
kas�inózó urak. Igazuk van ! :';:n is csak azért nem mulafok 
vajta, mert - csendőr vagyok s mert a baklövés nem hasz
nál sem nekem, sem az egész testtiletnek. Idegen szavakkal 
tudáskodók : okuljatok a példán. Ki tudja, rajtatok is ki 
os miért mulat a hátatok mögött . . .  

Uj kántor érkezett a másik faluba. Fiatal ember volt 
s mint leventeoklató, gyakran érintkezett a csendőrökJcel. 
Az egyik járőrt behívta egyszer a lakasába s aztán a fele
ségével együtt az új házasok büszkeségével mutogatta II 
szobákat, új bútorokat. j\J járőrvezet6 úg:.' gondolta, hogy 
valami nagyon szépet és úriasat kell most mondania, hát 
kibökte : "Gyönyörü minden, de különösen szépek a kántor 
úr prilltitív (kezdetleges) bútorai." Antikot vagy mit akart 
mondani s arról már nem tehet, hogy a primitiv szó job
ban beleragadt a fülébe. Tehet ellenben arról, hogy min
denáron idegen szóval akart parAdézni, holott bőven elegendő lett volna annyit mondania: "Gyönyörú itt minden, 
kántor úr l" Ezt magyarul mondta volna s a kántor is joB· 
ban örült volna ennek a néhány őszinte magyar szónak. 

Más! Oktatás az örsön : . . .  előfordulhat még baleset, 
ha valaki vizes kézzel vagy vizes talajon állva, a villany
kapcsoló okc8l1tu�álwz ér, amel)' nincs kellően szigetelve . .  , 
Ekkor felál! az eg)'ik csendőr s jelenti, ,hog:.' nem akcentu:: 
az. hanem. kontaktus, de azt sem szükséges itt emliteni, II 
villanykapcsoló egymagában elég lett volna. 

1I1Askor az elóijáró parancsot adott a-z iruokának, hog�' 
hozzu be az. egyik irat fedő lapoL A csendőr behodA B je
lentette" hog)' behozta a /1'3kU8t. A szárnyparancsnok úr 
magyarul mondta meg, amit akul·t - pedig meg tudta 
volna mondani idegen szóva.l is - a csendőr azonban oko
sabb akar� lenni, ta.scjb�l1U1t akart mondani s csinált bc-
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JoIe _ fiskust. A szárnyparancsnok úr természetesen men

ten megmagyarázta neki a kettő közötti különbséget, ez 

is megérdemelte. amit kapott s amit a gúnyolódó bajtársai 

még azonfelül ráakasztottak. 

€rdemes volna az ilyen eseteket összegyüjteni és oku

lásul időnkint közölni. Az egyszerü, természetes beszédű 

c.::endört sohasem nevetik ki, egy helytelenül használt ide

gen szóval azonban nevetségessé lehel tenni, agyon leh:t 

csapni az egész örs komolyságát. SzerencséUen alaK)8 

csendörélelünknek a kölnivizes, finomkodó, idegen szavakat 

majmoló félművelt csendőr. Ezek a kisasszonyba oltott vi

t.ézek az illataikkal, tánclépéseikkel és idegenes nya1ogá

sukkal közderültséget keltenek. Az egyszerű ember idegen .. 

kedik tőlük, mert nem érzi meg bennük a maga egyenes, 

férfias magyar fajtáját, a művelt ember pedig fejcs6válva 
és nevetve nézi a szuronyos puska és tollas kalap alatt ti
pegő .,úri" csendőrt, aki azt hiszi, nogy a műveltséget az 
idegen szavak használata jelenti. Ezek a csendörök nem tud
ják, hogy műveltségre tanulással, megint tanulással, újra 
csak tanulással és mindig, szüntelenül c!;ak évtizedes tanu
lással lehet szert tenni. 

A tanult ember aztán nem a szomszédból kapja el a 
fülével az idegen szavakat, hanem ha már nem kerülheti el 
azok használatát -mert ilyen is van egynéhány -, a kellő 
helyen alkalmazza azokat. A félművelt ember beszéde hem
zseg az ilyen szavaktól : pardon, spontán, akceptál, kiszti
hand stb., stb. anélkül, hogy ezeknek a szavaknak az ere
detét, tulajdonképpeni értelmét ismerné. Természetes aztán. 
hogy ebbe a zűrzavarba belebotlik a nyelve s a szajkómód 
betanult allegória helyett filagóriát mond, hogy ezt a leg
közismertebb példát hozzam fel én is jellemzésül. Amerre 
csak -jártam, mindenütt akadt egy-egy_ ily�.okQ..s" csendőr, 
sokat kell miattuk a többieknek szégyenkezniök. 

Kerüljük tehát az idegen szót, vagy ha nagyon ritkán 
mégsem kerülhetjük el, tanuljuk meg alaposan az értelmét 
és az alkalmazás helyét, mielőtt kimondjuk. Ebben is a 
Szu t-et kövessük. Ebben a vastag könyvben én csak öt ide
gen szót találtam (aktiv, passziv, preventiv, razzia, pro
tekció) s ebből az ötből ia három csak fogalommagyará
zatul szolgál. Hetekig egyfolytában lehet ebből a könyvből 
olvasni, tanulni, oktatni anékül, hogy a magyar fület bántó 
idegen kifejezéseket használni kénytelenek lennénk. Ne 
majmoljuk azokat, akik idegen szóáradattal törik s aláz
zák meg a nyelvünket, legyünk abban is magyar csendórök, 
hogy megmaradunk a magunk magyar nyelve mellett. 

zóságát a nemzetek és fajok családjában. A magyarokat 

sem mint fajt, sem mint nemzetet a nelll't.etek és fajok 

nagy családjába besorolni nem lehet. A mall�'arnak nincs 

önálló magyar n,. .• wezete. Nyelvüket, kultúrájukat az igá

juk alatt nyög .... szláv testvéreinktől bitorolják." 

ökölbe szorul az ember keze, hogy ilyen arcátlan ha

zugsággal is dolgoztak s dolgoznak ellenünk. Tudjük jól. 

hogy a mi magyar nyelvünk sokszorosan eredetibb, ön

állóbb és szinesebb, mint a csehek korcs-szláv nyelve, 

mégis be kell annyit ismernünk. hogy ezt a fegyvert az 

idegen-majmolásun'Kkal részben ml .magunk adtuk Etllense

geink kezébe. 

Nem törődünk eléggé a nyelvünkkel, annyira. nem tö

rődünk, hogy a trianoni határ mentén a magyar vasutas 

"nazdar"-ral köszönti cseh kollégáját, - hogy az majd 

bóréb6! ugrik ki örömében - s bizony a cseh még tévedés

ből sem mondaná soha "j6napot !" Ez már nem udvariasság, 

nem lovagiasság, hanem szolgalelküséR' és az önérzet leg

teljesebb hiánya. Még ennél is több : tunya gyávaság! Az 

helyes, ha mennél több idegen nyelvet tuduni.., de ott és 

abban� ahol és amiben a mi magyar nyelvünknek jtl.i." az 

elsőség, ahol ennek a nyelvnek a becsületét kell védenilnk, 

ott ne beszéljünk másként, csak magyarul. 
Mert magyarok vagyunk! Van ezeréves olyan törté· 

nelmünk, amil)Ten csehnek, szerbnek, oláhnak és a többi 
"hóditónak' együttesen sincsen. Voltak Európát megmentő 
nagy királyaink, voltak s vannak olyan tudósaink, müvé
szeink, iróink, akiknek.a neve a világot beJárja, van min
denünk, ami a dics6séget, bátorságot, kultúrát jelenti szá
munkra s a nyelvünk is olyan szép, amilyennel nem sok 
nemzet dicsekedhetik. Senki se ejtsen hát ki egyetlen ide
gen szót se a száján, amig meg nem tanul - magyarul. 

Háztüznéző. 
trta: KOR'fiJ GERGELY liszthelyeItes (nud:lpesl). 

Lapunk 1932. -évi 9. számáhan Braun János tiszt
helyettes részletesen leírta a táLlyai, sátai és rákóczi
falvai kasszafúró cigányokkal való nyomozását. Cikké
ben megemliti azt is, hogy a gyanusított cigányok a 
füzesgyarmati községi iÍogdáb61 milyen csalafintaság
gal, furfanggal szöktek meg. 

Sokkal nagyobb jelentősége van ennek, mintsem azt 
sok bajtarsam gondolná. Al. is baj, hogy kinevetnek ben· 
nünket a tudákosságunk miatt, de még nagyobb baj az, 
hogy ellenségeink ezt a gyöngénket is felhasználják elle
nünk. A világháború elsö évében olvastam egy cseh politikus 
röpiratébnn: .,Minden nemzetet az anyanyelve jellemez. Ez 
adja meg fajiságának a jenegét, ez szabja meg hovatarto-

A megszökött cigányokat a debreceni nyomozóal· 
osztály egyenruhás és polgáriruhás nyomoz6i által 
nyomoztatta, iIIelöleg a kézl'ekeri.tésUkl'e minden lehe
tőt meglett Szükségessé vá.lt ez már azért is, mert II 
megszökött cigányok közül csupán Jakab i\"1áté és Nagy 
János került meg. Utóbbit ia csak 30-35 rendbeli be
töréses lopás utAn sikerült kézrekeriteni, amIt Sza
bolcs é5 Szatmár megye terllletén követett el. Nevezett 
ugyanis a megszökés idején a banda többi tagjait61 
klilönvált, újabb bandát alakitott s ezúttal nem kasszn
fúrúaokal, hanem közönséges betöréses lopásokat kö
vetett el. Nem húzódozott a középllletektől, söt a katonai 
elhelyezésekWI sem, amit bizonyit, hogy még az egyik ha
túrmenti határőr 8zakaszparancsnoksághoz is betört, hon
Mn a parancsnok kardjával és pisztolyával távozott. 

A gyalog:század a XVII. század első felében következőleg 
íll671tlteft: A musketá.60k és a lándzsások aszerint váltakoztak 
amint az arcvonnl-!elálHtásban következtek. Elöl meneteit � 
százados vezetkse alatt a jobbszárny muskétás szakasz első 
fele, utana egy altiS!.tt.el a másik fele. Azután két részben a 
Hínthsás szo.kasz, melynek, első felét egy altiszt, második felH 
egy zászl6s vezette. Ezt követte a balszárny muskétás szakasz 
első fele a hadnagy, második fele pedig egy altiszt vezetésével. 
A ,menet rendekben {2. ember (!JW1llM mellett) történt, a tagok 
(2 ember egymás mellett) és a két sor között 2-2 lépés tér
illetőleg távközzel. Ezekre a távolságokra azért volt szlik8ég: 
hozy a katonák egymást a fe&'Y"érek hasmálatában ne 
akadályozzák. Igen ho&szúra nyúltak Igy a menetelő oszlopok; 
egy ezred hossza.� kilom�t.ed. tett ki. 

A banda többi tagjainak tartózkodási helyét Nagy 
János és Jakab 1\láté sem árulta el s igy azt sem tud· 
tuk, jhogy az ország melyik részén kutasaunk utánuk. 
FeltevésUnk az volt, hogy nem valami nagy távolsAgban 
ütötték le tölünk sfltorkar6ikat, mert Bihar megye ha
lárszéli községeiben, Ú. m.: Nagykerekin, Bcd6n, Ár-

I 
I 
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wndon és Biharkereszt.esen elkövetett. betörések és 
Kasszafúrások arra engedtek következtetni, hogy azo
kat oa mi. régen keresett madaraink követik el. Első (el* 
adal volt tehát a cigányok tart6zkodási helyének kipu
hatolása. 

Erre az alosztályparan csDok úr Kiss Miklós tiszt
helyettest szemelte ki, mivel a cigányügyek állandó 
nyomozáaával ö volt megbizva, engem pedig cigánybörű 
és- fustös kinézésü tulajdonságaimnál fogva segHségül 
osztott be mellé. Álruháb�n indultunk a cigányok lete
lopedési helyének _ kikutatására. A szerephez készül
nünk kellett s igy .az elindulás előtt pár napig nem bo
rotválkoztunk és nem mosakodtunk. 

Már a nyomozás elején megállapitottam, hogy nem 
j ó  cigánynak lenni. Szokablan volt a nagy szakáll S 
erősen Viszketett alatta az lU'com, A fehél'nemű tisztA
talftnsaga , IS kellemetlen volt, egysZQv81 sellogy sem 
éreztem jól magam. A nyomozás karácsony hetében 
történt, . igy az idö is elég hideg Jévén, még aka
I'atlanul is cigány módra meg kellett görbillnöm a 
vékony kabátban és a ·rongyos, lyukas nadrágban. A 
felemhs CSJzmaban is majd lefagyott a lábam, mert ci
gánynoz illó kapcam nem volt -s 19y csak csupasz lábl'� 
huztam fel n CSizmát, Egyébként áJöltözetem kltűnó vol
tAt Jblzonyltja, hogy SzeKesrenérvál'on, a vonatbóJ való 
kisdllasom aJkalmávoal messZiről kiabáltak hozzám � 
cigányok: "Szokharesz dádé ?" ·  

A nyomozás közben tudomásunkra jutott, hogy B 
kasszaful'ás egYik tettesének, Jakab lml'enek az anyja, 
névszerint Itezmüves ItozáJ, kj még a dánosi 1'301ő
gyllkosok ,közül valet 1.'ápi6stllyön lakik. lo'elmerült ,fi 
gyanu, hogy Jakab Imre idöközönKmt megJil.log<lt.ja 
anYJát, vagy ha mern is - ismerve a Cigány hlrszorgál
tatbs madárszúrnyon járó gyorsaságat - anyjtlnak 
és testvéreinek a hollétéről tudniok ken, amit alkalmas 
Ul'Ug'gyel ki lehetne belölük szedni-

F'élnapig tanakodtunk, hogy vajjon milyen ürügy
gyel lehetne őket megközeliteni és legalább pár napig 
náluk Ivendégeskedni úgy, !hogy a bizalmukat kiérde
meljük és emellett az álarcunk is megmaradjon. 
Tisztában voltunk ugyanis azzal, hogyha a Cigányok 
szimatot kapnak, vagy a szerepúnket ügyetlenül 
játszuk, akkor- ei9bb jelentkezünk Szent Péternél, mint 
az aio8l.tályparáncsnok úrnál. 

A hosszú tanakodás közben Kiss Miklós tiszthelyette� 

bajtarsam talAIt egy alkalmas ürUgyet. €rteaUltünk 
ugyanis arról hogy Jakab Iml'enek egy bát.yjn, Jakab 

Jóska, a vác/ fegyházban tölti büntetését; Kiss Mikiós 

th. ebböl kombinált nagyszerü ül'ügyel, Itt az én sze

repem csak n hnllg-atllsbnn lett megállapitva, 

Az UrUgy megválasztása után elindultunk Tápió-

8Ulyre. MegérkezésUnk alkalmával jelentkeztünk 1\7-

ottani örspnrancsnokságuál, nehogy egy váratlan 

razzia alkalmával kényelmetlen elbánásban rénesUl
jUnk, Egyben kélltük az örspul'ancsnokot, hogy

. 
ottlé

tUnk alatt megjelenésükkel ne hábol'gassák a OlgAnyo

kat, nehogy ezáltal is .zaval'va legyen n ve�dégsZel
.'
ep

lésünk. Hogy pedig személybiztonságunk IS némtleg 

biztositva legyen, Mándy János th. - t1gyanCM
.
k �� 

debreceni nyomozóalosztály állományáb61 . - II :közch 

tanyac80portnál t..art.6zkodott, hogy adott esetben se

gitségünkl'e siethessen, A kellő óvintézkedések megté

lele után, II késö eateli órllkban elindultunk, 

A falutól tlwol, egy kanAliaszerű árok mellett ma

gányosan állóU egy alig 2 ru magas, sArb61 kéazftet� tá

kolmány, ti "R�müves kúria." A teteje oem szalrnu.val, 

vagy nliddal volt fedve, mint a fa.lusi házak teteje s zo
kott, hanem szalmával kevert friss lótrágyával. Ci
gányvélemény szerint ezt nem járja át a Bzél s emel
ieU a mennyezet is bá.tran mellözhetö, mert a lrágya 
II folytonos gőzölgés által amúgy is elég melcget tart. 
A "kastély" megpillantása alkalmával egymásra néz
tünk és szinte egyszerre kérdeztük :  hol van itt a ké
mény? - Erröl is meggyöződtünk késöbb. 

Hogy a ház érdemes gazdája, vagy a család vala
melyik tagja honn t.'lrtózkodik, ezt kivtih'öl is könnyen 
megállapithattuk, mert az "épület" egyetlen 30x30 cm 
nagyságú átláthatatlan ablaküvegén világosság szíil'Ő
döLt ki. 

Az ajtóhoz érve, Kiss Miklós tiszthelyettes kopog
tatás fIltal bebocsátást kért, mire hál'man-Jlég�en is 
vltlaazoJtak. "Ki ázs, mit Akár?" - "Jóbarát", feleltük 
mi. .Erre az ajtóhasadékon át történt kémlelés után, a 
belUlréíl alkalmazott torlaszok elazedésE'! által szabnddA 
tették az ajt6t. 

Bizalmatlan, kételkedő arcok meredtek ránk az aj
lón kit6duló bfizös, ' fojtó füstön keresztül. Látszott 
rajtuk, hogy nem valami kedves vendégek van unk It 
háznál. Jál'örvezetöm elérkezettnek látta az idöt s mi
után a füsttől megköszöl'ülte torkát, elkezdte a mondó
kájál: 

- Jó estét anyám ! üdvözöl bennete�(et a Jóska. 
Tisztel mindötöket, j ó  egészséget és boldog ünnepet 
kiván, Azt üzeni, hogy küldjetek neki csomagot az Un
nepre. O mondta, hogy keressük fel a családjé,t, adjuk 
át a tiszteletét és ha fáradtak leszünk, itt még meg is 
aludhatunk. 

- Hát hol jártatok ti a JóskAnti.I ? - k�tdezl.e II 
vénasszony, Jakab Iml:e anyja, 

- HAt bizony anyám, mlTs be. voltunk zlLl'vn, de 
mégis az Isten megszabadított bennünket, mert teg
napelött, sikerült megszökni. Együtt dolgoztunk min
dig Jóskával. ő tudta csak egyedül, hogy szökni aka
runk, aZ J'sten áldja meg, mert soha nem árult el ben
nünket. Ű is megszökött \''Olna, de Bt még uem enge
dik ki a kaplln, belülről meg nem lei.let könnyen ki
szÖkni. Bizony anyám, mi mar kétizben voltunk be
zúrva - folytatta Kiss Miklós tiszthelyettes - és 
mind a kétszer a cimboránk árlllt el. 1\Iost már nem is 
merünk .hinni senkinek. Ide is csak azért mertünk be
tél'lli, mert Jóska nagyon biztatott bennünket, hogy itt 
nem lesz semmi bajunk, nem árul el bennünket senki. 

- Igy van {1 �S fiám, nem igen lehet mán hinni 
senkinek. A lTuska nem beteg ? Hogy nizs ki aeginy? 

- Nincs annak semmi baja anyAm, olyan kövér, 
mint II disznó, csak szeretne mh.r onnan ö is meJ,!'szaba
dulni, de nddig, amig ki nem hozzák dologl"n, addig ne
héz onnan megszőkni. Szegény, pedig de szeretn é mRI' 
látni ·a ,cslt!{ldjáLl 

- Ugyi ingem is tislielt? - szólalt meg egy kő
coshajú, a mocsokt61 alig látsz6 szurtos szG z, II kul"'· 
kóból. 

- Hogyne, téged is tisztel - igyekt>ztem megazó
lalnj és is. -.,- Ugye, te vagy a Giza ? 

- ]!ln bizony, - felelt kacér moso lygÍlsslIl. 
Ilyen kél'dések és feleletek közolt helJ�'el kfn{lltnk 

Nemcsak n seucsüh!s és hösi halil I ellcni védeket:é.src, 
!Innom a szcrencscjáMk kedvezö irányItásnra is tudtak hnthn
Hís biiu8zerekel n. harmincéves háborúban. 19y nz aknsztóCiIll 
függö tolvajno.k istenkáromiils es erkölcsw)en bcsz&l köz'bcn 
levágott ujj n II n)';akbnn horth'8, bizt.os nyereséget Jelentett 
a k!rtyánil é. a kock6n!l, 
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meg bennünket, ami egy földre boritott rossz ve
derböl és egy kis korhadt fatuskóból tdlott. örömmel 
fogadtuk, pedig a füst i::;zonyüan marta szemeinket s 
a torkunkat sem győztük köszörülni. A "szoba" köze
pén ugyanis sUlhadtüznél egy 7-8 literes bcgrács
szerü edényben pörkölthöz hasonló étel rotyogott és 
mert kémény nem volt, a füst ellepte a szoba egész 
üregét. A pörköltnek s.:m valami inycsiklandó illata 
párolgott, söt a szag inkább undorító volt, amennyiben 
a színtelen Iében úszkáló húsdarabok döglött liba, ka
csa, tyúk és sertés maradványai voltak. A bogrács 
sem vallott arra, hogy szorgalmas gazdasszony van a 
háznál, mert az edény oldaláról késsel lehetett volna 
kaparni a zsiradéktól átiv6dott, kenócsszerü mocskot 
A tetőről felfüstölt és télire elraktározott döghusok 
lógtak és még a cigányok sajátságos szagál is hozzá· 
képzelve a .leírtakhoz, bajtársaim bizonyára nem cso· 
dálkoznak rajta, ha nem csurgott a nyalunk a "pör· 
költ" után. 

Kevés ,társalgás után készen volt a "vegyes pör· 
költ", mmt ahogy azt később nevéztük. A venasszony 
kedvesen invitált bennünket a vacsol·ához. Kiss Miklós 
tisztb,elyettes egy ügyes hazugsággal kimentette magát 
s igy abba a helyzetbe kerültem, hogy én már nem me· 
nekíilhettem a vacsora elóI. Pedig erre már én is előre 
kieszeltem egy megfelelőnek látszó hazugságot. Kiss 
tiszthelyettes elbitette a cigányokkal, hogy a fegyházi 
koszt elrontotta a gyomrát és nem szabad húst ennie 
ltn majd a bőrömből ugrottam ki mérgemben, hogy 
megelőzött a kifogással, a "háziasszony" meg csak 
eróltett.(?; továbbra is, hogy ha már húst nem szabad 
neki enni, egye csak a krumplit közüle. Volt bennem 
annyi kajánsag, bogy a krumplival én is  erőteljesen 
kínálgatni kezdtem, de -� mondván - hogy mivel a 
krumpli is a hús között fött, attól is igyekezett mene
külni, mert szerinte a gyomrának az is ártalmas le· 
hetne. Ennélfogva egyedül ültem vacsorához a cigá
nyakkal, amit látszólag jóétvággyal, de a valóeágban 
annál nagyobb undorral kanalaztam velük a közös 
edényből. 

Vacsora után bor következett, amiMl ana követ
keztettünk, hogy mégis csak kedves vendégek vagyunk 
a háznál, annál is inkább, mert a külör,böző novény- és 
fagyökerekből leszúrt borszerú valamit a cigányasz
!>zony gyomorfájás ellen használta és ennek dacára 
sem sajnálta tálünk. Ez elöl már azonban - őszinte 
kárörömömre - a "gyomorfájás" Kiss tisztheiyettes 
sem menekülhetett., mert mint orvosságot, gyomortitjása 
ellen a vénasszony kitünőnek tartotta. 

A vacsora és a borozás után a túz kÖI'ul körben 
leültünk a földre és ismét családi dolgokt'ól folyt a sz6. 
Én közvetlenül a cigánylány mellett kaptam helyet, 
kinek persze minden tölem tf.:lhetá hevességgel szan nal 
udvarolni kezdtem. Ennek :.z udvarlásnak, amikor a 
rossz világitás mellett .a száján láttam a cigánycse
meIle (bag6) morzsáját clí.szelegni, egyenesen betegje 
letlem ugyan, de hit az eredményért mire nem kénes 
a cscndőr? 

Csakhamar összemelegedtünk Gizával, de neki 
Kiss Mikl6s tiszthelyettes - szerencsémre - jobban 
tetszett, mert amint mondalta "á súkék ázs II kedven· 
eseL" 

Kis? Miklós tiszthelyettes .!közben az asszonnval 
beszélgeteU a " megélhetési" viszonyokróL :E:n már 
csak arra lettem figyelmes, arrikor a vén cigánrné 1\7. 
Imre fia nevét emlegette. Magyarázta, hogy van neki 
egy fia, az Imre. Csak most nincf\ itthon, Nagyváradon 

lakik. Milyen kár, ez éppen hozzAtok val6 társ volna. 
Figyelmeztetésül ujjával oldalba bökte \Kiss 1\'likI6st PA 
közelebb bajolva sugta neki: 

_ Itt nem messzi csináltak egy kis bAjt, ez ir kel
lett elmenni neki. l'dég most is keresik gyAkrán a csep
<Jérek, a kurház. hogy puszticsa el ükét. 

Örömömben, bogy Kiss tiszthelyettes ilyen hamar 
és ilyen .eredményesen kiugl'atta 1\ nyulat a bokorból, 
az udvarlásnak újra erőteljes lendületet adtam, amire 
az öregasszony is figyelmes lett és Kiss tiszthelyettcs� 
diszkréten oldalbabökve huncutul felén,k vAgott a sze
mével. Láttam 13. Kiss tiszthelyettes arcán, mennyire 
küzködik magával, hogy haholába ne törjön 'ki nagy 
ügy;buzgalmam láttára, 

_ Most irt levelet seginy � folytatta a cigány� 
asszony - seretne_ házsIÍ jűn ni, .Amilyen bolond, �ig 
házsá is jün, in -pedig fBek, hogy A zsingálók (csend
örök) elfogják. 

_ Szoktak itt járni csendőrök? - kérdezte Kiss 
tiszthelyettes ügyesen ,színlelt ijedt arccal. 

_ Sokták ázsok eIig gyákrán a 'somo;-usAg elje 
meg iket. Ázsir ne filjetek, nem jünn�k bsok be, csak 
megrugják ázs ájtut. Ást hisik á n.árhák, hogy -siket 
vágyok, csák .a Gizsával besilnek. Mikor l klrdezsik, 
hogy vAn-e nállatok ides..en cigány, in ugy soktám csi
nálni, hogy odahájluk a Gizsáhozs és kirdem lülle, hogy 
mit mond ezs á zsándár? 

_ Tudol te imi? - fordult ismét Kiss tiszthe
lyetteshez a cigányasszony. 

_ Hogyne tudnék, feleli, hiszen a fegyházban min
denkit. megtanitamik. Jóska is tud írni, mindig maga 
szokta irni haza a levelet (ezt már megelőző megállapí
tás utún mondta a társam). 

._ Most is írt seginy. bsl irta, ám it izsenL tülle. 
tek, hogy kidjek neki egy kis csomágot. 

Itt jutottunk tudomására annak, hogy milyen 
ügyes ürüggyel állitottunk be a dádékhoz. Eogy II vé
letlen mennyire a kezünkre, illetve javunkra játszott, 
szinte hihetetlen. Most már tisztán láttuk, minek kö
szönhetjük F·áraó memzelségének a ritka bizalmát. 

- Há mán itt vágy tuk, ákkor írjátok mán ázs Im
rének is. Tudod á fáluba nem seretek irátni senkivel, 
nem ákárom, hogy meglugyák hun Ilikik á fijám. -
I\Hndjárt papirt kotorászott elő az öregasszony es már 
diktálta is : 

"Kedves gyermekem ! 
Á leveled megkáptuk. Mink is egisigesek vágyunk. 

Juska bátyád most ipt levelet, ü is egisiges. Tistelünk, 
cs6kolunk, jó egisiget kivánunk. 

Ázst irod fijám, hogy házsA Akárs jünni. Ne gyere 
házsA gyermekem, mert érre nagy hidegek ván nAk és 
mig megtanáls ofázsni. 

Csókul anyád és a gyerekik." 
- Tudja ázs már nefU, hogy mire megy ji hideg, 

- jegyezte 7neg huncutkásan a vénasszony. 
Tisztában vagyok vele, hogy nagyon sok bajt.ár� 

sam nem azt irta. volna Imrének, hogy ne jöjjön haza, 
hanem ellenkezőleg, hazahivta V'Olna. Ez azonban nem 
lett volna helyes, mert nekünk nemcsak Imrére hanem 
Algács Palira, Sárközi Slmdorra, Sztojka Lajo�ra, Ko
lo�pár J6a.kára és a többi társaira is szUkségOnk volt, 
akikkel Imre együtt van. Ezenkivlil abban sem vol
tunk biztosak, vajjon ID cigányasszony nem mutat ja-e 
meg másnak is az általunk irt levelet? Utóbbi esetben 
örökre oda lett vol�a előttük a becsület, mint ahogy 
elvesztette azt egYik B. egyén ünk is előttük azzal, 
hogy fenlnevezeltek fényképeit mep:mutnttn nekik. 
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hogy 6 ezekkel szerelne társulni. Bizony sem sok hfjaJ 
hogy meg nem izlelte a saját bőrén a cigányok vendég
szeretetét. Nekünk az volt a célunk, hogy tiszta por
tát és szabad utat h-agy junk magunk mögött, hog;'t' 
adott esetben bármikor visszatérhessünk. 

két hétig akármilyen kedv:enc ételem kerUIt is az asz
talra, azt többé-kevésbbé érintetlenül szálHtottn visazn 
El szakácsnő. 

ReV'Onulás közben egyik bajtAl'snmmnl, ÁCs Lajoli 
törzs61'meaterrel Püspöklndányl61 Debrecenig egy ko
c.sisznkaszhan utoztnm anélkül, hogy 1'6mlsmerl volna. 
A kiszállás alkalm6.vnl nem állhnttam meg, hogy Ileg
alább szüleim fel61 ne él'deklődjem tőle !'t II köpenyét 
megrántottam, de bizony kicsi Mja, hogy egy hlrte1e11 
kézmozdulattal rendre nem utasftott, amit megsz6lalá
sammal akadlilyoztam meg. 

Másnap aztán Jóska részére is készült a csomag. 
Hogy minél dobb falatok kerüljenek a csomagba, Gizá
vaj elmentünk kéregetni. ,Megjegyzem, hogy mind ket.. 
�n örömmel Imen tünk, mert :már kezdtük magunkat 
rosszul érezni a mindenféle bűzben s a kapott alamizs
nából sem sok került a Gizn kez4be, mert dó éhesek lé
vén, hatalmas étvággyal elfogyasztottuk. Kiss Mikló· 
son se láts7<ott, hogy gyomorbajos, mert a száraz ke
nyeret is j61zűen harapta. 

A laktanyábn való megérkezésUnk utlln mi magunk 
fürdőbe UILUnk, ruháink pedig fertótlenftőbe kerültek, 
mert mi tagadás, mindketten sokadmngunklral LórtUnk 
"issza El vendégcskedésb61. EllYik úriháznAI kapott Giza :20 fillért s 8zon vásá

rolt ,,!igét". T61e telhetö nyAjassággal, kedvességgel 
kinált bennünket vele. Kevés unszolás után vettünk is 
egyet..egyet. Majd ismét kinált, de már akkor nem 
akartunk venni, mire költői mondással is fQszerezte a 
kinálglltást: "Vegyetek mAn, párusával sip Azs Het." 

Ilyen és hasonló eseteken, jeleneteken mentünk 
keresztül, 'amig a cigányok vendégei voltunk. Mivel 
azonban a kivánt célunkat, az Imre és társai tartózko
dAsi helyét a rem�lt idónél korábban megtud tuk, igye
keztünk a vendégeslredésWl megszabad ulni -azzal, hogy 
az ünnepre valahonnan pénzt kell szel'eznünk s ha ez 
sikerül, akkor még az ünnepen visszatérünk. Gidnak 
és os [kisebbik lánynak, I10nkának is szép ruhát, szala
got és gyöngyöt igértünk, ha a "bót" .sikerül. A ci
gányasszony azonban azt a tanácsot adta, hogy "nB Y
pal sokat aludjunk és éjjel sokat menjünk." Igy mi is 
csak a késő éjjeli 6r.tiban indultunk eh Egyrészt ltzért, 
mert 'ezt a tanácsot kaptuk, másrészt pedig azért, hogy 
cigányok ne tudják megfigyelni az utunkat. 

'( ElindulAsunk előtt sok jótanáccsal látott el ben
nünket az öregasszony. Többek között lelkIInkre kö
tötfle, hogy ne t8.r.suljunk senkivel, majd ha az 6 Imre 
fia hazajön, meglátjuk, milyen derik ember, az le97. jó 
nekünk társnak. Addig pedig, ha sikerUI valamit sze
rezni, menjünk csak hoz.zá, Giza elintézi, hogy a szer
zett tárgyakb61 nem talál meg a csendőrség semmit. 
Külön felhívta a figyelmünket arra, hogy ha valahol 
"pukkantót" talAIunk, azt ott ne hagyjuk, hanem hozzuk 
magunkkal, mert arra mindig szükség lehet, ha méSZ" 
több iB van belőle. Még Giztinak is jobban fAjt fi foga 
8 "pukk8ntó"�rJl, (pisztoly), mint a piros l'uhAra é.q 
szalaRT8. 

Közben elbeszélték azt is, hogy cigányok között is 
akad olyan, aki e,lAl!ulja a másikat, dc annak rendesen 
az a .sorsa, bogy elteszik láb a161. 

- Ingem há f,gyonUtnek, vágy há felákástllnak, 
akkur se vesnek ki belUlem semmit - szólalt közbe n 
putri legfiatalabb l'akójn, .az alig 12-13 éve8 Ilonka. 

- Ingem is pisklilhatnnk tizses vAssal is, ákku .. 
se mondok semmit, - igyekezett hfzelegni 'Giza is. 

Elérkezett az este, I tehát készülődnUnk kellett. 
Úir8valóúJ kaptunk egy-egy 'darab kenyeret és mellé 
hatalmas sertéshúst, de még pogácsát is, amit flZ öreg· 
asszony akkor délután la 1iszteletUnkre sütött, M4g ll? 
a szerencsénk, hogy a bagóra éppen flZ utolsó percben, 
búc8úzfls közben került a sor. Kiss Miklós II rossz 
�omrAra hivatkozva, eitől is megmenekült, igy egy 
adaggal nekem több jutott. Szerencsénk, hogy erre 
elt')bb nem kerOlt sor, mert alig llagytuk el a Rézmüves 
k6.riát egy kilométernyire, kék és sArgavörös arcjáté
kok között hiánytalanul viszontláttam még a vegyes 
pörköltet is. Ennek W'6vetkezménye pedig az lett, hogy 

A keresett és gyanusftott cigányok fényképeit, 
ujjlenyomatait és személylefrtisait, a cjgányok által el
követett bílncselekmények ismertetése meHett a nagy
váradi rendőrségnek hivatalos úton megkUldtük, Az 
ottani rendőrségnek sikerUlt is a banda összes t.ngjait 
a Biharkeresztes, Artánd, Bedö és Nngykerekiból szAr .. 
mazó bünjelekkel együtt elfogni. 1\lire azonban II bi. 
harkeresztesi határállomáson az át.ndásukra került 
volna sor, egy asszony kivételével valamennyi meg
szökött. 

Igy aztán, bár a nyomozásunk teljes el'edmónnyel 
jArt, II fál'sdozli.sunk mégis kárbaveszett s annak csak 
(anyar emléke maradt. Ez valósz.fnű meg is marad 
örökre, mert amikor egy kávéház előtt elhaladva, vagy 
rádión keresztill azt a dult hallom hegedülni : 

"Lesz még cigúnylakodnlom, 
Valamennyi cigány mind sógorom . . .  " 

őnkénytelenül is vissza kell emlékeznem a leirt nyomo· 
zásra. 

l\lint �rdekes kÖl'ülményt megemlitem) hogy &é7,
müves RozAIt, aki TJipiósülyön nevelkedett feJ, nem
csak az örs tagjai, de a község lakossliga is, mint föld
süketet ismerték, pedig nagyszel1uen hallott, hiszen 
egész ottal'tózkodál\unk alait nemcsak, hogy suttO&,VIl 

beszéltünk vele, de azt is elbeszélte, hogynn tetteti II 
9üketBéget az. emberek előtt. 

• 

Kiss Mikló!.> ,tiszthelyettes a közelmultban ismót 
tiszteletét tetti.. -a 'tisztes csuládn61 és nem is ered
ménytelenül. A megszökött cigányok ugYAuis nem 
mentek vissza Nagyváradra, hanem mM ismereLlen 
helyen telepedtck Ile. BAr nl\lunk azóta bGncselckmé· 
nyeket nem köV'Cttek el, de Kiss Miklós tiszthelyettes 
nem tud belenyugodni, hogy az elmultnkért az igazság
szolgáltatás kezére ne juttassa öket. líty állandóan ru· 
hatol utánuk. 

Ilyen puhatolás közben >tért 'be ismét a RézmUves 
kúriAra, ahol a legnagyobb ,örömmel fogadtllk. Tőle 
hallottam, hogy a vénasszony nagyon érdeklődött uUi.
nam. SajnAlkoztí.sának adott kifejcz6si, hogy Giza már 
nem győzött reám vArni s igy férjhez ment, EgyúUIlI 
igyekezett Kiss 1\1iklóson keresztül mego)'ugtaLni, hogy 
ne búsulj Ilk, mert már Ilonka is odaért, hog;'t· lérjhez� 
meheL és ö még Rokkal szemrevalóbb és Ugycsebb lAny 
i�, mint Gizn. 

Kiss tiszthelyettes ezúttnl is eredménnyel járt 
tehát. TllpíósUlyön, mégpedig kettőa eredménnyel ; 
nemcsak a keresett Jakab Iml'c é8 társai tartózkodásI 
helyét slkerUIt újra pontosfln megállopHnnfu, hanem 
uzt ia, hogy én Vo!tlLkl!ppen - háztGzn6zőbcn jflrtnm 
TApiósUlyön. 
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Emberre átragadó állat
betegségekről. 

óta: Dl". RóNAI SÁNDOR aláDaton'os. 
Aoz; emher egészségél fenyegetö számos betegség 

közt nem kis szerepe van azoknak. a megbetegedéseknek, 

amelyeket az ember állatoktól szelez. A betegség áUer

jedése állatról emberre történhet külsó!eg (pl. nyilt sérü

lésen át) . Rövid közleményemben inkább azokra a ragadós 

áJlaLbetegségekre térek ki részletesebben, melyeket az 

ember az állatokkal való közveNen érintkeres útján sze

rez meg, mint olyanokra. amelyek a csendöregyéneket, aki,k 
lovakkal foglalkoznak, leginkább vesz.élyezletnek. Különö
sen szem elölt kivánom tartani a világos és laikusok szá

mára is érthelö leirasAt a betegségeknek, mert közlemé:nvem elsösorban az örsökön Ilévö csendöregyének számára 
í;ódott, hogy némi támaszt nyujtsak számukra ezen ve
,:;zedelmes betegségek felismerésében, hogy ezáltal figyel
müket felhivjam e betegs�ek következményeire, melye.1;: 
egyaránt súlyosak lehetnek akkor, ha a kellő óvintézke
dést elmulasztják, vagy akár a megbetegedést későn jelen
tik be. 

Gyakoriság szempontjából e betegségek közt elsö 
helyen említem a tetanust (dermedés ), mely bár inkább 
földdel szennyezett sérülések után szokott feUépni, azon
ban tetanusban beleg 16 genyv.a.ladéka vagy egyéb szövet
törmelléke is előidézheli a betegséget. ha az nyilt sebbe 
kerül. 

1.  Tetanus (derm.edés). 
Okozója egy gombostühöz hasonló bacillus, mely a ló 

beleiben állandóan nagy számban megtalálható, innen 
kerül azután a bélsárral az uta'k porába �s a kerti vagy 
mezei földekbe. Ez a bacillus azonban csak akkor válik 
veszedelmessé, ha nyilt, roncsolt sebbe jut. Az ember ís 
leginkább, miként az ánalok, olymódon fertőzi magát 
tetanus-szal, ihogy kisebb-nagyobb sérülései földdel, trá
gyával érintkeznek. Ug}'ancsak létrejön a fertözés akkor, 
ha a telanusban beteg állat váladéka, pl. geny vagy egyéb 
szövettörmeléke, nyilt sebbe kerüL Azért kell óvakodni 
tetanusos beteg állattól olran embernek, akinek a testén 
(kezén) nyilt sebek vannak ;5 különösen óvakodni kell 
ilyeneknek att61, hogy az ilyen sérült kézzel a beteg 
genyes vagy roncsolt sebéhez nyúljanak.. 

Nézzük most már, miben is nyilvánul ez a betegség 
a lónál? A fertőzés után leglcorábban 24 óra, többnyire 
azonban 8--10 nap mulva mutatkoznak al első tünetek, 
mégpedig: a 16 nehéz-kesen, fesz.esen mozog, lábai ke
vésbé hajlanak be moz.gás alkalmával, a fordulás velük 
nehézkes, lassAn rágnak és nehez.en nyelnel,- IDzt követő
leg fellép az orrnyilás nagyfokú kitágulása, a merev, 
előrenyujtott nyaktartás, a nyakizmok kemények. a száj
rés csak kísfokb an vagy egyáltalában nem nyitható ki, a 
S"Uáj lele van nyállal, a felsőajak felhúz6dott, úgy hogy 
a 16 felső metszö{o�ai látszanak. A szemkifejezés ijedt
ségel árul el, a 16 a legkisebb zajra összerezzen, a7..on
ban mindvégig öntudatnál van. A betegség leggyakrab
ban elhullással végződik, de gyógyulás is előfordul. Álta
lánosságban remélhetjük a beteg felgyógyulását, ha ll. 
keletkezés 6ta két hét eltelt s idősebb 16nál. A betegség 
sokkal gyakoribb a délebben fekvő részeken. Ha tehát 
ilyen tüneteket észlelllnk valamely lovon. az első teen
dőnk az, hogy az istáll6t sötétitsük be - mert a világos
ság is z.avarja a beteget - s minél nagyobb nyugalmat, 
csendet biztositsunk a betegnek. Kivánatos, ha alkalmu 
helyünk van, a beteg elkülönitése oly helyre, ahol az c!lcnd-

ben lehet, ,ha azonban ei helyszGke miatt nem' volna ke
resztülvihető, úgy lehetőleg minél kevesebbet - zabolás, 
itatás, ápolás - tartózkodjunk alt istállóban. Nem mu
lasztható el a továbbiakban a mielőbbi orvosi segítség 
igénybevétele. A felépült beteget It�.dig lehetőség szerint 
jól tápláljuk, 'llaponként félórát jártat juk s csak két-három 
hét multán engedjülo munkára. 

Az ember megbetegedésének tüneteit i1Jetöleg utalok 
Kemény dr. közleményére. (Csendörségi Lapok, XXII. évf. 
8. szám, 246. old.) 

2-. Takonyk6>r. 
&t, az egypatás állatok ragad6s es Igen veszedelmes 

betegségét egy pálcika-alakú bacillus, a Bacillus mallei, 
idézi elő. Szerencsére ez a bacillus nagyon érzékeny a 
külső behatások iránt, igy !pl. a napfény hamar megöli. 

Ez a. betegség olymódon terjed egyik 161'61 a másikra, 
hogy a má.r heteg 16 kiköhögött hörgőváladéka az; iv6-
vizbe, takarmányra vagy jászolba kerül s ilym6don nz 
egészséges állat emésztöcsövébe jut. �pp ezért nagyon ve
:,zedelmesek azok az istállók, ahová jvándorcigánY,?k, kösw
rüsök, cirkuszosok stb. kötik be lovaikat. úgyszintén azok 
az útmenti itat6berendezések (vályuk), ahol ezek az embe· 
rek lovaikat itatni szokták. Mindig óvakodjunk tehát az 
ilyen helyektől, inkább kössük lovainkat tehénistállóbn, 
mely azért biztosabb, mert ott nincs lovakra átragad6 be
tegség. Ilyen szempontb61 eléggé megbizhat6k még az egyes 
uradalmak istállói is. Azonban 'bárhol köt jUk is be lovain

kat, bárhol itatunk, mindig tartsuk ezem előtt a feltétlen 
tisztaságot: jászlak kitisztítását, itat6edények alapos ki
mosását. A fertőzés létrejöhet még légutakon és a Mr 
sérü!ésein keresztül is, ez. már azonban alábbrendelt jelen
töségíl. 

A betegség tünetei aszerint kűlönbözök, hogy a tüdő, 
az orr vagy a bór van-e megtámadva. A tüdő takony
kóros megbetegedésének tünet�i laikus számára felismer
hetetlenek, ellenben az orr vag-y a bőr megbetegedését 
már ikönnyebben fel lehet ismerni . 

.' 

Az orr takonyk6rjánál sohasem hiányzik az egy- vagy 
kétoldali orrfolyás s az állalaUi nyirokcsomók duzzanata. 
Az orrfolyás lehet véres, genyes, az orrnyálkahártyán pe
dig fekélyek keletkeznek. Hasonlók ezek a tünetek egy j6-
indulatú betegség, a rnirigykór tüneteihez, ezt elkUlöni

tendő, ajánlatos a szakember mielőbbi igény,bevétele, 
A bőr takonykórja esetén a bórben göbök kelefkeznek. 
melyek később szétesnek s fekélyekké alakulnak át. A be
tegség gyógyíthatatlan, hazai törvényeink értelmében a 
takonykórban beteg állatok - hogy a ,betegség terjedését 
megakadályozzuk - kiirlandók. I Nálunk, a honvédségnél 
és csendőrségnél csak elvétve fordul elő egy-egy megbete
gedés, ami a fokozott elővigyázatnak (őszi malleinezés 
stb.) tulajdonithat6. 

A takonyok6r emberre is átragad, mégpedig ' vagy a 
sebzett bőrön vagy a megsértett nyálkahártyán (orr, 
szem) át, esetleg fertőzött eleség útján. Azon a helyen, 

ahol a fertőzés történt, a lbörön egy kis göb keletkezi�, 

A hnrmincéves hábor6ban az. ezredek állandó markotflr "yollai. akik a kawnák élelmezbéröl gondOSkodtak, II foglAl;" felügyelete és védelme alatt ÍJ,l1ottak, akinek nzért blzonyolS ke�vezmények jártak. pl. �inden levágott marhlmak a nyelve; mmden megcsapolt hordo után bizonyos pénzösszeg stb. A mBrkotányosok rendszerint tekintélyes vagyonra tettek szert, ök voltak az ezred bankárjai és pedig úgy a tisztck 1nint a legénység számára. A kölcsönzés azonban kockázatos volt, mert ha az ad6s elesett, vagy ha az ezred ezéttutott o. laTto. ziísoknak bottal lehetett tltni a nyomAt. ' 
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A"nit vissza kell 8zer8;rnünk: Szatmár. (Erdély; feh',) 

mely !később elfekélyesedik. Idővel a test egyéb részein JS 
fejlődnek ilyen szedet"jes udvarú göbijk, melyek ugyan
csak elfekél.yesednek. Gya'kran keletkezik a himvesszőn 
tályog. Megbetegszik az orr nyálkahártyája is, mikor is az 
orrból vizes-savós váladék folyik. A betegség hosszú 
ideig, hónapokig is eltarthat, miközben egyes izületek 
f·ájdalmasnkká vájnak. Gyógyíthatatlan betegség, bár az 
újabb feljegyzésekból olvashatunk gyógyulásról is. Ez 
azonban mindenesetre igen ritka. A betegség veszélyes és 
makacs természetét illetőleg csak egy irodalmi adatot em
Ittek.; egy a.ngo! állatorvos évek ig volt beteg takonyk6rban, 
83-szor operálták, egyik karját eltávolitották, végre nagy
nehezen meggyógyult. 

i}'lindezekböl II tanulság az, hogy sohase mulasszuk el 
a kellö óvintézkedéseket, úgy lovainkat, mint magunkat 
illetőleg, mert .a betegséget megelőz.ni lehet, de gyó
gyitani nem. 

fJ. LépfMe. 
Ez a betegség hazánkban kUlönösen IIZ Alföld áradá

sos, vadvizes területein van elterjedve. Okozója egy pál
cika-alakú bacillus, .mely nem annyira maga, mint inkább 
az általa termelt spóra veszélyes. Ezek a spórák- igen szí
vósak - szemben magával a baci'1lussal, mely már 40-45'1 
meli:!gben elpusztul, iIletóleg megezűnik- sp6rát termelni, 
rothadó !hullában pedig végleg elpusztul - a földben 
évekig élnek. Az ilyen fertőzött �clyen nőtt Ifíi azért veszé
lyes, mert II rájuk tapadó sár. földl'észecskék állandóan 
!artalmnznak lépfene-spórákal, amelyek II t&karmánnyal 

'az állatok beleibe jutva, azokat megbelegitik. Ezért kUlö
nösen vesr.edelrrles"ek a gYEWterek, dögtemetók környékén 
lévő legelők, mert az e helyeken elásott vagy feldolgozott 
hullák áJJandónn fertőzik a !környéket. 

Ha· az ilyen fertőzött helyről súrmll1,ó takarm�ny az 

állat gyomrába, beleibe kerül, a spór-ák onnan felszívódnak 
8 vérbe s súlyosan megbetegItik az állatot. A lépfenében 
megbetegE!dett lovak súl.yos. kólikás tüneteket mutatnak, 
nyugtalankodnak, kiizzadnak, majd késŐbb reszketnek, ne
nebézkesen léle;gzenek s az on'ból, végbélnyílás ból véres 
váladék s?ivárog. Ez a betegség htirom-,négy napig is tart
hat, de legtöbbször - erős fertőzés esetén - egy·két na
pon !belül elhullásra vezet. Az elmondottakból tehát ' Mt
hat juk, Ihogy lovai nkkal mindig ajánlatos az ilyen helye
ket lehetőleg jó messzire elkerülni. 

A lépfenét. az embCl' is megkaphatja élZ úllatoktól, 
mégpedig vagy a bór sérülésein, vagy az emésztószervein 
keresztül. A bór sérülésein keresztül olymódon fertázód
helünk, hogy lépfenében !beteg vagy elhullott állat váladéka 
a sebbe jut, az emésztöcsövön keresztül pedig olymódon, 
hogy az ember fertőzött húst vagy kolbászfélét eszik. A két
féle fertözés közül az elóbbi úton fellépett betegség gyó
gyu lhat, mert a fertöző,:; helyén keletker.ő· karbunkullUlt 
operaUv úton eltávolítvl!. s immunizáló vér.savó alkalmazá
sával a fertözés elterjedését megakad"lyozhatjuk. Az 
emésztőcsövön ket:esztül történt fertőzés mindig ,halálos. 

4. Ve�zetb.<rAg. 
Bennünket annyiban érdekel, amennyiben lovaink a 

különböző vidékeken való portyázás közben unancsak ki 
vannak téve kóbor, veszett ebek harapásának. Minden 
E!bmarás gyanús! Bármily kisfokú legyen is a harapás, 
sohase mulasszuk el a sebet alaposan fertötlenitelli, hog�' 
h'salá'bb ilymódon csökkentsük a fertör.és veszélyét. 

Egyébként tudvalévö dolog, hogy a veszeU.séget flt 
tlsetek igen nagy százfIlékában veszett ebek harapása ter· 
Jeszti, igen véletlen :fertözés az, anikor veszett állat nyála 
nem harapás útján, a friss sebbe kerUJ. 

Veszett eöet mindnyájtlll láttunk már. Pár uóval 
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mégis megemlitem azokal a feltúnóbb tüneteket, melyek 
a kutyát gyanússá teszik veszettségre. A beteg állat kez
detben rendsz.erint elbúvik a vackába, hivásra nem szíve
sen vagy egyáltalán nem jön elő, tompult, maga elé bámul, 
gyakran vált02.tatja helyét, néha a levegőbe kap. mintha 
legyek után kapkodna, köveket, fadarabkákat stb. nyel. 
Tekintete alattomos, sunyi. A későbbi szakban a kutya 
nyugtalanná válik, ilyenkor rendszerint elkóborol hazu!
ról, nagy utakat fut be, miközben az elébe ·kerülő embert 
vagy állatot hangtalanul megmarja, majd ismét tovAbb
rohan. A végső stádium az idegek bénulása, mikor is a 
beteg eb elbúvik, állkapcsa lelóg, ugatása rekedt, inkább 
vonitáshoz hasonló, erősen nyálzik, nyelni nem tud. l\find� 
ezekhez �atlakozni szokott a hátsó testrész 'bénulása. A 
betegség rendszerint elhullással végződik, mely 3-14. nap 
alatt szokott bekövetkezni. Természetesen itt is vannak 
kivételek, mikor fl. fertőzés után csak hetek, hónapok 
múlva tör ki a veszettség s következik be az elhullás. 

Lovak rendszerint veszett ebek barapru;a útján fertő� 
zódnek. Veszettségben megbetegedett lovak a megmart 
testrészt dörzsölik, harapdálják, erősen nyugtalankodnak. a' jászlat harapdálják, sőt néha az embert is anegtámad� 
jék Vizet nem isznak, csak megszagolják, majd itt is '}d� 
fejlődnek a bénulásos tünetek, miként a kutyánáJ. 

Valamint a ló, úgy az ember is, veszett álJat marása 
út.jan fertőzi meg magát. Minél nagyobbfokú a marás, 
annál erősebb a fertözés. A veszeUségben megbetegedett 
ember az általános rosszullét, bágyadtság mellett, nagy� 
fokú viszkelésről panaszkodik, majd itt is, miként az alla
toknál, fellép a nehéz lélegzés, nyálfolyás, ellenszenv az 
itallal .szemben, végül a bénulá.6 különböző izmokban. 

A7. emberiség nagy jótevője, Pasteur. tanulmányaiv�1 
(1881-1889) lehetövé tette a veszettség elleni védeke
zest, ma már mondhatjuk, hogy megmart s idejében be
oltott embereknek csak igen kis százaléka betegszik meg 
veszettségben. 

A legújabb időben már preventive is védekezhetünk a 
veszettség ellen, ugyanis kutyákat beoltva, azok körülbelül 
egy évig immunisak a veszettség gel szemben. Ha ilym6don 
.sikerül kutyáinkat megvédeni a megbetegedéstöl, önként 
ad6di'k, hogy saját egészségünket ia biztosíljuk e veszedel
mes betegséggel szemben'. 

5. Rüh. 

végekre szoritkoziok. Ugyanis ez a rUhatka-faj szereti a 
védettebb, hosszú szőrrel benőtt helyeket, ezért a csúd
hajlásban, a hosszú csúdszörök közt telepszik meg, ott in
dítja meg a ·betegséget, mely aztán a lábszárra is ráterjed. 
Könnyen felismerhető megbetegedés, mert ilyenkor a ló 
nyugtalan, rúg, ide�oda tipeg. egyik láb patkójával ft má
.sik láb szárát dörzsöli, aminek oka az élénk viszketés, meb' 
még intenzívebbé válik akkor� ha az állat napos helyen 
van, t. i. ilyenkor az at,kák a felmelegedő bőrön élénkeb
ben mozognak s ezáltal erősebb viszkető érzést váltanak ki. 

A rühesség terjeszlöi ugyancsak cigányok, vándor· 
köszörűsök stb. lovai lehetnek, melyek mindent, istállót. 
vályú t megfertöznek, amerre elhaladnak. Nagy szerepe vall 
azonban ;l betegség fellépésében a hanyag ápolásnak is. 

Manapság, a szigorú állategészségügyi intézkedések 
folybán nálunk csak szórványosan lép fel .rühesség (a csend
őrség lovai ,közl nincs !), 'llagyon el volt terjedve azonban 
II háború alatt, mikor az 'Oroszországból behurcolt beteg� 
ség lovaink nagyrészét megtámadta s bizony az amúgy is 
elcsigázott lovakon oly mért.ékben úrra lett, hogy tetemes 
elhullásl okozott. A betegséget megelőz.hetjük, ha lovain� 
kat s a7. istállót mindig tisztán tartjuk s kerüljük velük a 
már másutt emlitett helyeket. 

A rüh emberre is átterjed, természetesen köz.vetlen 
érintkezés útján. Embernél is erós viszketésben s bőr
gyulladásban nyilvánul. Kezelése eredményes, hosszabb
rövidebb idö alatt gyógyul. 

Az itt felsorolt betegségeken kívül még nag)'on sok 
olyan állatbetegség van, amely emberre is átragad, ilIe� 
töleg, amelyeket az ember akár közvetlen érintkezés, akár 
táplálkozá.<l !Útján kap meg. Ezeknek ismertetését bátran 
mellőzöm, mert ezek bennünket közelebbről nem érdekel
nek, másrészt �k nem is oly vesztlyesek az emberre, 
mini a fentebb felsoroltak. 

Orvvadászesetek. 
l-

Írla: lllLLEn JANOS tiszthelyettes (Ivánc) . 
Az elmult - 1932. - év Aprilis 13-án egy l'endes 

swlgá-latban álló járőr ellenőrzése végett utánportyflzé.sra 
\'ezényeltem magamat és 'Magyar József lll. örmesterl. 

Inkább kellemetlen, makacs, mint vesz.élye:> bőrbeteg
ség , bár nagyfokú fertözés és a gyógykezelés idejekorán 
való foganatositásának elmulaszt.ása folytán életveszé
lyessé is válhat, A rUhességnek két leggyakrabban elö(or
duló alakja iluneretes. Az egyik, a sÍllyosabb termész-etú 
megbetegedés rendszerint a fejen, a nyak oldalain, a sörény
él alatt.. a lapockatájékon, hátaslovaknál nemritkán a nye
regtájon kezdődik. mikor is e helyeken apró göbök �elet
keznek, melyek egymással összeérve vaskos varakká ala
kulnak, melyek leválva, helyükön szőrtelen lerülel marad. 
Több ilyen szörtclclJ terület összeolvadása kopaszságra 
vezet, a kopasz bőrön pedig látható annak nagyfokú meg. 
\'astagodása, erös ráncoltsága. 

A szolgálathoz felszerelés közben gróf Sigl'ay Antal 
ivánci lakos nagybirtokos alkalmazásában llnó Bulin Józ.sef 
föerdész .az örsöt értcsitette, hogy 1932 április 8-án Felső
marác község határában, a község egyes lakosainak tulaj
donát képezö területen: melynek vadfulzati jogát az urada
lom birja, Sigray Margit grófnö lovaglás közben egy eg-yénl 
l
.
átott fegyverrel a kezében, ki a területen vadászott. A1. 

ls.m�etlent a. távolság és a közben megeredt eső miatt még 
�nnYlra sem Ismerte fel, hogy melyik községben vagy ma� 
)orban Qak6 lehet, mert a váratlanul odaérkező lovas láttára 
a vadorzó a közeli erdőbe futott és ott eltünt. 

Ebben az időben az örsön 4 és fél hónap óta t.eljesitette� szolgálatot. � � vid�ket előbbi lidőben sem ismertem. 
Hiányos s7.emélYI Ismeretem miatt a honlévö thelyetteat61 
és a velem szolgálatba vezényelt Magyar József őrmester�61 éraeklö�tem, hogy ki jöhet e téren szfimitásba, mivel 
ok régebb Idő óta van?ak az örsön, de a feljelentés olyan 
által6.ban volt �ve, nllnden személyleírás nélkUl, hogy 
e7.en az alapon ok sem tudtak elindulni. Közben fe1szerel� 
tUnk és megkezdtUk a szolgálatot .azzal a azAndélcltal !hogy a ügyben is puhatolni fogunk. 

' � 

A másik fajta, enyhébb lefolyású megbetegedés a láb-

A h&..!IDincéves hábor6 alatt felbecsülhetetlen értékek mentek tönk?e. Nem takarékoskodott senki. Midőn a h�ború végén.&.. g�zdag marhaállományú Bajorország is hadsz;1ntérré lett, O,násl 7..sálanányoll!.sok voltak és egy fejős tehenet egr pipa do�nyé� lehetett _venni. De ha nem volt zsákmhy és a sereg kiélt Vidékekre ert, halla.t1an lelt a drágaság Igy midőn a svédek .1640-ben GothlLban voltak, egy karéj kenYé; egy aranyba került. ÚtköWe.n, já.rörtársamtól kérdez.tem, hogy kit61 vettek 
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Máskor nztán ,'igyáz7.0n a nyel"óre . . . (Azbcj Imre rajzOl) 

el fegyvert az utóbbi időben. Elég sok nevet felsorolt. .A 
neveket, vagyis az egyéneket én -nem ismertem meg a rövid 
idó /:tI att. A?. örshöz 13 község tal1tozik s a legnagyobb 
igyekezet mellett Bem érhettem el a szükséges ismeretet, 
melyet az adott helyzetben egy ilyen tágtartalmú feJjelen
téanél a \Szolgálat érdekében hasznosl:tani tudtam volna. 

Szolgálat közben utunk Fels6marác község felé veze
tett, mely <község az n1cl<or portyázó órjáratba nem esett 
h(!lc. 

A községbe érkezve, megbizható és áJtalam ismert 
egyének.tö! érde�lödtem, hogy ki jöhet szá.mitál:ba orvvadé
szat tekintetében. Semmitmondó vMas:a. kaptam. Már az 
érdeklődés alatt szá.mHottam ana, hogy érdeklődésem 

meddő marad, mert a bosszútól val6 félelem miatt sem 

számJthattam, hogy ez llton az orvvadász ldlétét megtud
hassam. 

erdeIdödve, arról S7..creztem tudomást, hogy Simon 
János néhány nap óta szobában t..1.rt6zkodik, mert favá.
gils közben a lábát elvágt.a, de orvoshoz nem ment, hanem 
sérUlését maga gyógykezeli. Nem tartottam lényegtelennek 
n sérültet megnézni. A lakására mentünk és tényleg láttuk, 

hogy nevezett az egy konyhából álló lakasában az ágyon 

ülve, jobbJAbán ft lábfej belső oldaltm egy sebet mosogatott. 

€rdekJődtem tóll'! ft seb eredetére, mire azt ft vÁlamt adla, 

hogy lábát a cip6je hOr7,solta fel. A sebből láttam, hogy 

ilyen nagy sebet cipő nem okozhat, mert nincs szervezet, 

umely kényszerítés nélkül nnnyil tudna menni, hogy a 
Itellemell('n llibbeli által ilyen sebei elöidézzen magának. 

A feleségétől elókértem, hogy mut�a fel férje cipő
jét. Az nem gondolt semmire, hogy én miért kérem a cipőt, 
hanem az ágy alól kivette és átadta. A cipő belsö oldalán 
levő rongyolásból - bár Simon azt elváltoztatta, mert a 
bört a lyuk körül leszakitotül - felismerhet.ö volt, hogy 
a rongyolás lövéswl ered. Ezt kUJönösen a cipő talpa 
ál"Ulta el, melyen \SöTétek helye volt látható. A sörétek a 
cipőMl már nkkor el voltak távolftva. A rongyolásból ha
tározottan felismerhető volt, hogy az erőszakosan kelet3ce
zett és hogy nem rogi, mert a kiszakítások után az még 
használva nem volt. 

l\fegvizsgáltam a sebet, melyet körülvevő oorszélek.en 
égett Jöporszemcséket találtam beékelódve. 

Ezek láttára felsz6Utottam Simont, hogy most már 
ismerje be, hol van a fegyvere, mellyel a lábát elJötte. 
Simon azonban tagadása. mellett, hogy öneki fegyvere nin
csen, kitartott. Sebe eredetére vonatkow előadását ia 
fenntartotta. 

A megs'Zerzett bizonyítékok alapján n. községi elöljáró
ság hozzájárul{lsát kikértem és nevezeltné.l a hAz.kutatást 
azonnal meglartottam, de fegyvert nem találtam. Az álló 
ruhásszekrényben, a ruhák közé rejtve 18 drb 16-00 kali
berü üres vadászfegyver tölt:.ényhüvelyt, 3 drb elkésziteU 
töltényl és 3 drb 9 mm forg6pisztoly-töltényt találtam. 
Ezek feimutatIum után sem ismerte be, hogy fegyvere 
\'rul. A házkutatás végeztével, mikor megmondtam nt'ki, 
hogy a ciPőt örizeLbe veszem és szakértável meg1.'izsgál
tatom, kijelentette, hogy a lábilt tényleg úgy lötte el. 
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de nem sörétes (egyvenel. hanem egy 9 mm forgópisz
tanyaI. Helynek azt nevezte meg, me!yen a g-rófnö egy 
egyént vadászni látott. 

Ekkor már gondoltam, hogy az ut, melyen haladok, 

odavezet a keresett egyénhez. Csak a feg)'\'er hiányzott, 

pedig a házkutatáson már túl voltam. Arra gondoltam, 

hogy a puskát az erdőben rejtegeti s azt csak késóbbi meg

figyelések során lehet kéz.rekeríteni.  
Miután beismerte, hogy a seb pisztolylövéstö! ered, a 

pisztoly elöadásár3 S7.ólítottam fel. mire azt. mondta, hog�' 

a pisztolyt két nappal elóbb átadta Sipos Sándor felsöme

l'áci lakosnak azzal, hogy azt adja el. 
Sipos a lakásán nem volt feltaláiható. Hozzátartozói 

t.Supán annyit mondtak, hogy Sándor aznap reggel elment 
Kórmendre, honnan a ha7.aérkp.zése bizonytalan� 

Ezek után várnunk kellett másnapig, mig Sipos haza
jött. Sipostól már a lakásán érdeklődtem a Simon J ánog 
f�gyverének hollétéről és hogy az általa Simontól átvett 
pisztolyt hova tette, kinek adta el? Sipos azonban oda n:yi
latko7..ott, hogy ő Simontól semmiféle fegyvert nem vett át, 
es annak semmiféle fegyverél'ól tudomással nem bír. 

Azt gondoltam, hogy egy másik vadorzóval találtam 
magamat szemben, ezért Sipost felszólitottam, hogy felis· 
merés végelt jöjjön Simon lakására. Sipos bosszankodott 
azért, hogy Simon őreá hh'atkozott, ezért szívesen jött 
yelünk. hogy a dolgot tisztázza. 

Simon lakásán a két egyént szembesítettem és kér
d�tem Simontól, hogy ez-e az a Sipos Sándor, akinek a 
pisztolyt eladás végett átadta? Simon erre látta, hogy 
menekülni nem tud, beismerte, hogy a lábát egy sörétes 
,-adászfegyverrel lőtte el s hogy a további zaklatástól 
meneküljön, a fegyvert is hajlandó volt előadni. 

Beismerte aoz-t is, hogy ó az az egyén, akit ápr. 8-án 
a gr6fnó vadászni látott. Mikor a tettenérő g.rófnől meg
látta, elmenekült, hogy felismerhető ne legyen. 'Menekülés 
közben fegyverét töltött állapotban a kabátja alá rejtette ; 
az futás közben elsült s a lövés a lábafeiét érte. 

Ezekután a f�gyvert egy másik háztulajdonos kamrá
jában egy láda alá készített rejtekhelyéből elővette, hol a 
háztulajdonos tudta nélkül tartogatta. 

Simont vadászati kihágás miatt a körmendi [őszolga· 
biró úl'nak feljelentettem. 

11. 
irhl: l(OV,\CS ISTVÁN ]11. tiszthelyettes (Sz'Zgctl). 

sunk ellenére sem sikerült érdemesebb eredményeket el

érni. Az éjnek nem volt olyan órája, amelyben esőben, 

hóviharban, derme."ztő hidegben az erdó különbözö pont· 

jain lest ne tartottunk volna, de minden fárafjozásunk 

hiábavalónak bizonyult. Számtalanszor elkeseredve kelJett 

hallanunk az erdöórökkel együtt a lesen, hogy sötét éjbén 

az erdő ellenkező oldalán eJdördült a vadorzó fegyvere s 

amikor ránk viI1radt. a. feltalált vértócsából láttuk, csak. 

hogy egy elejtett nem('�" vaddal ismét kevesebb maradt az 

erdőb�n. A tettl!sek nyoma azonban rendszerint elveszett 

<ll. erdő szélét övező víznél. Frigyes kit'. herceg erdejét 

ugyanis- egy 20 méter R�les mesterséges �atorna övezte 

körül, mely a Kiskőszeg felől folyó Dunába ágazott bele. 
Egy alkalommal előfordult, hogy Szabó János csendőrrel 

rendes őrjárat portyázással, éjjel Frigyes kir. herceg er

deje mellett haladtunk el a mestenséges csalorna ePenkez1l 

oldalán, a gát oldalában csendesen portyáz.va. Az idö úgy 
éjfél után lehetett, amikor a vizen túl, az erdő szélében tÜ7. 
villant fel, puska dördült és a következő pillanatban előt
tünk egy méter távolságra sárral csapta tele arcunkat a 
töltés oldalába fúródolt lövedék. önkéntelenül a földl'e 

vetettük magunkat, lőni akartunk, de nem láttunk eem
mit, csak némi galyropogást hallottunk És utána m�ly 
csend lett. A történteket elhallgattuk, mert nem akat·tuk, 
hogy a kö:zaégben köztudomású legyen, hogy a vadorzók 
már ránk is lőnek, nemcsak a vadakra, de elhatároz.tuk 
magunk között annál inkabb. hogy addig nem nyuga-zunk, 
amig a vakmerő vadorzót kézre nem kerit jük. Les-lest ért. 
ugy az erdő különböző szélén, mint a község ki- és bejára
tainál, lest tartottunk minden elképzelhető helyen, besúgó
kat vettünk igénybe, érintkezésbe léptünk a hentesekkel és 
mészárosokkal, hogy vadhúst nem mérlek-e ki valahol. de 
minden fáradozásunk eredménytelen maradt. 

Abban az időben, amikor az itt felsorolt események 
történtek, 1911. évtől - 1914. évig, Bácskában, a jelenleg 
megsz.állott Beuián köz,ségben teljesitettem csendörségi 
szolgálatot. Örskörletünkben terült el a kincstári kozorai 
erdő, mely átterjedt a szomszédos monostorszegi csendőr 
Ór.a körlelébe is. A monostol"Sll.egi örskörletben volt ugyan
csak a Frigyes kir. herceg erdeje is. Úgy a kincstári erdő_ 
ben, mint a Frigyes kir. herceg erdejében is igen sok ne
mes vad, szarvas, dámvad, őz és vaddisznó volt, érlhető 
tehát, hogy a kinálkow alkalom a vadol'zók sz.ámAl igen 
[elszaporitotta. Ebből kifolyólag termés7.,etesen felszaporo
dott a vadá::szati kihágások száma i�. Egész éven át C$uk
nem nap-nap után érkeztek feljelentések az erdőőrök részé
ről, különösen a -késő őszi időkben, melyek arról szóltak, 
hogy az

. 
említett l::

.
rdök különböző pont jain feltalálták egy

I!gy eleJtett vad kiömlött vérnyomait, de a tettes kilétének 
felder'itése, különösen értékesebb elejtett vad esetében, S(::. 
hogyan sem .sikerült. A főcrdész az erdóőröket elbocaátás
,.al fenyegette meg tehetetlenségUk miatt, mi csendőrök 
pedig igen szégyeltűk magunkat, hogy minden fáradoÚl' 

Egyszer az-után megjött a várva-várt fordulat. A mo
�ostorszegi örsparancsnok, Filók Vazul őrmester megbete
gedett és helyettes'i tésére a z.ombori sz-árnyparancsnokság 
engem vezényelt. A monostorszegi ör-skörlet egy része 
olyan volt, hogy a vízen csónakokkal portyáztuk. E célb51 
::.zerwdtetetl csónakos volt az őrsön felfogadva, aki a csó
nakot hajtotta és felügyelt a csónakra, amig az erdei terep
tárgyakhoz bemenlünk. Az egyik ilyen viziportyáz-ás al
kalmával Bitner László csendőrrel voltam szolgálatban, 
amikor az erdö .szélében a vízen, csónakon egy ismeretlen 
egyént pillantottam meg. Amikor közelébe értünk, kérde
zósködésemre elmondta. hogy ő Zetovics János l)'iskősz.eg· 
ről; Monostorszegen járt beleg sógornöjét meglátogatni, 
azután tölünk elköszönve, a vízen KiJökőszeg felé elhaladt. 
�1-arin György csónakostól megtudtam, hogy Zetovicsot 
még a régi időböl ismeri és úgy tudja, hogy régebben 
nagy vadorzó volt. A cs6nakos elbeszélése. gondolkodóba 
ejtett, mirc meghagyt.1.m neki. hogy térjen "is3za a'ZOnn�1 
l\lonostorszegre és Zetovics 6ógornójénél, szomszédai útlán, 
bizalmasan tudja meg, hogy járl-e ott Zetovics. Mi. amig 
vit;zatért, az erdőt leportyát.tuk. Amikor az erdő leportyá
zfl..<i ár61 viss7.atértünk, csónakosunk már az erdő szélén várt 
és

�.
elmon�ta. Zelovica nem riárl l\'Ionostorsz!!gen, a SÓgor

nOle pedIg n ... m heteg, de Zsetovicsékkal évek 6ta ha:'ag
ban is van. 

Az elmondot.takból következtetve kezdtem tisztán 
IMni a helyzetet, tudtam, hogy Zetovícs nem a sögornőjél 
volt meglátogatni, hanem terepszemlén járt a vizíúton. 
19y a következő tervet készitettem elő. 

Amikor bealkonyodott, csónakosunkkal már a kiskő� 
szegi hajóállomásnál idóztünk és vártuk a kedvező alkal
mnt, hogy elérkezzen az idő, amikor ZetovJcsék lakásán 
kialszilf. a lámpa, mert akkor indul Zetovics kikémlelt út-



1938 február L CSENDORSEGI I_APO� $3 

jára. Nem sokat kellett időzni, Zelovics kapuja !kJnyíloU 
és azon át Zetovics egy evezövel kezében lesétá1t a Duna
part�n kikötve volt csónakjához és azza'l a Dunán az erdö 
irányába beevezett, '�H a hajóállomásnáJ türelmesen vár
tunk Tervem jónak igérkezett, Úgy 23 óra tájban csóna
kosunkat hátrahagyva a hajóáJlomáson, meghagytam neki, 
hogy mindent alaposan figyeljen meg, ami a Dunán tör
ténik, hogy amikor visszatérünk, részletesen beszámolhas
'San, M.j ezekután két kisköszegi esküdttel egyenesen a Z� 
lovics lakásáora mentünk, feleségét felköltöttük, aki ajtót 
nyitott és kérdésemre annyit mondott, hogy férje nincs 
otthon, de azt nem tudja, hova ment, Zetovicsnénak azután 
m�gha�ytam, hogy ágyába azonnal feküdjék le és csak ak
kor szóljon, ha én kérdezem, azután a lámpát eloltottam és 
a -kemence padk1íján, meg székeken 'helyet fog.Jalva, csend
ben vártuk a fejlp.ményeket. Úgy fél 2 óra lehetett, amikor 
az udvai' kapuja kinyilt és Zetovics az ablakon besz6lt, 
hogy .;,nYiss ajtót". J!!n lábujjhegyen a konyhaajtót ki
nyitottam, a Rötétben Zetovics belépett �s egyenesen a 
szobába haladva. feleségének beszélte, az eskUdtek füle 
hallattát1a. a sötétben anélkül, hogy lámpát gyujtott vol
na, hogy egy őzet hozott haza, egy szarvasbikát pedig 
máI' átadott a dunai uszálykormányosnak, akivel majd 
reggel számol el. Azután az őzet a földre tette, gyufát 
vett elő és meg akarta gyujtani a lámpát, de amikor a 
világoson minket megpillantott, a gyufát meglepetésé
ben elejtette. J!!n felszólítottam, "fel a kezekkel!", jár
őrtársam rávilágított, az egyik esküdt lámpát gyujtott, 
a járőrtársam megmotozt.a és Zelovics első meglepetésé
ben elmondta, hogy már évek óta lötte és hordta haza 
a vadakat, de ilyen meglepetésr� mégsem számított. 

Zetovics a lakásába hazahozott őz és az uszályon 
feltalált szarvasbika őrizetbe vétele után elmondta, hogy 
vadás'lpuskáját és töltényeit az erdőben egy igen alkal
mas lyukas fában tartotta és azzal ejtette el a külön· 
böző vadakat évek hosszú során; zsákmányát csónakkal 
a �jzen szállitotta el sóq-ol'a, Horváth Pál set!'ílsétrével és 
rendszerint a Dunán idózó német uszály kormányosainak 
adta el. A kormányosok a vadhúsból sertéshússa! keverve 
kolbászt ikés?.itettel< és úgy értékesHették :13 uszálYOl' 
dolgozó munkások között. 

Zetovics beismerte még, hogy az erdőben számta
lanszor volt 3-4 métel' távolságban elbújva a cserje kö
zepében, bármelyik csendörjál'őrt Ieiőhetie volna, mert 
alkalma volt arra, a gát oldalába is ő lőtt át. de nem 8'1.ért, 
hogy minket agyon akart lőni, hanem csak az erdőól'ö
ket akar�a megfélemlHeni. 

Zetovics orvvadász felderítése azért húzódott el 
éveken át, mert senki sem gondolt arra, hogy viziúton 
szállitja el zsá)rnlányait és azt a Duna hátán hajósoknál 
értékesiti. Mi az elejtet.t vadak húsaL böre és a!lancsa 
után a környékbeli falvakban puhatoltunk eredményte
lenül. 

A helyes irányt csupán a véletlen nappali találkozás 
és Zetovics valótlan előadása mutatta meg nekünk arra, 
hogy hol kel'essük al'. ol'Vvadászt, akit csónakosunknak 
is alkalma volt megfigyelni, amikor n S1.81'vasbikát Rt
adta éjJel viaszatél'éRekol' az uszálykormányosnnk. 

III. 
frla: KovAcs SÁNDOR IT. jllhadnllgy (Nngyblljomj, 

A zalaszentgróti 61's1'öl őrsvezetói )'endfokozatban 
1898 március 16·én áthelyeztettem il Ul.laszántói Ől'Sl'(>, 
mint örspnrancsnok. 

Akkor lettem mQgbtzva elószöl' míllt ől·spal'nncsnok. 

Boldog voltam, hogy ö.rsparancsnok lehettem és hogy ön
állóan dolgozhattam. Az örskörlet nem volt nagyon moz
galmas, de gyönyörű vidék volt. Nagy erdők, magas he
gyek diszítették az örskörletet ; az egyík szép erdőben a 
legmagasabb ponton a "Tátika", a másikon a "Rezi" 
várrom emelkedett ki. Az örskörlet valóságos plfnol'áma 
volt. örömmel és élvezettel portyáztam a regenyes terü
letet, el sem tudtam volna kerülni a ,·árJ'omokat, hOIlY 
ofel ne mentem volna rájuk. 

Hogy a vidék szépségét jobban élvezhessem és ab
ban minél jobban gyönyörködhessem, egy látcsövet vet
t�m s azt szolgálatban mindig magammal vittem. 

A látcső beszerzésénél azonban más gondolat. ia ve
zetett. Zalaszántó és Zsid községek határában nag..., 
erdóterületek voltak, Azokban sok orvvadász garázdálko
dott. Gondoltam, hogy a látcső segítségevel az; orvvadá
szokat jobban meg tudom figyelni. Nem is csalódtam, 
mÉH't a látcsö hasznáiatának meg is lett az eredménye, 

Zsid községben bizalmasan értesültem, hogy Máj 
.Janos és 4 társa szenvedélyes orvvadáEzok, de a2't reájuk 
bizonyítani nem tudták, sem pedig a puskájukat féItá
lálni nem sikerült, pcdig sok járőr tartott náluk házku
tatási. 

J!!n Máj János es 4 társáról bemondás alapján pon
tos személyleírást vettem, feljegyeztem magamnak ,mip
den szükségesnek látszó adatukat, többek között azt is, 
hogy mikor, hogyan és mire szokt.ak kimenni vadászni 
és mikor szoktak visszatérni. ilIegtudtam, hogy mindig 
Máj János szokott elsőnek kimenni egyedUl, a társai pe
dig egyenként utána mennek s úgy jönnek haza is. 

Rendes szolgálatban 1898 szeptember 20-án a zsidi 
el'dőszélen elrejtőzve az ol'vvadászokra lest tartottam. 
D. u. 4 óra tájban Zsid felől egy embert láttam felénk 
jönni. Látcsövön figyeltem, felénk tartott és felismertem, 
hogy Máj :rános. Az irányt mindig betartoftam vele, azt 
akartam, hogy összetalálkozzunk az erdőben, ami meg is 
történt. 

Máj Jánossal azelőtt sohasem beszéltem, mindig el
kerültem szándékosan, rajtaütésszerűen akartam vele 
találkozni. 

Mikor Máj János II közelilnkbe ért, ,l'ejtekhelyünk
böl eléje álltunk, nevén szólHottam és mondottam neki, 
tudom MRj, hogy vadászni megy, azt is tudom, hogy a 
társai is jönnek utána, tehát tagadásnak helye nincs, 
mert tudok minden dolgukról. 

Máj természetes tagadott, azt kérdezte tölem, hon
mm tudom én, hogy ő kicsoda és hogy Ő ol'vvadászattaJ 
foglalkozik. Erre �zt feleltem neki, hogy én mindent 
tudok, mert nekem .-lU) egy segédeszközöm, amellyel 'ha 
egy embel'l'e ránézek, mindjárt megtudom, hogy az illető 
kicsoda és milyen büntetendő cselekményeket szokott 
elkövetni. Máj erre nagyott nbett és azt mondotta, ta
lán boszorkány vagyok, mire a?t felejtem, az nem vagyok, 
de segédeszközőmmel, ha belenézek valaki szívébe; on
nan kiolvasom, hogy ki milyen ember és miket szokott el
követni. Máj erre még nagyobbal nézett és azt kér8ezte, 
hogy mi az, ami II nyakamba lóg, talán az mond meg 
mindent? J!!n igennel feleltem, azt mondottam neki, hogy 
ami a nyakamba van akaszLva, az gukker, Ha azzal va� 
laki nek II szájába nézek, leolvasom, hogy mfb'en ember 
és mi nyomja a szívét. 

:Máj önként azt felelte, hogy nézzek bele hát a szá
jába és akkor majd megtudorn, hQIfY ő nem orvvadász, 
hanem tis.ztesséllCS Jloli'.b·embel'. 



84 CSENDÚRSI':GI LAPOK 1933 feoruár 1. 

tn azután a látcsóvel l\Iájnak a szájába néztem és 
azt mondottam neki, maga tényleg Máj János, már rég
óta orvvadász, 1 drb kétcsövú puskája van, azt az erdőn 
rejtette el, még 4 társa van, azokat is felsoroltam neki 
névleg. Majd azt mondtam neki, hogy egyébként ti�z
tességes polgárember, más büntetendő cselekményt nem 
követett el, csak orvvadászatot. 

MAj János csodálkozott, hogy ilyen csoda i s  meg
történik, hogy a csendórök már az emberhe is bele 
látnak, azután töredelmesen beismerte az orvvadászatot, 
megnevezte a tár::ait is és hogy a puskájukat az erdőben 
egy odvas fában rejtették el. 

Előadta még, hogy ha várunk, társai is megjönnek. 
ltövid idő mulva meg is jöttek és mmd az öt orvvadász 
kézrekeruIt, kik a kihágások elkövetését beismerték és 
a 'Puskájukat az odvas fákból előadták. 

Mind az öt orvvadászt 1898 szeptember 21-en 341. 
ikt. szám alatt a keszthelyi szolgabirói hivatalnak fel
jelentettem. Mindegyik 100-100 koronára lett büntetve . 

• 

Zalaszántó kÖ2:�égben az örsállomás székhelyén 
ugyaDCS'ak voltak orvvadászok, azokról az adatokat ese· 
tek szerint gyüjtöttem össze. 

A leleplezésükre azonban mást eszeltem ki. 
Zalaszántón az Eszterházi·féle uradalmi föerdészi 

irodában láttam a községben telefont először bevezeh'e. 
A ,{őerdész nagyon előzékeny úriember volt, a telefont 
Keszthelyre és Zalaegerszegre többször igénybe vettem. 
Egyszer azt mondottam a fóerdésznek, hoR'Y a telefont sze. 
retném az orvvadászok leleplezésére igénybe venni, ha 
mexenged,né, mire ő azt szives örömmel átengedte. 

Aztan megbeszéltük a tennivalókat. 
A zalasz{mt6i uradalmi erdőben rendes szolgálatban 

1898 november 1S-án 8 óra tájban összetalálkoztam 
Bocskor Imre z.alaszAntói lakos, személyesen ismert orY
vadásszal, de puska nem volt nála. 

Bocskor Imrét úgy, mint az előbbi Máj Jánost név. 
leg megá1lásra 5zólitotiam fel, hogy igazolja, mi célból 
és mi alapon járt ott az uradalmi erdőben. Bocskor ter. 
mészetesen mentegetözni kezdett és egyre·másra hivat� 
kezni, mire én erélyes hangon megmondottam neki, 
hogy ne mentegetózzön és ne kerteljen, mert tudom ha. 
tározottan, hogy orvvadászaum volt az erdőben. Bocskor 
tagadta és azt válaszolta, hogy ha tudom, miért nem fo
gom meg az orvvadáazaton, én visszavágtam, hogy éppen 
azért jöttünk ts meg is fogtuk, de még mindig tagadott. 

Hazamentünk vele az örsre, onnan a főerdész iro-. 
dájába. Ott Bocskor jelenlétében felhivtaro a keszthelyi 
főerdész.hi,vatalt, de csak a hivószámot kértem, Bocskor 
előtt pedig még hozzátettem, hogy a mindenttud6 iga?:. 
mondőt kérem. 

Megállapodás szerint az igazmondó a keszthelyi fő
erdész volt, vele természetesen már előre meg volt be
szélve, hogy "kik a gyanusioott" orvvadászok és ha ne. 
vet emliteK, az van kézben. 

. 

A telefonkagyl6t fogva, a telefon elött felsz61ioottam 
Bocskor Imrét, bogy jöjjön oda, a másik kagyl6t ft kezé. 
be adtam, hogy tartsa a füléhez, azután a telefonba 
szóltam, hogy "HalI6! a mindenltudó igazmond6t ké
rem". Jelentkezett is. Majd felkértem, hogy: "Mindent.. 
tud6 igazmond6, alázattal kérem, mondja meg, ki ez az 
ember, aki mellettem áll és milyen mult ja van?" Mire a 
telefon bemondotta, bogy ez az ember Bocskor Imre, 
z.'\laszAntói lakos, földmivea, tisztességes ember, egye. 

düH bűne, hogy orvvadászattal foglalkozik, a vadakat kí
méletlenül pusztitja, még 2 társa van s az "igazmondó" 

azokat is megnevezte. Azt is mondotta, hogy a puskáju
kat az erdőben tartják, nem viszik baza. 

A mindenttudónak n szive s felvilágosítást megkö· 
szöntem, a kagylót felakasztottam, Bocskortól is átvet
tem és azt is felakasztottam. 

Bocskor sápadtan, remegve áUt elöttem. Fell:zó:í
tottam, hogy most már látja, hogy nincs mit tagadni, 
tehát mondja el, kik a vadász társai. Bocskor töredelme
sen beismert mindent, társatt is megnevezte és a pus· 
káikat az erdőben, egy félreeso bozótos helyen, egy régi 
rókalyukb61 elővette és átadta. 

Bocskor sápadtan. l'emegve állt elöttem. FelszóIí
a sümegi szolgabírói hivatalnak 421. ikt. szám. alatt fel
jelentettem. i\1indegyik 50-50 korona pénzbírságra lett 
büntetve. 

. 

Bordi Sándor tisztheJyettes. 

Az 1916. évi oláh betörés harctérré változta Ua Er· 
dély keleti részét. A közbidonság katonáib61, a csendőrök
ből Erdély keleti határán, első vona·ban küzdő harcosok 
lettek. A védtelen határokon beözönlött az orvul támad6 
oláh hadsereg, mely az hitte, hogy a Tiszáig meg sem fog 
AUni. Mint mindenütt, ahol baj van, itt is helyén volt a 
magyar csendőr szive és fegyvere. 

. 
N�m volt sok idö szervezkedésre, rendszeres ellen

allás klépitésére. Az ezeréves határokat őseink szent vérével liztatott rögőket oláh bocskor tap�Bta. Azonnal cse. 
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lekedni kellett. A magyar csendőr itt is az elsők kö· 
zött volt. 

Eleinte nem kötelékben. hanem teljesen önállóan 
küzdöttek s mindenütt derekasan megá!lták helyüket. 
Megnehezítették és sok esetben lehetlenné telték az 
olfthok elönyomulását. l!:s ezzel elérték azt, hogy csapa
taink tervszerúen felvonulhattak s Erdély földjéről kiú z
hették az oláhokat. 

Ezekből a dicsőséges harcokból kivette a maga részét 
Bordi Sándor tiszthelyettes is. Mintegy 40 főnyi, csendőr
ből, rendőr ből és llénzügyőrböl álló szakasznak volt har
madmagával jobboldalvédje. A szakaszt Nagytalmács és 
Verestorony között az Olt folyó felől várható támadás 
ellen biztositotta. Az olábok 35--40 főből álló felderítő 
szakasza át akart kelni a folyón, hogy a folyó balpartján 
beásva magá4 biztosHsa az oláh csapatok elórejut.ását. 
Bordi tiszthelyettes harmaamagávai megtámadta a tízszer 
erősebb eCenséget és heves tUzelésével meggátolta az át
ri:elést. Közben megerősítést kapott, mellyel az oláh f81. 
derítő szakaszt megsemmisitette. 

Ez után a siker után egy gyalog félzászlóaljhoz csat
lakozott, me:ynek minden harcában résztvett. l\1egtiszti
tották a határrnenti falvakat és az erdőket az ellenségtő!. 

Később az utánpótlás hiánya, de főképen az oláh csa
patok nagy túlsúlya visszavonulásra kényszerítette a ma
roknyi Ms csapatot. 

Innen Viznknára került, de már szeptember 3-án újm 
önként. jelentkezett harctéri szo�gálatra. A veresmarti, új
egyházi és kőhalmi erdőkben végzett felderitö szolgálatra 
osztották be. Az ellenség erejéről, mozdulatair61, fegyver
neméről és tevékenységéről - élete kockáztatásával -
so'k értékes adatot szerzett. 

Bordi Sándor tiszthelyettest ezekért a szolgálataiért 
a 2. oszt.ályú ezUsb vitézségi éremrne! tüntették ki. 

1. 1 11< .Z.II< II N. 
7. kérdés. EUY gazda fdlhagyván a gazdálkodlÚlsal, atadia 

gazdaBúgút két felnöU fiának s uyyauakk<rr nekik két csikó! 
és két űlI:dJt is lI";ánddko%. Mdsfól óv multán a gazda. a. már 
te/umw! fsiJcH kAt iisillít" mÚltha misem történt volna, saját 
t\tmjdollal,ént eladja. Az egyik fi.ú. akkor a két lóról, saddt til'· 
veléslÍ.6knck állfLv/Í,n ökat, sajcit n6v6re jtÍ1'lo.tot álfíUat ki ab· 
ból a célból hogy tn60alradályozza az apeU olyan eljárásban, 
aminDt a t�henek dolgában ta1l118{toU. Forog-e tonfL bÚtlella
lekmén'l gyatmjal 

Válllsz. A járllltot kiváltó fiú nem volt a két 16 tulajdo
nosa mort hiszen .az ajándékozás értelmében testvérével 
együ'tt volt tulajdonos. EzcnkívUl saját ncvelés:üekn� s�m fi.!
Uthattn joggal a lovaXllt. A mnrhalevélbe, ml1lt koz,oklratbs 
tehát ,·n.J6t1nn adatok kerUItek. A fiúnak ez a cseleh.-ménye n 
Btk 400 §-ába ütkötó s e §. 2. bekezdése szerint minősiil6 
köz,c;kunUuunJsftás bÜDtettének megA1lapftilsára alkalmas l� 
het. A jogt.alnn vagyoni haszonra irúr.yul6 célzat abból II 
tényb61 következtethető, hogy a marhalc.vél alapján mOJt 
már a kót 16val kizár611lgos hllajdonként Tende1kedtetett, ho
lott C6&k 'közös tulajdon illette meg, 

8. kérdés. A oya11usftott az elemi iskola. (>.gyik tantermIbe 
tanUds w6je ala.rt b6"megy s a tant&rmet a tanrtó tiltakozd8a 
ellenére sem haGyja el. Kiillctett-e el búnC8eleJ.:ménvt� 

Válasz. Az ilyen i\érdés elbírálásánál mindig fontos, mily 
okb61 törtknt az iskolába való bemenete1. Ha a bemenetel oka 
jOgo3 volt, az egyszeru nem engedelmeskedés a kiutasításnak 
mint ú. n. passziv ellelllÍ.Uás nem büntethero, mert az iskola 
nem magá.nlak, hanem nyilvános épület, különösen. ha állami 
iskolár61 van só. Ha azonban az iskola mag.:í.n- vagy feleke
zeti iskola., hajlandók vagyunk az iskolát büntctójogi értelem
ben vett mag-ánlaknak minősíteni. Ez ese�ben 3. cselekmény, 
mint a Btk. 332. §-ába ütközö, magánindítványra üldözeml6 
magánla'ksértés vé�ge lenne üldözhető. Ha az iskola állami 
tanintézet, a taJltt6 hatósági !közeg, az esetben a tanftás rend
jének meg-avarója az 1914 :XL. t.-c. 4. §-ánnk 2. bekezdá-
fiéhe ütkőzö vétséget Követ el, ha a tanító eUCl'l fenyegetést 
,agy el'ószat.ot alkalmaz. 

9. kérdés . ... 1 '/Jadászati jog btrlóje díjazatlanul átenged 30 
Iwldnyi t&rülctet egy 4. tagb61 álló társaságnak. Ezek a vadá· 
szatot ezen a t&rüietcn rendszeresen gytt/roroljdk. Vadászje
gyűle vall, bár má-8 teriUettm vadászati

· joguk 1Iincse1l, Nem 
iitközik-c a vadászati jog bh[öjinek. illetökg a " tagb61 ál16 
társas6g1wk eljárá.sa /JalamU3ly jogszabályba? 

Vlli3SZ. Ha a vadá..<:zatra jogosult községi vadászterülelet 
bérel, eljárása jogtalan, mert a vadászterilletet alhaszon
bérletbe adni, vagy élvezeti jogokat a bérleten ldvül állók 
ré.sz.ére kibocsátani nem szabad. A vadiszjegy mellett 
jóhiszemüen vadászó egyének ellen ilyen esetben nézetünk SZt. .. 
rint büntető úton eljárni nem lehet, mert a bérleti szerzódés 
megsértéséért a vadászati jog bérlóje polgári pcrúton clbfrn.
landó felelósséget visel. 

Ha a terület magánvadászterüle� az albérletbe adásnak 
vagy é}v{;'Zeti és részjegyek kibocsátásának általános jogi aka
dálya nincsen. 

10. kerdés. Külföldi áUa11'polgár Magyarország terüle� 
tartózkodváJl, olkövetheti-e a Btk. Ill. fejezete alá esii hűtlen· 
ség bii.ldettét? 

Válasz . .A Bbk. III. fejezetében a hütlenség büntettéröl 
szóló l·endc!lkezé.sek helyébe az 1980:1II. t.-c. 58--'11. §-ábab 
foglalt rendelKezések léptek. E rendelkezésok értelmében a 
hútlcnség bűntettét idegen honos is elkövetheti, ellentétben ft 
régi jogállnpottal, amikor fl hűtlenség -búntettét általába.n 
csak magyar honos kö\'ethette el (Irivéve az Ú. n. diplomáciai 
árulást amelynek cselekvő alanya külföl di is lehetett.) 

ll: kérdés, Mi a különbség a nmdöri hatóság és a r81ld
liri Mzsg perTfmdta'1'tási fogalma kö�tt? MW611 különbözik u 
kettó '1'ondcltetlise és hatfÚJkiire? 

Vűlasz. A rendőri hatóság és rendőri közeg fogah�át a 
Bp. 85. §-a hatál"07.Z3. meg. Eszerint rendőri hatóságok az 
államnak, 3. tör ... énybaLóságnak, megyei városoknak és közsé· 
geknt:k rencőri hataskörrcl bíró hatóságai CS hivatalai, v�B;
mint ez�knek vHetői és öná1l6 intézkedésre jogosltott t8&JBl, 
nevezetesen a községi előljá.róságok is. 

Az 1919. évi 504'1. M. E. sz. rendelet értelmében a rend
őrség áUamosittatván, a tö�ényhatósagi jogú és. megyei vá
losok rendórhat6sága megszunt, mert ezekben II varasokban a 
H;:lldóri hntóságot a magyar állami ren�órség_ gya.korolj_a .. � 
belügyminiszternek joga VM az áU&m.l Irelldorség hatósagt 
körót l!gJ'es lf.Öl.Ségekre vagy községcsoportokrll. is ikite.rjesz.. 
t.cni. • . .. 

Eszerint rendőri hstóságok a székes.fovarosban, törvény
hatósági és megyei városokban a magyar állami rendőrség, a 
jltrásokbftn ft fószolga'bír6, köZiSégekbe.n az elöJjáTós.ág. 

Közelebbről rendőri hatóságok ezeknek ft hatóságoknak 
főnökei vezetői és azok a tagjai, akik bűnügyi nyo.mozások
ban álleS intézkedésekfe vann� feljogosítva, tehát pl. Buda
pestCJl a bfulÜgyi osztály vezetője, ennek helyette�e, ll. csoportvezető ön{llló eljárlÍsrn jogosított más rendörtisztviselok, a 
k�ti figyelet vezetője és helyettese, a keriileti kapitánysá
gok vezetője és helyettese. 

Rendórkózegek a. rend6rhat6ság:nak alárendelt hivataln<>
kok állami rend6rök és detektív($}(, vala.mint II csand6rség aJ
tiszt.jei és legénysége, amennyiben örsökre vagy. nyomo:t6 ala· 
kulll.tokhoz vannnk beosztva. 

A kir. ügyész.ségnek utasít6 joga .... -an II nyomoz6s kérdé
sében általlIban a rendórkö2legekkel és a községi eJőljáróslÍ.

goklkol szemben., a rendőri hat6ságokkal egyébként általában 
megkeresés útjÁn érintkezik. Ennek a megkeresésnek azon
ban a rend6rhl1wság is nzonnnJ eleget tenni tartozik még nk· 
kor is, ho esetleg a megkeresés inkább utasltáa vagy felhívás. 
Meg keU jegye:münk, bogy II kir_ üifé&séifllek utasító joga 
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'"an a rendoti hatóság olyan tagjaval szemben is, aki bár 
bűnügyi nyol1lO"..ó hatá..�ört tölt be, de önálló hatásköre be
oirtásáTiál fogva nincsen. 

Azok a rendÖJ"i közegek és hatóságok, amelyekkel a kir. 
ugyés:z.ség utasítás "agy felhívás alab.iában érintkezik, a kir. 
ügyészséghez jelentést te.s.mek, egyébként pedig a rendóri ha
t6ságok átirat alakjában érintke-znek a kir. ügyés-zs-éggel. 

Arnt:nnyiben \"alumely nyomozás folyamán a rendőri haro
ság fönöke, illetve vezetOjo!: a rendö� tagját vagy köz.egét, 
illetiileg a c.;:endörpanJlC$llokság a jirórt vagy csendórt uta
sitkssal látta el, ez az utasítás csak addig ervényes, amíg e 
tárgyban a kir. ügyé�g ellenkez.ó vagy attól eltérő tartalmú 
megkeresést vagy utasitást (felhívá.st) nem inw.ett a rend
örséghez, a csendórj árórhöl., illetöleg a c...--endörhijz. 

llfilllllaiQ. 
;\lelyen tisztelt Szerkesztőség! 

Csendöra.ltis:z:tcl>. és legén)"Ségi állományú mas csendőr:
egyéne.� akik nem csendórörsparnncsnokok, jelentéseik:t, 5�r
gós szükség esetét kivéve, nem közvetlenül a kir. ügyeszseg
nél, hanem a csendőrörsparancsnokságnál teszik meg és az 
utóbbi tesz jelentést a kir. ügyéstségnek. 

A rendőri hatóság a nyomO'Z.ás teljesitésénél a yizsgálatra 
előirt aiakszerúségeket tartozik meguntani, tehát minden 
nyomozó cselekményről jegyzőkönyvet kell felvennie, még 
pedig jegyzőkönyvvezető alkalmazása mellett. 

A :rencóri hawság rendszerint csak a következő nyomozó 
("Se}eknJ$.yeket foganatosithatja: búnjele..!;. megszerzése és biz
tosítása, (súlyosabb büncselekményeknél a srlnbE'ly változst
lan bit;tosítasa a viz.sgálóbíró megjelenéséig) ,  a gyanúsított 
megidézése és kihallgatása, tanukiliallgatás, szembesités. Ki,é-
telesen, ha a késedelem veszéllyel jár, foganatosit-hatja a kö
vetkez.ó cselekrc.�r.yeket is: előzetes letartórlatás, szemle, le
foglalás, ház-kutatás, s:zemélymo�, búnügyi zárlat. 

A növekvő munkahiány az utóbbi időben mind több és több ember sz.áJáOóI veDte -ki a betevő f8.Latot. Nincs senki az 
or,szágoan, ak.L Jobban latná a nyomort, nunt a csendör, aKi az 
életét. a nap közott tölti és aki az á!talanos helyzeU-ó1 nemcsak 
muganera�lUonesool, ae sZOlgaJ8!;1 !>Wmpont.DOl IS taleXuzoum 
köte,es. Hányszor vagyunk tanui az ör-sön, hogy a falusi. aszszony utoiSO baromllat hord.ozza házról-naua s kinalJa meg
.... �telIe, hog)' a.z arából lega.abb két--narom napra kenyeret vasarolnasson. LatJuk a gyereKeket, ammt énesen mennek az 
iskOlaoa, vagy peQlg a rudegtol dideregve, aiJg a legszUkösebb ruhá2atoban. 

A rendőri közegre nem kötelező a nyomozás ROrán a rend· 

órhatós3gra kötelező alakiságok megtarlása. Ennek gyakor
lati jelentö5ége abban van, hogy a rendőri közeg nyomozó 
cselekményeiról készült jelenté=.e..ltnek és iratokllak nincs meg 
a kÖ'l.hiteleseég !nempontjából a'L a jelentö.:;égük, ami a Bp. 
által a viz.sgálatra megsza.bott alakiságok megt.artá.sával ké-
szült je�Okönyveknek é:> egyéb, a nyomozó cselekmények fo
ga.na.tositását tanusi.tó j-ratoknak. A rauióri hatós.á.gok úgy 
segít:.c:!l.('k. a rendórközeg végerle nyomozás eme mányán, hogy 
a. rendÓTközeg ösS!Z:dogla16 jelentéséból kiveszik n fontosabb 
nyomozó c...�lekményeket és ezeket alakszer'Üen megismétlik s 
igy k-üldik át a kir. ügyészségbez a nyomozás anyagit. Ez 
történt sokáig. a csendórségi jelentésekkel és tényvázlatokkal is, 
hogy a kir. ügyészs:égek az ezekbe foglalt nyomooo cselekmé-
nYeMt vagy a vizsgál6biróval viz.sgálat inditványozásával 
.... agy a rendöri ba.tóságok egysz.eni megkeresésével a\aks:z.e
men megisméte-ltették. blinthogy azonban a szút. nagy s.úlyt 
helycr.ett aTta, bogy a csendőrség nyomozása, ha nem alak· 
szerű' jegyzoKönyvek felvétele mellett történik is, összhangban 
alljon a fennálló törvényes rendelkezésekkel s evégből meg
felelő kötelczö szabályokat alkotott., mindenekfelett pedig kö
telességévé tet.te a csendómek a lelh-iismeretességet, pontossá
got és a tényrnás minden irány"Ú kiderítését, a csendőri jelen
ttseket és tényvád"atokat olyan megbizható szmvonahr. 
emelte, nogy �k ma mÍLr, ha a ErLÓ szoros értelmében kÖLhite
lességii okiratoknak nem is tekinthetök, ·de az abban foglalt 
tényekről a kir. ügyés7.Ségeknek és bíróságoknak megbizható 
tájékoztatót ádnak. E2 pedig a lényeg, mert !l.7. újabb jogfej
lQdés iránya az, bogy nem az alaksz.erúseg adja a nyomM.:ÍS 
értékét, hanem a nyomooo hatóság vagy <kö-l.cg igaz..�ágste
:r:�:tete, &z.akértelme és lelkiisMeTetes pontossága. 

. 1.2. kérdés. KiHföfdi ti-llam követe bérelt lakásá.ban egy 
�idéki 'lIárOlIban nyaral. Guilko811ág búntcttévcl gyanu.sHott 
rl/yén a jdl'ór elöl a követ lakt4óba. me-rwkiil. Vom-e ;ooa a 
Járórnek ll. Oyilko8 -iildö::é8e végett n lakáaba behatolni éB a: 
"U rt.;tfizó Ollanueitott után kutatni? 

Válasz. kL idegen állam követét a teriilellkivüliség ki· 
váltsága minden körUlmények között, tehát magai.nlakásában 
is megilleti, mert rajta az itllam sem rendóri, scm birói, sem 
általáb:m semmiféle kormáT.yhat.almat nem gyakorolhat. A 
csendőr meriele-n&:c és a gyilkos után va16 kutaté.sn 11. követ 
lukásiban az államhatalom olyan megnyilvánulása lenne, 
ame1ytOl II követ mentes. A területeDkivülioog kiterjed azokra 
a dolgokra is, amelyeket az ilyen mentességet élvczö szemé
lyek ha:::málnak. Tehát ti. gyilkost akkor scm üldözhetné a c.:;endór, ha �dául a kÖ"M; gépkoesijába ugrana s num menekUlne. 

Nem csoda, ha ilyen viszonyok között megmozdult a tár· sadalom is é3 egymást érik .a nyomorenyhitési akciók.. Jgaz, hogy az JJ1gyeneoéd még nem megoldasa a dolgOiOlak, leglel
JCoo elo�az�. �Qlg" aUl.lg a JOllaKOtt em[)li,r Ujra mcgem;zlk, de mégIS tortenik valaml és ez a fő. Nem hivatásom nekem azt kutatni, hogy ki mennyit áldozott a nyomor enyh1tésére 
csak a2t aKarom meg&llapltan.i, hogy az. aldozabból szerénY �nyagt tene!;sege swrJnt a csenau,·",eg kivl:SZI a teszet.. Azt ru��n, mncs a te-StUletneK tagja, alU valanulyen tormáOll-n ne ala?z')tt. volna valanut. a SZUttulKoook tel.segeJyezésére. �CgLtett, kin ahogy. tuao�t, többnyire azon, aki how a legköze--" lebo a�t, anyagi ereJ�� rnetren. Azt mmdenK:i belál:.Ja, .nogy egy c!rendor. J()V�deuneOO.l nem t.elik arra, hogy egy egesz. �ozség szegenyelt telsegetyezze es egy 4---6 �ooől ruló csend· orc:'rs. nem Itepes felrunazm egy fruu összes sregeny gyermekeit. De. ezt n�m is vá;rJa egy örstól senki seru. A lényeg az, hogy mindenki adJon es peOlg annyit, amennyit csak tud. Levelem celJa azonoan nem ez, nanem az, nogy akJ a SZ(!· gé.nyeknek ad, ne hivalkodásból és feltünnivágyasból adja ha* nem lsten ne.vében, emoortársai iránt érzett KötelességOOI és kereSZtelyi szeretebbóL 

Tudo� örsöt, ahol egész éven at eltartanak egy·két .5ZC* génysorsu gyermeket $ olyat is, ahol - bár al. örs létszáma cSeKely - Karacsony szent. tinnepen 20 szeg�ysorsu gyer· meket ".endégeltek, meg ebéddel, vacsoraval és. még ajandé-kO�1 I� .lJ� egyik ars sem klilaot.te be ezt a Jotétemenyét a ndoraégt Lapolmak kozlés végett., mert azt. a nét.etet vallottak, amlt. .l!- Szenti.rás mond, Mgy: ,.Ni! tudja meg a "  balkezed, aIUl lót cseLe.kszjk a Jobb'" Me t h d kozlk k én . . r ogy va,aKI a a-
, , az. ereszt yl cselekedet, ode hogy azt közrurré teszi az ���el!l ke�e�zt�y !aj szokasa. Adali.ozzunk hs)társak minél 

a (;sen 
e� �eJ. tobbnek, ue ne várlunk érette dicséretet sem 

úrtól T
a�

g
r���l.- Lapo�tól'

16
'
b
em pedig d nelybeli lotiszlelend6 • '-'" ,1"""'" a ml (Va an csekély ado 'nk érték lésé ben szerények és ne beesül tik túl 

. .  �yal e -
É . J a UO 5z.ivlmket. n J61 tudom, ih� a Csendórségi Lapok szellkesztósbge 

���::�k .h:��a 
ad m�de!l közleménynek, amit a obaJtársak ,be. 

dl t 
gyon �vanat� IS, nogy kedves lo.pumcDÓI mw-g. udomást dzerezzunk nundenro" 1 am" >. 1""1 t" ro' lé nik de . hb ' I a ...:s u e  �n r 

. ' mar a oz, hogy eg)'·két szegényen megesett II szívUnk '
d
s egy tányér .meleg é!elt adtunk nekik, vagy egy elviselt ruha� arabot, a nyJlvánossagnak ·semmi köze nincsen. Szan)', 1932. január 17-én. 

Szalu'. Sándor tiszthelyettes. 

A a.erul�r ily �I>l--b�n nem tehet egyebet, minthogy jelen· tést tt& a kir. frgyeszsegnck. o;;ak 'tcrmész.etes hogy arra a1-(;!;etre azonban megfeleló intézkedést tesz, ha � gyilkos a te-
rúletenktv6lieé�t élve2Ó azemély lakását :!lhagyja. 

Kl TUDJA ? 
ti leqhireseb� p

.
orcellánoyárt.nliinyok öt eUl'ópai város 71evét vIseltk. HoOY Mvják ezt az öt várost! 
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Sorozatos vasúti j egylopások 
kiderítése. 

irto: iUAGYAlt JÓZSEF liszlhel�'cttcs (Budapest). 
t Nyomoz-ta : a dévaványai örs a budapesti 1. és a ,szegedi 

\ - 5. nyomozó alosz.tályok közreműködésével.) 
1931 szeptember havában Szeghalom álloJnásl'a mint� 

egy 9.000 drb. ló, 20 és 30 kilométer viszonylatú, III. 
osztályú bárcajegy érkezett különbözó állomásokr61, a sze
gedi Máv. ilzletvezeWség rendeletére. Az állomásfőnök és 
fl pénztárkezelők csodálkoztak a küldeményen, mért ele
gendő ntennyiségü jegyük volt fi a jegykészlet kiegészítését 
nem kérték. Már kérdést akartak intézni .az üzletvezető
séghez, mikor szeptember 26-lin az Uzletvezetöségtöl 12.685 
-1931. szám �llabt .rendelet érkezett, mely úgy intézke� 
dett, hogy n tévesen Szeghnlom lilIomásra jrán.\·íto�t me
nef.jegyekböl az állomás 4000 drb. 15. 4000 drb. 20, 1000 
dl"b. 30 kJlométeres :IU. IJsztál yú és 500 drb. féláru II. osz
tályú bárcajegyet küldjön el Mezötúr állomás "A" Jegy
pénztár Anak. Ladányi Zénó állomásfőnök és az egyik pénz.
tárkezeló. Ortvai Gyula l\'lav. segédtiszt szeptenlber 27-én. 
a rendelet értelmében összecsomagolták a 15, 20 és 30 
kilométeres III. osztályú bárcajegyeket. A csomagba bele
tették a jegyek átvételéTÓl kiállitott vét·, illetve eHenvétle
veleket is. Kifelejtették azonban a csomag>ból az üzletveze
tóség l'endeletét, melyet a. szabAlyok .szerint szintén II je� 
gyekkel kellett volna elküldeni. Igy a rendeletet kil�ön bo· 
l'itékba caomngolták. Egyidejöleg az AHomásfőnök bejelen
tette raz üzJetvezet6ségnek, hogy a kindott rendelet értel
mében .a III. osztfLlyú bárcajegyeket átutalták Mezötúr 
állomás "A" jegypénztárának, egyúttal intézkedést kért. 
hogy a II. osztályú bárcajegyek milven kilométer-viszony· 
latúak legyenek, mert azok.at addig tlleJll tu .... ja p.lkü.ldeni. 
1tilindhál'om küldamenyt szeptember 27-én délután a ren
des vasúti postát szállitá vonattal továbbították. Szeptem
ber 30-án megérkeztek a jegyek átvételét igazoló vétlevelek 
Mezőtúr állomástól. 

A s-zcghnlmi állomásfőnök jelentkse szeptember 28-án 

érkezett a szegedi üzletvezewséghez. Itt keresték az üg)'r� 
vonatkozó iratokat, de a bejelentett iktatósz.;m 61att egé� 
szen más tartalmú iratokat t.aláltak. Erre bekérték Sze:r
halom illlomást.ól az eredeti rendeletet. SzcghnJom vissZll
jelentette, hogy az eredeti rendelelet a szabályok érLelmé

ben a jegy:ekkel együtt elküldte l\lezötúr {\Uonu\sra. Az \iz
tetvezetö...c:ég most már l\lezötúr állomást utasitott,::a 81. ere

deti rendelet ceküldésére. Mezötúr jelentette, hogy Szeg

halomról sem rendeletet. 8em jegyet nem kapott. �rkezet! 
ugyan II napokban egy levél 8zeghnlomr61. de abbnn csu
pán 30 ív üres 'D1enetjegyelöjegY7�si ürlap volt. 

A'Z lüzletvezet&ég, llltva, hogy :'l. jegylitutaJ(LS köriil 
valami nincs rendben, vizsgfLlntot rendelt eJ, melynek során 
megáUapltllst nyert. hogy 1981 szeptember 2-ikl kelet;teJ a 

szeghalmi állomástól az üzlet\lezetöséghez 2 -tll'b. "étlevél 
és 2 drQ. -eUenvétlevél érke�ett be, melyek értelmébeI! 'l 
szeghalmi állomás "A" pénztara részére 2000 drb. 15. 2000 
drb. 20 és 500 drb. 30 kilométeres III. o.sztályú. II "B" 
penztára részére pedig 2000 drb. 15, 2000 drb 20 és 1000 
drb. 30 kilométeres JII. osztályú bárCc1jegyet l·endelt. A 
megrendeli bárcajegyeket az üzlet\lezewség rendeletére 
több állomás küldte meg Szeghalom úllomásnak. Kiderult: 
hogy a megrendelést nem Szeghalom állomás tette s nl. ok�

' 

mányokon szereplő aláírások hamisak. Ugyancsak hamis
nak bizonyult az a két drb. vétlevél is, meJyeket Mezőtúr 
a jegyek átvételéről Szeghalomnak küldött. Az üzlet.veze
t&égnél megvizsgálták fl kimutatásokat is, melyeket }l. 
szeghalmi áJlomás a saját jegykészletéről és az átlagos evi 
jegyfogyasztásáról augusztus végén küldött he. MindKél 
kimutatáson sok vakarás és átjavitás volt látható. A szeg
halmi állomásfónök lés a kimutatásokat ke.szít-Ö pénztárnok 
határozottan allitotta, hogy a kimutatásokat vakarás és 
javítás néH.."Ü1 terjesztették: be. 

Az üzletvezetóség rendelkezésére II Szeghalom környé
kén levő á'lomások az utasoktól elszedett bá:rcajeg�'eket be
szolgáltatták. de azok között olyan sorSziunú jegy. amely 
az eltünt jegyek közül .való lett volna, nem akadt, viszont 
a Szeghalom szomszedságában levó Kőrösladánv állom5s 
bejelentette, hogy az általa augusztus hóban ):endelt 50 
drb. 11. osztályú és 100 drb. III. osztályú, Szent I:stván
napi alkalmi féláru menettért.i jegyet még mindig nem 
kapta meg. A menetjegynyomda k>imutatta, hogy a kérdé
:3es jegypket még augusztus közepén kiszámtoU�. A jegyek 
utja Gyoma áNomilsig követhetö volt, de in�en kezdve 
nyomuk veszett. 

Az ilzletvezetóség látva, hogy az ügy egyre bonyolul
labb ,lesz 6 azt házi vizsgálattal tiszlázni nem lehet. 1931 
október 31-én a szeghalmi ö�'sön feljelentést tett. A szeg
halmi örs az ügyel bejelentette a. szegedi 5. nyomozó aJ
osztálynak, honnan Kiss Kálmán és Sebe Márto)) tisztlh�� 
Iyettesekból álló já.rőr érkezett az ön támogatására. A I�
folytatott nyomozás sem tudott teljes fényt derít�ni a 
büncselekményekre, azonban a szeghalmi állomás két tiszt
viselöje ellen annyi gyanujel merült fel, hogy ellenii:k az 
örs lopás és okiraLhamisítitS miatt feljelentést tett a gyu
lai ki'l'ályi ügyészséghaz. Az ügyészség l\ tisztvilSelök. ellen 
vádat is emeJt� 

Egy év mulva, H/32 december 7-én a dévaványai Máv. 
állomásfönök a dévaványai örsön feljelentést tett, hog.\ 
1932 november 14. és december 3-ik-a közötti idóben az 
:'IllomAs "A" pénztArAnak Ú. n. nagy készletéböl (tartalék� 
készlet) ismeretlen tettes 3437 drli. különbözö kilomét.er
viszonylatú és osztHlyú bárcajegyet és tanuló havi bérlet
jegyet ellopoU. Jelent.eHe továbbá, 'lOgy ll. jegyek ellopásá.t 
már december 3-án bejelentette a szegedi ii...Ietvezetöség
nek. ftz üzletvezetöségtöl kisl"á1lott bizottság elrendelte II 
környékbeli áHomásokon az utasok tól elszedett bárca
jegyek beszolgáltnt.ását, A beszolgfiltatott bárcajelyek 
között négy dnrab olyan jegyet talált a bizot�ág, melyek 
HOl'számaik lSzerunt a mult esztendőben SZe.g>halomról l\Iezö
t(j,n .. 'a átut,alt és eltünt jegyek közül Yalók voltak. A négy 
drb. jegyet Dévaványa állomás "A" jegypénztára 1932 
november 19., 28. és SO-án szolgáltntta ki. 

Ugyanekkor feljelentést tett Darnó Andor Máv. segéd
tiszt, a dévaványai Allomás "B" jegypénztárAonk kezelője, 
hogy október l�én bezárt pénztárfiókjából ismeretlen tet
tes .40 P készpénzt ellopott. Annak idején nem tett feljelen
tést, mert II pénztArfiók záorja sél'teHen volt. Abban ti. hi
szemben, hogy elszámolta magát, sajátjbJ61 pótolla II 
hlAnyt. 



88 CSENDORSEGI LAPOK 1933 febru�r 1. 

A dévaványai ÖIsparancsook _tekintettel az eset s.zö
vevényes volÚlra, azonnal jelentést tett a budapesti 1-
nyomozo alosz.talynak. Azonkivül, amennyiben az eset kap-. 

csolatosnak mutatkozott a mult évi szeghalmi esettel, igen 
be1yesen, jelentést tett a szegedi 5. nyomozó alosztályhoz 
iB, kérve, hogy az a járőr, mely a mult evben a szeghalmi 
örsnek segédkezett, vezényeltessék ki ismét a szeghalmi 

Ilgy pólnyomozására, 
A budapesti 1. nyomozó alosztály tól .:\lagyar József 

tiszthelyettes és Sal1ós Ferenc törzsörmesterböl álló pol
gári ruhás, a szegedi 5. nyomozó alosztályf,ól pedig Kiss 
Kábnán és Sebe Márton tis7itlhe1yettesekból álló egyenru
hás járőr vezényeltetett ki az örs támogatására . .Kisz.állobl 

Dévaványára Doba Mihály alhadnagy, mezötúri szakasz.. 
parancsnok is, aki. átvette a nyomozás irányítását. 

A helyszíni szemle megejtésekor nyomot, vagy elválto
wt felfedezni nem sikerütt. Az elkövetés jdejére mind

össze annyit le'hetett megállapítani, hogy a pénztár jegy
készlete november 14-in még hiánytalanul megvolt. A 
tanulóbérleljegyek hiányát november 30-án este, a bárca
jegyek hIányat pedig december 3-án észleltek. tehát a lo
pás november 14. és dlXember 3. között történt. 

A jegykészle>te'l tartalmazó szekrény biztonsági la�t
tal volt lelakatolva. A lakat külsöleg sért.etlennek látszott. 
A lakatot 6zak.PrtÓ c.zet..:..zedte, megvizsgálta és azt a véle
ményt adta, hogy a ?árólemezein és általában a belső ré
szén semmiféle elvált.ozas (karcolás, feszegetési nyomok, 
stb.) nem mut.a.tkozik, kinyitására tehát a saját kulcsát 
h3S"L.nálták. 

A pénztárhelyiségben szolgálatot teljesitö pénztár
kezelők nem emlékeztek semmi gyanus körülményre. mely 
a lopásokra világosságot derithetelt volna. 

Annak megállapítása után, hogy a lakatot csak saját 
kulcsával nyi1hatták ki e. hogy kizárólag csak vasúti jegye
ket 'optak el, a nyomozásban résztvevök azt a feltevést ta
lálták legelfogadhatóbbnak, hogy : 

1. a lopás elkövetője, vagy értelmi szerzője vasutas; 
2. a tolvajnak birtokában volt a lakat kulcsa; 
3. a to1vaj a helyszinen ismerős volt, mert jelenléte 

nem volt feltúnő; tudta, hogy a jegyek hol állanak és ki 
tudta választani a !opás elkövetésére a legalkalmasabb 
időt is. 

A nyomozás elsö feladata volt megallapitani, hogy a 
lakat kulcsai kinek a birtokában vannak. 

kézenfekvő volt a feltevés, hogy a lakatoL a hiányzó má

sodik ku'1ccsal nyithatta ki a tettes. 
A nyomozás vezetője a második lakatkulcs sorsának 

tisztázása végett járört küldött Budapestre, hogy Szegedi 
Kluolyl, ki ott katonai szolgálatot teljesitett., kikérdezze. 

A járőr Budapesten. jelentkezett a Szegedi Károly 
parancsnoknál s engedélyt kért nevezett kikérdezésére és 
esetleg holmijának átkutatására is. A parancsnok úr az 
engedélyt megadta s egyúttal közölte a járőrrel, hogy Sze
gedi bevonulása óta hat izben kért eltávozási engedélyt 

Dévaványára azzal az ürüggyel, hogy bevonulásakor a 
pénztárt nem adta át teljesen s annak rendezése végett 
kell Dévaványára utaznia. Közölte azt is, hogy Szegedi 
bevonulásakor a törzsőrmester a holmiját átvizsgálta s 
ládájában nagymennyiségü vasuti bárcajegyet látott. Kér
désére Sz-eglldi azt válaszolta, hogy ll. vasútnál mint lJénz
tárnok tmúködött s a jegyekkel még nem sz/imolt el, azérl 
vannak ná1a. Szegedi három izben kapott parancsnok/it6l 
eltávoz/isi engedélyt. 

Szegedi tagadta a járőr előtt, hogy pénztárrendezés 
ürügye alatt kért volna eltávozást. Tagadta azt is, hogy a 
ládájában vasúti bárcajegyek lettek volna. A lakatra vo
natkozólag azt adta e'ő, hogy azt a mult évben Budapesten 
vllsárolta s azzal csak egy kulcsot kapott, melyet bevonu
lásakor a lakattal együtt a pénztárt tőle átvevő Luka 
segédtisztnek adott át. 

A járőr ezután Szegedi ingóságainak átvizsgálásához 
fogott. Ládájából a kővetkezó tárgyak kerü1tek elő; 

100 darab IV/IO mintájú ürjegy, 
250 drb 20 kilomét.eres bárcajegy, 
43 drb II. osztályú .szent-István-napi félárú alkalmi 

menettérti ürjegy, 
l drb 6.35 mm-es Browning-pisztoly tánal és 20 drb 

tölténnye1, 
5 drb kisebb-nagyobb tolvajkulcs, 
1 drb ajt6kulcs, 
l drb fiókkulcs, 
l drb "Aszód" feliratú ruggyanta bélyegző, 
egy magántanintézet által Szegedi nevére kiáJlitott 

120 P kifizetését igazoló irat, azonkívül a saját elhasznált 
szabadjegyei, melyeken szintén hamisitllsok voltak felfe
del.helök. 

A pénztár kezelője, Lévai Gyula :Máv. segédtiszt elö
adta, hogy a pénztárt november lO-én velte €lt Luka Jó� 
'tsef Máv. segédtiszttöl, a vonalfönök jelenlétében. A je
gy�k darabszám szerint hiánytalanul megvoilak. A lakatot 
szmtén Lukától kapta. egy darab kulccsal. A jegykészlel
hez csak november 14-én nyúlt, amikor II jegy tartó karto
nokat javitotta meg. A jegyek akkor még hiánytalanul 
megvoltak. 

A kutatás megtartása aUin a járőr a parancsnokság 
engedélyével Szegedit a bünjelekkel együtt Dévaványára 
kisérte a nyomozás lefolytatása végett. DévaványAn Sze-
�edi .először különbőzö mesékkel á1lt elő, de rövidesen be
Ismerte, hogy nemcsak a dévaványai állomás pénztárából 
lopta el a jegyeket és a !!i0 pengőt, hanem ő lopta el 1931. 
szeptember 27_én a Szeghalomr61 'Mezőtúrra irányított 
9.000 drb bárcajegyet is. Beismerte, hogy 1931. szeptem
ber hav€lban ellopta a Körösladányra irányi tolt 50 drb 
n. o�zt., 100 d-:b

. 
III. oszt. Szent-István-napi félárú al

kalmJ menettérl1 Jegyet és a Nagygyanté állomásra irti.
nyitott IVflO mintájú ürjegyet is. 

Eme lopások elkövetésénél a szigorú pénztári ellenőr
zést nagy agyafurtsággal játszotta ki a .következőképpen :  . . 

Luka József 1a\1áv. segédtiszt előadta. hogy a pénztál'l 
Idelg1e�e8en kezelte október l-től november 10-ig. lA ké!!z
letet h1ány nélkül vette át és hiánytalanul is adta át. A 
lakatot az előző pénztárnoktól, Szegedi Károly*) Máv 
8egédtiszttő� kapta egy darab kulccsal· Szegedi okt6be; 
l-én katonai szolgálatra vonult be. Arr61, hogy a lakalnak 
·,an-e második kulcsa és az hol lehet., egyikük sem tudott 
felvflágosiUst adni. Ennek megállapitMa pedig fontos 
volt. mert köztudomású, hogy vásárláskor minden lakat
hoz két kulcsot adnak. Tekintettel a lakat aértetlenségére. 

• ) A neveket. megváltoztattuk. (Szerk.) 

1981 augus�tus végén egy délután átment Szegha
Iamra. Az ottam. pénztáros, Ortvai Gyula éppen akkor ké
s�1tette a Sz�g:dl üzlet\'ezetőség rendeletére a jegykészlet
rol �s az éVI J.egyfogyasztásról szóló kimutnUist. Orlvai 
megjegyezte, hogy ennek valószfnúleg az lesz a következ
ménye, 

. 
hogy az egyik állomásról a másik állom6.srn fog

nak a forgalo�hoz képest jegyeket átutalni, nmi nem ész
szerű, .�el't a Jegyek szálUtás közben elveszhetnek. Ortvai 
eme kl)el�ntése adta a gondolatot.. hogy megpr6báljon je-
gyekhez Jutm . 

Tudta, hogy Szeghalom ál!oma5 II kimutatásokat A 
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rendes postaszállító vonattal továbbit ja, mely Szeghalom
ról 15 óra 55 percko!' indul és Dévaványára 17 órakor ér
kezik, ahol 1 óra hosszab tartózkodik. A postaszá!Jító vonat 
előtt induló személyvonaUal hazautazott Dévaványára s 
várta a postaszállító vonat érkezését. Mikor a vonat beér. 
kezett s a vonatkísérő személyzet tolatással foglalkozott, 
fellopózott a kalauzkocsiba s a levelek közül ki!opta a szeg
halmi állomás kimutatásait tartalmazó borítékot. Laká
sára sietett, a borítékot óvatosan ,felnyitotta, a kimutatá. 
sokat részben vakarással, részben átírással meghamisí
totta, úgy, hogy a jegykészlet jóval kevesebbnek, az átla
gos évi jegyfogyasztás pedig a valóságosnál 5-G-szor na
gyobbnak tünjék fel. A meghamisított kimutatásokat 
visszatette a boritékba, leragasztotta, kisietett az állo
másra s a még mindig ott tartózkodó vonan kalauzkocsi
jába, a többi levél közé visszacsempészte. 

Néhány nap muiva 4smét átment Szeghalomra s ma
gával vitt jegyigényléshez szükséges 2 drb vétolevél és 2 
dl'b ellenvétlevél nyomtatványt. Ezeket egy óvatlan pilla
natban lebélyegezte a szeghalmi ál\omás bélyegzőjével, az
után hazautazott. Még aznap este meglátogatta egy Dar_ 
vas Imre nevű barátja, kit megkért, hogy amig beretvál
kozik, a lebélyegzett .vét� és ellenvétleveleket úúbaigaz.ftása 
szerint töltse ki. IDarvas ezt meg is tette anélkül, hogy a 
Szegedi szándékai ról sejtelme lett volna. A vétlevelekre, 
melyek Szeghalom állomás részére 9.500 drb különböző 
bárcajegy igénylesét tartalmaz ták, később ráhamisította 
a szeghalmi állomásfőnök és a két. pénztárkeze1ó nevét. A 
hamis vét- és ellenvétleveleket boritékba tette, megci
mezte a szegedi üzletvezetöségnek és szeptember 5. ,vagy 
6-án a postát Szeged felé továbbitó vonat kalauzkocsijába 
csempészte a többi levelek közé. • 

Szeptember közepe táján hallotta, hogy Szeghalomra 
nagymennyiségű bárcajegy érkezett, különböző állomá
sokról. Ezért szeptember 21-én éjjel a forgalmi irodában, 
ahol egyedill teljesített szolgálatot, kölcsönkért irógépen, 
a dévaványai állomásra érkezett üzletvezetőségi rendeletet 
mintául véve, hamis üz!et.vezeoo!::égi rendeletet készitett, 
mely szerint Szeghalom állomás utasíttatik, hog}' Mezőtúl' 
"A" jegypénztárának 4.000 drb IS, 4.000 drb 20, 1.000 
drb 30 kilométeres III. osztályú és 500 prb II. osztál:\'ú 
bárcajegyet utaljon áb. A szükséges aláirásokat az eredeti 
rendeletről kopil'ozással áthamisitotta és iktatószámu! rá
irta a 12.685/1931. számot, mert ez számitása szerint 
megfe1elt az üzletvezetőseg akkori iktat6számának. Az igy 
elkészített hamis rendeletet egy olyan boritékba tette, 
melyben az üzletvezetőség Dévaványa á!lomásnak küldött 
postát. A boritékr61 levakarta a Dévaványa szót és ren
deltetési helyül Szeghalmot irta rá, A levelet szeptember 
2'7-én reggel a Szeghalom felé haladó, post.át szállitó vo
nat kaJauzkocsijába csempészte a többi levél közé. Ugyan
aznap délután már figyelte a postaszáJUtó vonatot. Fello
pódzott a kalauzkocsiba s a levelek között tényleg meg ilS 
talá!ta a Szeghalomban feladott, bárcajegyeket tJH"tal
mazó levélcsomagot, Ezt ellopta s azzal a lakására sietett, 
A csomagban talált bárcajegyeket, a vét- és ellenvétleve
leket elrejtette. A boritékba 30 Iv üres menetjegyelójegy
zési ürlapot helyezett IS visszament az á1lomásra, hogy a 
levelek közé visszacsempéssze, A vonat azonban már el
menu Dévavlmyár61. Ezért aznap este Gyomára utazott s 
ott a levelet a Mezőtúr felé haladó postaszállit6 vonat ka
lauzkocsijába bedobta, �'li1{el az általa hamisitott üzletve
zelőségi rendeletet a blÍrcajegyek mellett nem találta, gon
dolta, hogy Szeghalom sZot kUlön borítékban killdi. Bement 
a gyomai forgalmi irodába � mikor a személyzeL kint volt 
elfoglalva, Iteresnl kezdte II hamis rendeletet tal'talm8zó 
borltékot a továbbftásl'll váró levelek között. Meg is ta· 

lálta. Ellopta s később össtetépve az átlomás áJ1nyékszé. 
kébe dobta, az éjjel i vonattal pedig hazautazott Dévavá
nyára. 

Szeptember 29-én Budapestre utawtt s az esti vonat
tal tért vissza. Vonata 20 percig tartózkodott Mezőtúr ál
lomáson. Ez alatt az idő alatt bement az állomás ú. n. át
meneti irodájába 6 az ott talált állomásbe�yegzövel JeM
Iyegezte a 9.000 drb bárcajegy átvételét tanusító 2 drb 
vétlevelet s tovább utazott. Másnap a lebélyegzett vét!e
ve�ekre ráhamisította a mezőtúri áJlomásfónök és pénz
tál'kezelő aláírását. A vét,leveleket boritékba zárta, Szeg
hajomra c1mezte s a posta vonat kalauzkocsijába csem· 
pészte, Mezőtúron jól tudott tájékozódni, mert ezen az állo· 
máson huzamosabb ideig szolgált. 

Néhány nap mulva hallotta, hogy keresik az általa 
ellopott bárcajegyeket. A7. üzletvezetöségtöl kiszá.!lobt bi
zottság az ő pénztárát is megrovancsolta, ki is kérdezték 
őt, de senki sem gyanakodott, hogy a jegyeket ö lopta el. 

1932. tavaszán, mikor az ügy már kezdett feledésbe 
me.pni, elhatározta, hogy a lopott jegyeket értékesiti, De 
miután tudta, hogy a.z elveszett, illetve az általa ellopott 
jegyek sorszámait nyilvántartják, nem a'Zokat használta 
fel, hanem az érintet,len csomagolású 15 és 20 kilométer 
viszonylatú bárcajegyek pergamentpapir csomago!ását 
óvatosan felnyitotta, abból kb. 800-800 drb-ot kivett s 
helyettük ug�'anannyi lopott bárcajegyet tett, úgy, hogy 
a csomagban alul és felül 100--100 drb jó jegy maradt. 
Ezután a jegyeket a perpamentpapírba ügyesen vissza
csomagolta, hogy nem lehetett észrevenni, hogy a csomag 
fel volt bontva. A kicserélt jegyeket azután szolgálatai al
kalmávlll eladogattll s az értük befolyó pénzt saját céljaira 
forditotta. Nagyon vigyá'Zott azonban arra, hogy saját 
pénztára s a ,,'E" pénztár forga]ma között feltimő eltérés 
ne legyen. 

Időközben a postaszállitó vonat ka!auz.kocsijából még 
két alkalommal ellopott egy-egy jegyeket tartalmazó cso
magot. Az egyik csomagban 50 drb II. osztályú és 100 
drb III. osztályú Szent-István-napj félárú alkalmi menet
térti jegy, II másikban 2 tömb (50--50 drb) IV/ro min
tájú ürjegy volt. !Az alkalmi félárú jegyekből Szent-Isl
ván-nap akaimával mintegy 30-35 dllb-ot értékesített, a 
tömbjeg,Yekból pedig saját utazásai alkalmáva! használt 
fel I<l drb-ot. 

A bál'cajegyeket c!:::a'k gyéren tlldta értékesíteni, ezért 
a jegykészletében levő két 150-50-e5 csomagolású tanu!ó 
havi bérlet jegyet is felbontotta, azokból 8-8 drb-ot ki_ 
vett s a jegycsomagokat úgy csomagolta vissza, hogy II 
hiány ne legyen ész.revehetö. Az elsikkasztott tanuló havi 
bérlet jegyeket kiadta, de az értük befolyó pénzt nem tette 
n pénz.tárba, hanem megtartotta magának. 

Toborzás folytán 1932. október l·én be kellett vo
nulnia katonai szolgálatra, A beh ivó rosszkor jött, mert 
tudta, hogy ha bevonul kat.onának, rájönnek az üzelmei re. 
Ezért rábeszélte Darvas ne\'ű barátját, hogy az Ö nevében 
iratkozzék be az egyik budapesti magánintézetbe s tegyen 
helyette érettségit. Darvas ebbe bele is egyezett. Egl'ütt 
felutaztak Budapestre, elmentek az inézetbe, ahol Darvas 
mint Szegedi Károly szerepelt. Szegedi pedig mint a 
bátyja, Megegyeztek az igazgatóvni, Darvas rendszeresen 
látogatta az előadásokat, de minden költséget (tandíj, 
könyvek, lakás, élelmezés, zsebpénz) Szegedi fedezett. Az 
igazgató megigérte, hogy: megszerz.i a honvédélmi minisz
tériumból a felmentést arra az időre, míg a tanulás folyik, 
de nem tudta megszerezni a felmentést s Igy -Szegedi Ká
rolynak be kellett vonulnia. Erre a tanulást Darvassll! 
llbbahagyatta, 

Október l-én, 11 pénztár átadása napján mintegy lO� 



120 pengó készpénzhiánya. volt. Hogy ezt az átadáskor ne 
vegyék észre, iróaszlalfi6kjának kulcsával, melyról mnr 
régebben tudta, hogy a "B" pénztárfiókot is nyitja, kin� .. i

tolta a "B" pénztár fiókját s abból 120 pengő készpénzt 
e"lopott. Igy sikerült II péndárt hiány nélkül átadnia 
Luka Józsefnek. A lakatot, mellyel a jegykés'ZIetet elzárva 
tartotta, egy kulcc!'ial Lukának ajándékozta, azzal, hogy 
neki egyelóre úgy sincs rá szüksége. A lakat második 
kulcsát azonban magánál tartotta. Október l-én délután 
kapta meg október havi fizetését, ebből 80 pengót vissza
tett a "B" 'Pénztárfiókbll, II többit pedig megtartotta ma

gának. Innen eredt II "BI> pénztár 40 pengós hiánya. AJ. 

esti vonattal elutazott Budapestre s 2-án reggel jelentke
zett katonai szolgálatra. A még nem értékesített, kb. 7000 
drb bárcajegyet, az alkalmi menettérti félárujegyeket és 
a tömbjegyeket magával vitte. �1iután a jegyeket nála a 
törnórmester meglátta, megijedt s még aznap Ho legény

ségi szoba kályhájábnn az összes bárcajegyeket és a lll. 
osztályú féláru alkalmi menettérti jegyeket elégette, a 
megmaradt II. osztályú alkalmi félárujegyeket és n tÖ!llb

jegyeket pedig fehérnemuje közé dugta. 

kell decembel· l�n II kisW!lzitlláAi jÚl'AsbirósÍl.goll megje
lennie. Erre azér l volt szüksége, mert december l-én ismel 
le akad utazni Dévav{myÍl.ra, hogy a tanuló havi hérlet
jegyekl'öl vezetelt kimutatást is ellopjn. Ezt u kimutatás t 
na\'ember 20-nn nem tudta ellopni, mert egyrészt ideje 
nem volt reA, másrészt a kimutatAsl'fl csnk elsején "un 
szükség s 81 máskor az állorriásfőnöknél VUIl t!lzÍlrva. 

Da l'vn .. fl megbeszélt idöben el is kUldte n tlWil'!ltOt. 
A Hlvirat alapján eltflvozás( engedélyt kapott Kisújszál
lásrA, századpal'Ullcsnoka azonban t:gy olyan értelmű ign· 
zolviinyszöveget is átadott neki, mel)'ben igazolják, hogy 

.\ tárgyaitison megjelent lj; megpnmncsolta, hogy az igazol
ványt a tárgyalás befejezése után a járásbil'6vnl il'naSH 
l\lá és 1'\ járáabirósftg kÖl'bélyeg,zöjevel is bélyegezlesse Ic. 

Egyik katonnbnjtársál61. "ki KisúJszálIfIsról vonult 
be II 1\ járásbh'óságon n'Z egyik irnokkal j6bal'fltságbuIl 
volt, néhány sor ajánlást kért. a járásbir6sági irnokhoz. 
November 30-án este polsrári ruhában leutazott Dévavá
nyára, hová hajnalbnn érkezett. Kileste, mikor 1\ szol Ká
latban á1l6 Lévai segédliszt kimeb"Y II váll6khoz, besul'l'ulI l 
az irodába ::. a tanuló havibérletjegyekl'ól sz616 kimuhllást, 
melyet az egyik asztalon tényleg megtnláll, eJlopva, vissza
ment a vár6terembe. A 6 6ra 15 perckor indul6 vonatra 
egész jegyet vllltott Kisújs'l.AII6.sig s elutazott. Kisújszál
láson felkereste a járásbh'ósági irnokot s rábeszélte, hOJl), 
IlZ igazolványt irju alá és bélyegerze le, Az irnok ezt mell 
is tette. Az állombon a szolgAIutot teljesitő pénztál'llOkol 
megkérte, hogy a mul! alkalommal meghamisitott s1.abad
jegyl:be november 20-iki kelettel útmegszukftást vezessen 
be, hogy igy a sZIlbadjegyet még egyszer fel tudja hasz
nálni. AzulAn a már kétszeresen meghamisHolt sznbad
jeggyel visszauta'zott Budapestre. útközben nl. ellopotl ki
mutatnst öl'szelépte li kiszórta a vonat ablakán. 

Szükségesnek tartotta, bogy a jegykéliZletébe be
cserélt, Szeghalom állomásról származó jegyeket, mielólt 
azok árusilásra kerülnének, eltüntesse, ezért okt.óber 31-én 
eltávozási engedél�'t kért és kapott Dévaványára. Kiment 
Peslerzsébetre egy ismerős családhoz, ahol bevonulása 
óta polgári ruháját tartotta, átöltözött polgári ruhába s 
az �ti 1V0nattal elutazott Dévaványára. Ide hajnali fél· 
ötkor érkezett meg. Bement a vár6terembe, de a pénztár
ublakon kereszt.Ul látva, hogy Luka J67..sef van szolgálat
ban, lopási tervével felhagyott, mert tudta, hogy Luka 
néhány napon belül átadja a pénztárt a véglegesen beosz
tott pénztárkezelónek s az átadáskor a hiányt azonnal fel
fedeznék. Dolgavégezetlen visszautazott 6 óra 16 percko\' 
Kisújszálláson keresztül Budapest.re. 

November 19-én ismét eltávozási engedélyt kért es 
kapott Dévaványára. Polgári ruhába öltözve, az esti vo
nattal leutazott s ismét hajnali félötkor érkezett Déva
ványára. Látva, hogy most már végleges utódja, Lévai 
Gyula teljesit szolgálatot, kilcsle, mikor Lévai a váltókat 
megy ellenóri1.ni, mert tudta, hogy akkor a pénztárhelyis('g 
üresen marad. öt óra elótt 'Lévai tényleg ki is ment ... 
váltókhoz. Míg kint tartózkodott, Szegedi besurrant az 
irodába, a lakatot ft birtokában levő második kulccsal ki
nyitotta s a jegykészletböl az ezres csomagolású 15 és 20 
kilométeres bárcajegyeket kilopta. Izgalottságában azon
ban nemcsak ezeket a jegyeket markolta össze, hanem a 
mellettük levő egyéb jegyeket is. Ellopta azonkivül az 
ÖS9'ZeS tanul6 havi bérlet jegyeket is. A jegyeket télikabát ja 
zsebébe tette, a szekrényt ismét lelakatolla a kiment az 
irodából. A vár6teremben megvárta a 6 óra 15 perckor 
indul6 vonatot, a pénztárnál váltolt egy Ki8újsző.lIásig 
érvényes egész jegyet. s elutazot.t Kisúj�zállásra. Kisúj
szál�áson megkérte a pénztári tisztet, hogy egy régi Bza
badJegyén u keletbélyegt.őt a november 20-ik; kelet.
bélyegzővel üss!! át., bogy ismét. használni tudju, A IJélll.
tártiszt f:'l,t a !!zivességet meg ifI lette. 1 gy Kisújflzállás
r61 .a1.�1 a hamiaHolt Bzabndjeggyel ulawll, Budapesl'e érve. kIment Pesterzsébetcn lakó ismerÖlIeihez. Olt caak 
a gyermekeket tnllllta otthon. Várakozás közben az ella
patt bé.rcajegyeket II kályhában elégette. KéBöbb hnzatér
tek ismerősei 6 odajött a szintén Budapesten tartózkod6 
barátja. Durvas Imre ifi. Atöltözés közben vette éBzre hogy a ,báreajegyekböl �gy csom6 megmaradt. Ezeket ka: 
tonaköpenye zsebéhe téve, Darvassal együtt eltlwozolt ismerő�eitöl. Darvasl 

.
megkérte, hogy november 2lJ-én adjon 

f. l  a eimére egy táVIratot, mely szerint fontos tárgynlúBOn 

Budapesten átöltözött egyenruhába 8 bt:vonult II Szíl
zndhoz. A járásbir6ságon lebélyegzett és aláiltL iguzol'Vflnyt 
századparancsnok ának kihallgatáson bemutatta, a lakat mÍl
sodik kulcsúl pedig a szemétbe dobta. 

N em közönséges kÖl'mönfontsága mellett olyan Bzer�n
cBéje is volt, hogy bár három izben is járt Dévnv{lnyÍln, 
egyik alkalommal scm találkozott ismer811sel. Lévni, kitől 
jegyet váltott, személyesen nem ismel'le s hogy II vasúti 
6zemélyzet se ismerje fel, Kisújszállásig egész jeggyel lItu
zolt, A vonaton felgyűrte télikabát ja gallérjllt s igy nyuj
toUa át jegyét kezelé:ne. Tényleg, egyetlen tanut �em 
sikerült a nyomozás során találni, aki Szegedi t bevonu
lása 6ta DévavAnyán látta. volna. 

Szegedinek bönCF.elekményei elkövetésénél is határo
zott szerenClléje volt. Mint vasutns, a kl1lönböző ltllomé
sokall feltünés nélkül megfordulh/llútt, 8zolgálattelJestté" 
közben fl kalauzkocsi kba i� fel kelleti mennie, állomásfl;
nöke igen szeret.te s me)l'bizhntn embernek tartoLtn, A viza
gálntok és a csen döri nyomozús sorAn senki scm t.ételezte 
fel, hogy az alig 21 éves, mindig vidám, mosolygó!! fiotal. 
ember kö":,eli el a sok t.itokzntos dolgot, melyeknek még nl'. 
Uzlet.vezetos6g szakképzett, tapa8ztalt tis7.lvisel6i és ellen
őrzői sem tudnak a nyitjál'a jönni. S hu II hllmis Uzlet.
vezetőségi rendeleLbe nem felejti C!l beleIrni a I I .  osztályú 
fólál'u bAl'cajcgyek kilomPlel'viszonyJaté.t, nkkOl' U7.elmeil't 
jóval később jöttek volna rA, mert a szeghalmi hllomás
fönö.� .nem in�éz kérdést Ul űzlet.vezelöséghe7., hanem a 
i\1�1..oturr6l vls/jz,aérkc1.elt vétlevelek birtokában teljeium elmtézettnek tekmtetle volna a jC'Yvhtutnlllst Szegedi IL Máv.-nak Ö!I!lZ! en .�� 099 PC�H'I.) k(lrl oko-1..ott, d� magAnuk mindüssze J 5fJ11-L600 l e" 'Ii jogtulfw 
vugyl)DI hasznot szel-tett, mert '11. ellopolt l'� �ll!ikknHztött értékek legnagyobb réSlét I!légeltl.l, lI1.ok mÜ/il'ősze pedll{ megkerült. 



1983 febl'u(ll" L CSENDORSEGi LAPOK 
Az örs Szegedi K6rolyL feljelentéssel és u banjelek· 

kel egyULt katonai pnl'nncanokSlig6nnk adta lit. 
• 

A leirt cactnél ncm nlluyirn u lefolytnlott nyomozás, 
mint a mesteri Ugycsaóggel és kŐl'ntönfonlsliggal turvc· 
zett és végrehnHott cselekmények elkövelési m6djn nyujt 
tanulsllgot. 

A m6velődés áltnlános emelkedésével n bfinözés súly
pontja az erőszakos bl1ncselekményckröl mindinkább uz 
intellektuális bGncselekményck felé tolódik cl, Ezzel flzlt
molnunk kell, éppen ezért J\ leirt csel alapos tanlllm�nvo
dsn a nyomozó csendőr részére igen hnClznoR. l\fi�lél 
bövebbek II csendőr búnügytörtélleti ismeretei, 81.8.7. minól 
több a valósngbnn elkövetett billlcsp.lekmény t lil'ténC\tc /il 
minden részletével egy(\U emlékezetében, IlJlnál könnyebb 
n helyzete egy újnbb l1yomozá�llltl. 

A nyomozflssnl kapcsolatban l'llmullltunk IIrra, hOK.Y 
nz ilyen lermészetil, különleges viszonyok között elkövetett 
�Jűncselekmények nyomozlt8n különleges felkészültségct i:o 
,",övete\. 

Ennél az cselnél fl nyomoro csuk úgy boldoKulhutott, 
hu fi vasúti Ilgykezeléssel tisztában van, A szegedi nyo
mozó Illt1szt6.!ypflrnncsnoks6,g ezt a kérdést �KY oldottu 
meg, hogy a kivezényelt jltrört II l'izolg/dll� megke7.déHc 
előtt a vasúti üzlewezet6séghez küldte nhlJ10ij L(tJékoz6dfl8 

v6getL. 
Tény az, hogy utólag mindig könnyebb bfl'úlnl, mint 

cred,!1 ileg helyesen cselekedni. Ennek dacál'll rá kcll mu
talni arra, hogy fl szeghalmi jegycsnllts és lopás kidl.lrllésl! 
már az első nyomozd::! alknlmltval sem volt lehetetlen. mgy 

pillantós a vasúti térképl'e, uzt mulat.jn, hogy Dévnvltnya 

.. "" .. , 

I 'n .• '.' 

annak fi területnek középpontjAban fekszik, melYllIt II C8t. .... 

lckmények egyes mozzanntai Icjátszódlnk. Ezen n t6rbeli 

adottságon klvUI még m/l8 udutok is utnltnk fi teLtetIrc. 
A tetlesnek ElZ adatok tlzel'ínt olyan vasutu8T1Uk kellett 

lennie aki gyakran mcgfol'dullu\tott SzcghulhlOn és igoll 

ottho�osan mozgott !\'lezótúron i8, EJzek RZ lLdlltok S7.0gc· 

dire mulattak, ki huzamo8 idón keretlztül �zolKAlt l\Jező

túr 1lIlomáson. Nwnn"l meginditott nyomozás tlol'ftn Sze

Klldi gyakori személyes utnzgalásni is napfényt·c kel'ültek 

és bizonyítékokat 8zolgflltutLnk volna. N,lgyon mOKnohc
zltetle a nyomozást a későn tett feljelentés. ]lycn eS(Jtok
n61 sokknl célszerQbb lenne, ha II Bél'tett inté",m(my II hM;!

vizsgáin t mogfndft.áRuvnl ORyidej�leg II �clj�lcnlétlL iK 

mcglenné, mert Igy a nyomozlus Sikerére nuruhg vesZÓlyeK 

kéflcdclmcL el leheL korU InJ. • 

Végeredményébon pedig II mczőtúl'i Hznkllllzpil-

l'ltnc/:lnokno.k a MvnvhnYlli öl'flnak, vnlamint 1\ huclnncHti 
é8 8zegedi n�omoz6 Alo8ztfllyoknnk clvltnLllntntllln érdorne, 

hogy ezt II kimondotuln vllsúLi SZllkb{lnC8ele�ményl: Ilm�ly

nek muga az UzletvczotösóK /:Icm tudott nytLjhru Jönlll, u 

cscndőrség rövid idő alatt minden részlotében feldorfltltto. 

A takarod6nuk n6.mol "Zallfnllstroillh" elnoy01.&'o (]lIno.n 

�lr.{mno.zlk hogy a régi Időben (30 óves .háboru) {IZ 6rnalQ' 

tukurod6k�r bejárta o. lllurkotányoIOk holyl1l6Rott, n. to�6bbl 

Itnlm6rést 'IIl\mo.pra hellzUl1tette M n hordón kr6t.nvon '8,..1 

ml'lrJolöltc, .hogy moddig hllmyzlk boltIlo (l bor, VII!l'Y IllI'. 

A 81,ékely hnd08l,túly lúborl1ok,ll1uk t.·nlléke. A .sz6koly 
HadOFLtfl.ly ggyc.tJUlcL" mOZg'oltntlt IndHolt, hogy u 

'
Hudon

t'{lIy hlls tábol'nokknnk, Vá/"i N(LOII Ji'riOlld/U/{!k oml6kót 
méltó módon öt'öltfl;al>k meg. A mult. 6v Júliusúbun Dabnx:Ull· 
bon olhúnyt t.úborllok ulln nk IdeJÓ1] nugy (!\ruu'Oz(u,",ul ős utáll� 
Jtin1s8ul moootkéJlC68Ó tctko II minden (cliJtotcló,t nélkülöz6 au. 
ezrooot ós u ""cMz körU l nlényck köÜ;t.t, nllndtln lehetőt IlIcg' 
teLt, hogy u SzMt\}ly lIadoszt.úly tclj(lll. t.,rcJé.vcl hurcolhLl.&OIl 
Mngynrorn{ig' és Erdóly 6oNldórt.. Az or3'1il.go� mozgruomm 
\'u16 (olhlv6at fün,!or"vill Túf,,,,o{JI ny. ult.ábornugy, {\ Stókoly 
HudOS"ltály volt purunc1;noko. ind1toLtu llIeij'. 

i\ IllIlKyur kulrutzlrófu IO l8119. Amikor H)18-bnn rank 
lIZtlklldt: II vOlI11tett háború minden átkn, lunlkor l� mS/kUll;Izó· 
fIClktól &t csnlód(uioktól ohacngUlvl' .Itt hlt.t.Uk<, hOKY bóko
jobbunk.u.t oltlJi('D.djltk &I csuk u Jdnyujtott kezU nKbe döfött 
szuronyolt 6hrcuztctwk u v61'C-3, n oorzllhnns vnl68ligra, 
ukkor 1:10 ;d(}Jllt, 80 ..o.lkulmunk nem volt II muS{yul1 vitézség
nak azokban 1\7. Időkbell ,'óghozviLb hullatlan tclJl"l'!flrnényelro 
vi88zaomlókcZJlL S6t ollonkozólog, II kU lCöldön megJclcn6 
cml6kll'utok, II moJltlrchln Cclbomlftelinuk '" (1 hl\ború clvOl!lz
tőséll(lk ok(tlt. vlutg(dó munkák t\I'udut.Abnn ruogdöbbonvc kol· 
lolt Cd {('dcznUnk, hogy a mngyunu\K hlrnevo, II magyar kt1� 
tOM örök hnrderollyol ol1nn odnklnn, II nbnct. nyelv citer
jedttlégl>nok tloglLllti,l1;'év(l1 vnlÓ8ltgOll r6.gnlomhlld lnrllt folyik, 
nlncly mCl{lnlflit.1.I útlllt mög n WllJtwoll1úll orttdJfOk lört.6not.-
frt\K6.ba t�, Ennek flgyelcmbov6tcl6vcl őrllu.i .,..olgAllllat tou 
fl l1ll\gyfll' 1.Igynok ogy flntuJ töl'lönt\szUnk, S�I1I!(./(1 Zoltfh� dl'., 
nkl évek h06!'Zl\ tlor"n folkut.o.tott lovélt/I.I·I okmlinyok Ó8 1ft
Inorutlell feljegyzések o.lu.pjnn ' ugyuncHuk német nyolven 
megIrt könvvvt,1 ólit ki n vlUlg nyllvl'ano"tt6..Iff\ el6 I,L IllU
�vnrllti.� védehn6ro, Könyve oly mcltrt\'t6 rél'!zltJtoket tárt II 
kUlföld fl7.cmc ('16 II mnltynr8!Í1C utol1l6 MI"I t(lllcldtIl16ny�t'r31 
é! II Wrt6noti MIIQynrOt'6'Z(lJ{ (cldornbo1l1.,fit' oleld(iz6 tijr�· 
neti er6k ldlllnkull\flt\r61, l10gy egy C,nlló,srl\ II vlltig'llúJtó 
l!Izft.rnynirll kelt. lJ f'-'l)'boll gyökorolten végzett n kUlf8ld rágll
lomhndj6.ratAvnl . n .. , mllJCvur órdokolnkOIl túlmonl'llog ls, II 
könyv olynn lőnwlf'Ól. tnrlu. Cel c.Q'Ó!'Wn Il'!Jnorotlen esemé
nyeknek (\'I /:S8"z('ftllUC�"oknek. hoR')' VIIJ6"I\� klltClIj6l ké
pe7.i ml ndf'1I tl:lrtlil1otfr6nuk, aki UZ Oft1.tr(lk-nIUKyur mOllur
chln. és oJO'fdtuh\n II vlláRhlibora'1 ulnl�6 Jdl1!17.11k6.v.\1 fOlllnl
koznl fog, Az OlVDM6 szemo o16tt dr(unul rnozKllll1ll�(lI�gul 
vonu/nuk KOl'olv IdrAly h6kekhól'/(lool. l17.ok ll1(lKhlúrlutti.� 
flUI. II bór!!!. hudllllutltl , prlht'ni, zlÍllr(lhl, 1"lblldhl é04 !lcrn.lov,'!1 
forrndull1lflk II ktlzhon II pinvol "ógkUulolom mUKynt 1(rI111.
tusuillflk fJm\)or(n!(ltU or6l)1"6hl\1. l101'7.llfivfl �lltlk végig Lin
der nóln 'lnlllltuJhel6jAt oz 0110111111{ cltlU, mlnlntl u mnlO',\r 
hndt('!l(..(lk RZ Haszos frontok r61 Téml'l'llfllvlll' 11111 knlo.ndolL 
közclloLtc IRv,·ko7.n"k ti mnJO'nr hi\lál'()krn, - uhol lologv
vOl"zlk '6knt jI� Inkobb noul:roeloJrYzÓknkk(11 védokcznt"k {lZ d· 
I"n,,�gell Invll7.16 nnllonklontl t:crl('II7.!.é.M(' {1!101l . . .  1\10111 
(f'IIt.1 eim ilhllt. Il ktlnvv mugyllt'ul tA m(lg,tolenlk, hol{}' mln(hm mlu{vnl' cIIIllfHI 1l.�t..\lfLll e-"oA'lnlll' móHó holvóL _ A 
l1Iurvnlnkli. 1 1  Iv!'1'! (kh, 1 7fi o.) munk('b II Mnrlt1oh-fuJmll'kimMf1/t'l (Rudllllf'�t IV" MO'\JO'ur·u. 62,) mál'ciu8 J-Ig lőrMIII) allIJ:ntml rllnrhllc'iM (IM hoflll(jll>14 (lMut(ln f' p" f' IrmlvtJr"lmf
"",'H I!fllfir:ltlltflli lírnl' 1'1t\lIftln. milC mlClelnnj1. IllAni bolti 
(Ir" :V�O P )(,"IZ. A hl\rl�et"fI ti ",hul,," llolltnhlvlllulhhl kllP' 
l1ut6 l'1. II. hlnl'''u·m'''kklnTJoll fl klrulóo('1C ,tH.SUU. az. IIOllln. 
tnkul'fik-CMfJkklllI\IIIII\J(ll"lI III coxzkör,ölh(,tll. 

F('lvflIlUI{, Iöml'll I4zHn"dn"t�ll. Knhn kÖlllé""lu' l\ JonulÍT 
lfl·(jn 1 1  Ilmkor mlnll'\lr\' 26 rő"hől AII6 (é-.I'rJclIOoor� vtmult n 
klh. .. jI!Ct li"n1'll �8 ,,(1�lylrt'tlltl k�I-éIlt\t UkUTt.1I oU cUi/Idill. A 
cl1t)[lorl ('R'V(I." Ull{tnl II tömcjret I�rrll IZICUIl(lk, hup'v fl birt!!. 
dobják ll' 117. nmol\ltl'lll. Az ol.tuni (INI ('gyik Jflriir() IL h('ly"zIII(1ll 
me'gjolont, hol 1\ tömoK (olh1v(usltrll Mt6t.ollZloLL, A r(llbIlJt6kll� 
u." ISrB kll1yoll1o�tn " olfogvu 1\ dobracOIlI kJr. Ulfy�II�lfJl(;'k At
ud�ll. A r6ntvo\,úkot.. pllc..l1g :íoJJoIOJltcttc. 
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ElfogáS hatósági közeg elleni vétseg miatt. A rák6ct.i: 
falvai oroS egyik jaröre január 15-én 22 órakor közrend ellem 
kihágasi ügyben Bujdosó János ottani asztalosssegédet kér
dezte ki. Bujdosó Rikéroez.ése közben a járőrvezetö fejéhez ka
pott és el akarta lökni az út.jából, hogy olmenektilhessen. 
A járórveuw j�rórtársa segítségével Bujdosót elfogta és ha
tósági közeg elleni erőszak vétsége miatt a BZOlno.'l;.j kir. 
ügyész.Eégnek atadta. 

Eredm01ytelen lófegyverhnsznáJal. A súni örs .momá
nyába tartozó Darvas József töt"ZSÖnnester január hó 18-án 
22-23 óra köz<.tt Szin községben helyi szolgáJatot teljesített. 
A wrz.sormestert a község utdján ismeretlen egyén kóvel do
bálta. A törzsőrmester az ismeretlen kódobálóva) sz.emb(1'Jl ló· 
fegyverét használta, de a sötétség" miatt a lövés nem talált. 
A t<í.madó erre elmenekült. A tÖr7.SÖrmester nem sérült meg. 
A löve.:lék senkit sem sehesitett meg. A dobáló kézrekeritése 
végett a nyomozás es a ícgyverhasználati ügy kivizsgálása 
folyamatban van. 

Knrdfegyverhasználo.t. KfJ'lJács Mihály ll., a kistelek] örs· 
ről a budapesti rildiótanfolyamba vezényelt örmestCl' január 
l&-én délután sz.olgálaton kívül a városban tartózkodott. A 
Gyóri-út és a Csör.sz-utca sarkán ROZS01L11l János tartalékos 
főhadnagy, bIáv. e1lenór más -polgári egyenek társasagábnn 
értesítette Kovács órmestcrt, hogy a Csörsz-utcnban egy is
meretlen hanvédegyén több polgári egyént megtámadott :; 
kardot rántva azokkal dulakodik. A polgári egyt'inek kérték 
nevezett örmE'stert, hogy a garázdálkodót, ki a jiÍrókelók testi 
cpségét veszélyezteti, fékC'Zze meg. Kovacs őrmester a köz.cl
ben rendőrt nem látott, ezért a helyszínére sietett, hol egy 
karpasromáIlyviselésre jogosított ónnestert talált, (későbbi 
megállapítás szerint 1 mrelt Vince 1. honvéd gyalogezred állo
mányába tartozó Kp\'j. órmester t) , ki kigombolt köpenyben egy 
polgári egyénnel du1akodott, "kardja már a vele dulakodó pol
gári egyénne! volt. Kovács őrmester látva, hom ittas ember· 
rel van dolga, barátságosan felkérte Imreh önnestert, hogy a 
du1akodést hagyia abba. mondja me� a laká!;Cimét s majd cl
kiséri haza. A dühöngő Imreh erre Kovács örmc�t.crt durvan 
szidalmazva, ököllel fejbesujtotta. Kovács örmestcr kardot 
rántott és a törvény nevében Imreh e1fog�út kijelentette, 
egyben figyelmeztett.o, nogy további támadas eselén fcgyverét 
fogja hasrnálni. Imreh a figyelmeztetés en('n�re Kovács ör
mesterhez ugrott, annak kardját kétiwe::n megragadta. Ko
vács örmester mindkét e..�tbPn egy-egy rántással kiszahadí
totta a \<ard pengéjét él; a közben odaérkez�tt rendör �egítsé
vel a dühör.göt lefogta és a közelí Vörös Kerűszt.-kórh:'izba 
szólIittatta. Imreh örmester kezén a kirántott kard súlyo!'. 
de rnmr. életveszélyes sérüléseket okoz.ott. Kov6cs iirrnester a 
laktanyf.ba bevonulva az esdTÖI jeh-r.wt tett A kivizsgálás 
a� ügyben folyamatban van. 

Pil!er György 8zózados névmagyarosíltisa. Piller György 
százados, a·ki a losangelesi olimpiai játékokon n kardvívás 
,'ilágbajnoka lctt, német hangzasú nevét magyarral cse
rélte fe1. A hivatalos lap szerint nevét ,,JckkelfalUiJY" névre 
változtetta át. 

öngyilk08sag. Toldi Já.nos, a dombóviiri örs állomtinyáhn 
tartozó töIzsőrmester, aki II budakeszi József kir. herceg sza
natbriumban g)'ógykC7.l.:'lés alatt állott, január 23-án orvosi 
megvizsgálá� oéljából "Budapestre nyert eltavoÚlst. A törzs
őrmester aznap 15 óra >15 perc táiban Budapesten. a VB. ke
rület, Mexikói-út 60. suimú náz elött öngyilkoMági S'l.ándék
ból a 746. számu m.emélyvonat elé vetette magát. A vonat ke
rekci a wn;sórmester allió végtagjai t a töT7,snél levágták. 
Toldi a belyszinen azonnal meghalt. 

Ba1á]oz,áBok. A Lalaegerlizegi osztály állomány5.ba tar· 
tozó Balogh Károl" tiszthelyettes január hó 1&./in Szombat
helyen megbalt. 

Dr. h&Talyi és bcreczki Fejér Ká.lnuinné szU!. "kmásznai 
Csutak Klára január IS-án H6dmező"ásárhelyen óletének 6L 
évében meghalt. k" elhunytban FejéT Károly százados, a 
�zomb&1.helyi ör!paTan�nokképzólskola tanára édesanyját 
gyász.olja. 

Szolgálatvczeliii megbizatás. A pécsi 4. nyomoz6 alosrl.ály
nál kipróbálás végett 0'"L ideiglenes S7.o1gálatn"Zetói kendők 
ellátásával megbiz.atott Oszoli Jstván th. 

örsparancsnollká kineveztelct.t ; a srekefehérvári n, keru
letben Takáu Jóno8 II. th. 

Házasságot kötött. A székesfehAroári ll. kenlletben: Kun
. 

Miklós th. Nagy Eszterrel Zsák!\. községben. A szombatlwllJl 

lll. k�riiletbe7l: Németh József III. tönn. Szabó Rozáliával 
Lenti község>ben és N�meth János III. tónn. Hiklár Terézzel 
Vasszentmihály községben. A. Jl�csi IV. ke·riiletben: Szabó 

Imre I. törm. Balog Julhnnávall Kozármisleny köz;ségben. 

A szegedi V. 1.-In-iilatbcn: Jusztin Marton törnl. Dudás Mar

gittal Kiskundorozsmán. A debrecfmi l' I. kcriiletbsn: Cs. 
Szabó Imre örm. FONás Irénnel Zsadányban, Marsi Tamas 
wrm. P. Nagy Erzsébettel Derecskén. A m iskolci VII. kel·Ü
letben� CZllczai Béla th. hády Antal Margit hajaaonnal Pe
tenasara községbrn. 

Csendörségi Köz!(lny. 2. szam. Személyes ügyek. Kor
mányzói elhatározások. A Kormányzó Or Ofömáltósága ma
gas elhatá rozásával adomá'llyozni méltóztatott a Mam/WI' 
Bro1lZ ltrde-mé1"'lllef zöld szalagon : Novák-l(ováC8 l-nvre IL 
kerületbeli th.-nck és Pénzes M'iháfll ITI. kerületbeli törm.-nek 
több éven "keresztiil. különleges .szolgálatban odaadó, hazafias 
buzgalommal teljesitett íelelös.ségte:1jcs és' kiváló szolgálatai
kért; továbbá Srmbó Vince VI. kerületbeli törm.-nek és Hor
nyák Andi'ás VI. kerületbeli órm.·nek rnngyobb és a közbizron
ságra \'e!:zélye� ellenszeglilö tömeggel szemben tanusftott ha
tározott, erélyes és igen erl!dményes magatartásuk elismeré
-séül. - Miniszteri rendeletek. Padhradszkll-Bntz/iri AU'T'él g. 
zls.-nak a Ezekszárdi cs. gazdasági hivatalhoz !örtént t!l.rws 
vezénylésc megszünt. - Végleges nyugállományba helyeztet
tek : KatoM," András 1. és Máté Gyö-rl1Jl VII. kerületbeli th.·ek. 
Ideiglenes nyugiillományba helyeztettek: Ma;orc8ák János L, 
Szigeti Mi/elós és Bánfi GlIt/fa. lJ" valamint Pt(.jc.'1ek Sándor 
IV, kerületbeli t,h.-ek. Várakozási illetményekkel szabadságol· 
tattak: K(f1wZ Mihály IV., Bán József VII. és H'nnyadi Pál V. 
kerületbeli th.-ek. Ideiglenes nyug-állományban meghagyattak : 
L, Sri:rközi KáToly VI., Cdrjrik Jliaos és MrLhls Gl/örflY VB. 
kerületbeli th.--ck. _ Skerlán ](álmán ftliháh, JI.1rít1lás szds. 
családi nf'xet "Súról!"-ra, Mar-ielek, másként Marselsk János 
alez:r. "Ma'TslJ7I"-ra, Czirc-n'l1c-r JÓ::5rf alez:r, "BánJ,áz11'·ra, 
Martonitz h/ván prbcs. "Meg9yes"-re, Bif,:8ák Ferenc tórm. 
"Bé1u.fi" -re. JCfiC8 l'tfihltly prbes, ,,Jó;u;n"-ra, Bázínger György 
tÖrm . •  ,Szaliodos"-ra M(,tuz Béla cs. "Majoros"-ra, Gtibel Ré'" 
th, "Gáldonl/i".ra. Tebucher Ferenc törm. "Tölgyes"-re, Mo-· 
tól; János örm. "Jl1aros"-ra, ZRfGr 'sivdn rorm, "Zo1nbort"'-r.a, 
Szalle-r Imre C�. "Szabado8"-ra változtatta át. - Schmoll Ist
t'án tórm. névváltoztaUisát tá.rgyaló rendeletben a "Székely" 
csaHdi né" .,MnflllG.'T'''-ra hely�bitcndő. - Szabá/!ITtmaeletek. 
Betegség- és balesctbirlnsitási járulékok {jzet�e. - Magyar 
hatóságok által kiáUitott. lejárt útlevelekkcl és magyar állam
polgároknak vélt-lme7.hetó egyének útlevél nélkül belépésének 
szabályozása. valamint az útle\'elek érvényt.eJenné nyilvá.n!
tása. _ Killföldi hl!.jóstársa�ágok rés7..ére kivándorlók �álH
tására adott engedélyek meghossz.abbftása. - Sajtótermékek 
terjesz.tésÍ'nek eltiltása. - A hónap második felében engedé
lyezett rlÍ.oióvevö berendezések diifizctési és diikötelewttségi 
idejénf'.k megállallitása. - Vámelőjegyzési eliárásban kezelt 
boroshordókná,l nz ürtartalom és tarsúly belfo1dön val6 jelzé
st'r.ek mellÓzt?!.e tárgyában kiadott rcndelet hatálya alá cső 
bOl'lkercskf'delmi vállalatoknak hivatalos jegyzéke. - A ser
té.spestis szk rum legmagasabh fOfrYBSZt6i árll. - PalMti Ist,.. 
utÍn cs., Jlthá8z 18f1 .. &1I tőrm. és Bókai JlftÍ'T'ton th. személy
azonossági igazol"ányának crvénytelenitése. 

Csendiirségi tollforg6t árusit, Iköt., ja\'it V/a/ÚfU1 ftfiMl7f 
polgári altiszt, BudaPl':"t, L, Böszörményi-út 2-1 (Csendörlak
tanya) vagy Fekete Imre ny. törz-s&rmester, Kunszentmiklós, 
Árak és munkadijak : s'lkp, új dísztoll, válogatott toUb6110 P, 
szolgálati tollforgó nagyság I5'Zcrint 5-6 P, régi toll átkötés.:: 
1 P, pótlns.sal 2 P, beküldött új toll v{igáBa és megkötése pót
Hi.s nélkül lj P, p6t1ással 3 P 50 fillér. A postaköltséget a 
megrcn<{elő viseli. 

Kérl!lllm. Barta /..örinc törzsőrmester (Szombathely, ÖN!
pllranesnokképz1)i�kola) kéri 87.okat a bajtfl.rsalt, akik a világ· 
háború alatt,' 1917. évben a 40. honvéd tábori tUzérezred 4. 
üt..egénél tcljcslt..ettek szolgálatot, vagy akik uz örskől'letUkben 
ott szolgál\.. egyénekról tudnak, szlveskedj enek címüket vele 
ltöZÖlni. 

Elölép1ek. A budnpeeti l. keriUetbtn tórUJórlll€sUrré : 

Eladó egy nagy "Royal"-g)' ártlmlm)'Ú, nagy telje�ltö · 
képC!ségú, kevcset használt, jó karban levő gyöngybetúrend-
5z.eres Irógép, készpénzfizetés mellelt vagy "észletre is. -tr� 
de"klooni lehet Hegyi Má.-rton örmcst..ernél (letenyei örs), kl 
kivánatra hásmintát is küld. Boldton Lajos és Faragó lBtván Örmesterek. A szo1l1bathcllli 

llJ. kerületben &rmcstcl"Tó; BeTt.'llan J6z.se[ cs. A mukolci 
\'11. kerúletben törzsQTmcUe17é: Boros J6zs�, Zoltán Istvún 
cs Apostol Lajos ármesWrek. 

LMpolónak ajánlkozik. SOmO(llli ltrur/J (J6U1a, Hajdu m.). 

Nngy és f61évig huszarörnngy lová67Al volt. 
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Olvassa el, mlelött fr nekünk ! 

K6zlf'm6nyt nemcsak a csendlirség tagJaitól, hanem. bárkl
tlil eltogaclunk. - A megjelent kUzlem6nyeket t1szteletdljbnll 
rMzesftjük, de tulnJdonJogllllkat feontortjuk, nzokat teMI 
beleegyezésünk n�lkUI nem ,,;zabnd IIU.llllyomatnl. - KézIratol 
csak akk(lr kUldünk vIssza. ba o szerzö megefruzett és váln.sz· 
bélyeggel ellátott borltékot ruellékel. - A közleményeket kér· 
JUk a paplruak csak eulk oldalára, Ulhasáhosan, (r6/:6PI)el 
vagy :ló) 0lva91111tó k�zlrással Irnl: olvashatatlan kC!zlrntlnl 
l1em rOJ::'lalkozunk_ - Tl7enöt gép- vngy kézirc\.sos hasc\hnát 
hosszabb kéziratot csak előzetes n1e�ogyezful után foglHlnnk ol. 
_ A elkkeket ml korrigálJuk, korrektilfnlevonnt(lt ",sak kivé
teles esetokbeu adunk, - Szorz61nk klllönlonyomnlalkat kllz
vetJenUI a Stácllum-n)'omda IgnzgaM!ládtól (Dndnpe.'It. VI .. 
RÓz..<lft-uten 111.) szlveskedjenek O1egrondplnl. amely nd \'eIOnl; 
kUtutt szenlifléll�nok árszabáMn szerint kllteles elké.'IzUonl. -
Szerke.s1.tlil UZOnc.tlllln mlnden klnok váll'l-'lzolunk. dc. II Ht· 
dezó tf'\JP� nfw(o.t. telulfnkn7.l1t:\t �'1 IUlomóshelyM tllnle"�1'l rel 
_ Névtelen levélre nem válaszolunk. _ Hozzán k intézett le
"elek tartalma vagy beküldőik kiléte felöl senkinek scm "dIInk 
felvilágosítást. _ Kéziratok sorsáról csak szerkesztői iize
netben adunk választ. _ Aki levelet fr, vagy közlemény t 
küld be nekünk, kfsé.rje figyelemmel n szerkeSztői üzpne. 
teket. _ Levelet nem irunk, bélyeget tehát felesleges be
küldeni. _ Jeligéül legcélszerűbb kisebb helység ne\'ét vagy 
Utjog-yfi számot \·áln.szlanl. Annnk, aki Jell/:6t nem Jelöl meg. 

nevének kezll/Jhetnl és áJlomtishelye nlatt vtilnszolllT\k, -

KUzprdckO kér"ósekrc ft .. Csendőr I.ekszlkoll·· ro\'atbuD ndrlOk 

\'á.lnszt. _ EUUlzctnl osak legnldbb félévre lehet. - EllJflze

téRt (lsnk n e�olHllirllég, honv6flflég és nz t.illaml rencHir�('g, 
továhlu\ a birósáKok. l�lIZ8Ó�[J1n'1 611 kOzll:'lI:zgnldsl halö�dl:'llk 

tényleges vagy n)'II�állomdnyú tagjaitól fogadunk ol. mlBMI 

Dom, _ Az olnttzotesoket kérjUk ponlosan me.c:-iIJllnnl, Dlerl 

a relszólftds kHltsiJg61 klllijn rolszámltjuk. - A a�kn
"
,k szán,t 

1l6n't.klllflem(o.n�'ekat k6rjrlk a OClldlJrscl:'1 Lrlllok 2;1.:112. SZ:\IIIU 

postatnknrékpénztári csekkszlimllijt'ira befizetni: - SzerkC!ztő
sőgi órák nnponta 8-H óráig. - A lap tészere szánt kozle· 
m�nyekct, leveleket stb. nem a szerkesztók nev§rc, �I(lnem n 
8zerkeszt6siignek kelJ clmezni, így: !!,A _CS�n.dorsélr. l:(lp�k 

8zcrkes:d6.�égiinek. BndnlJest, L, t;luszurnteny.·ul 21. szum. , 

--�.A 

új elöfh:e1őinkhcz. E1öfizetőink sznnta � fol)� év)anuár 
l.vel rendkívül meg.szaporodott.. Sok elöilzeMsl beJ�lentés 
azonban c:sak december 31. ullin érkezett hoz.zánk, "amikor ,� 
folfÓ 6vi 1- szúmunkat már postlirn adtuk. Ilyen tomc�es ,!J 
elófizet�sre nem sznmitobtunk s ezért az �. sr,ámo.t s0

1
k uj el°k 

fizetőnek nem tudjuk megküldeni. Anu tarta;okpé.dónyu!:' 
volt azt az előLizctésck bchkezé.sének sorrendjében szé. kul

döt tiik, az utó'flgos igények 3ömét .flzonb�n nem t'!-djuk �1�lt 
giteni, A 2. szómt-ó1 !kezdődően mmdenkl megknpJo n P I 

I R á d iót 
k i z á r ó l a g  a 

Rá d ionova 
cég nél vegyünk, IV., Vá

.
ci,.u. 27'"f9. 

(Piarista,.palota). ahol minden mar� 
kás gyári késxülék kaphato  

E l ő n y ö s  c s e r e a k c l ó k r 

nytlt. �A mai s�ükös vis.zonyok mellett tartalékpéldá.nytlink�t a 
legszukebb szamra korlátoZ'.l:uk s ezért csak azoknak a.z elő
í'izetoknek .küidnetjtik II lapot pontosan, akik idejében - 'leg
alliOo. két héttel elobb - jeientlk � eloiizetési i.gényüif:eT. 
�udmok k�l� le�é.ny�égi elófizetóinknek azt is, hogy az iLta.uk. 
Í12E:tett. elo!lzete:n díj éppen hogy csak az önkö_t.�égi árat ie
dezl, a haszo�ra d.olgozO üzlet.szerúségnek ebben sem nyitunk 
utat lapun�na! s eppen ezért nemcsak az érdekelteknek, dc ll. 
Ia.pnak is Jllovúra valtok, ha az eloi_zetök: 

L !Idejében bejelentik elóiizetési szándékukat. 
2. Ponlosan be.Kü!dik nz elóf.izeté3i dfJruk:at, 
3_ ldeJé�n �özlik ve_.ünk, ,hogy e,ö.tJzeMsilket nem fogják 

meg�Q.3s�ao?Jt.an.i . Lgy mmdenki pontosan megkapja II maga 
pélctunyall; es a lapot SEm érintik károk, meg zllvarok. 

. H. L. 1905 • .  li. Nem magyaros, kérj� helyette másikat_ 
Mal' c.::ak uzert IS, meet sokKal S2ebbet és joboat kapnllt ne-1}!E:tte, 2. LekszikolJvá.l�szt kap. 

F�nyvc.s. Német llangzású név, de Újtordai elönévvel Beth
le� Gabor 11619 augusztus 28·án clmeres nemesi levelet. adoma �lyozo�t a családnak. Egyebként ugyanaz a válaszunk. mint 
omlt mru számunkban " trdeködö 1." jeligére ilie.ntiink-

IUm_ Egyik sem magyar, bár a számos ág között van ne
hii.or nemes lS_ Változtassa meg Nalami - .harmadikra. 
. 1989. l: �at évi tényleges szolgálati idő alapján az igény

J�gosu,tságl .Igazolvány már 'kétIhetO. Ha fi minóshésben nmcs 
�loa, megadJák .. 2. Semmiféle okmányt nem "'-el1 �ato:nia, csak 
Jelentse be az Igényét. 3-6. A postlihoz belátható idön belÜl 
II legS".!erényebb lílulsok ra sem lesz fel\'éteL Kűr a kfsérlete
zésbt. 

L. S. őrm., ZSadány. Legrövidebb előfizetési időtartam: 
félév, erre az időre 87. előfizetés: 3 P. iK.i kell egészítenie. 

fr, F:. t�:, ��p8_ LegénY,ségi etófizetés egy évre 6 P, .a 
most Ibckilldott osszeggcl tcha.t eiófizetését 1,9J.� december hó 
Sl·ig rruldezte._ 

F. P., V. A, Ih.-ck és D. B. cs" Nugymnf'OS. Olvassák el 
mai \Szómunkban "Új clőfizelöinkhez" jeligérc ktlldött áltnhi. 
nos üzenetünket. E:öfizotési dfj egy éne 6 P fé:é.vre 3 P. Fél
él'nél rövidebb időre .elófizetést nem fogad�nk eJ. A lapot 
ezzel a számmal meg:mdftot.tuk a cimiilo-e. 

Ják. L Nagyon silk kérés érk(:'ZiL.h91,:zánk nemcsak. u. 
csendőrség köróből, hanem a-C5CndÖTséggel 'tarsads! mi ÖSS7.6-
kÖltetést tartó polgári k-őrökböl is, hogy a  lapot a testületen 
(illetve a bfróságokoll, bOllvédségen és rendőrségen) ldvü!á.lló 

előfizetők részere is küldjiik meg, de S"úgoru és kivételt nem 
ismerő elvünk, hogy eUi.h.-nek a kívlinEiÓgoknak nem t.e.hotünk 
eleget. Bizonyára meg tudju rvngyarázni 1\ menyass:z:olJyánuk, 
hogy ez az elvünk �enki szeméb'ét nem érinti s hogy arra meg 

Csend örségi szállító! 

KbakJ poul6, Loden, szintortó gyapju, o le8'erl�sebb 
strapára, mélerje - - - _ 15'- P 

Ugyanaz �Herkules Loden� min6ségben 17.-

Kbakl kamganr, szinlarló. Uszta lJyapju - - lS'-
UlJvanaz extra fioombun - - - - 22'--25_
CIUI.Grkallp_loll. valódi kakastolJ. csak dupla. dUII 

kivitelbf"'1 von raktáron. tol1forg6lokkal egyOI! 7.60 
8 41 �,�la lennéll6 h a csend6rségn�1 elismeri 

M Á R E R  
E G Y E N R U H Á Z A T I  I N T É Z E T É B E N  
Budapest, VIII., Uaross·tér 9, a Keleti p, u. Órk. oldalán 
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t" VM lUtaltib;m al ukunk. Á", e1í�('t&:;ne« é enI. klödéine� 
eg}�bkéot orven4ünk. 2. A C",,: 20. utn.dtás rtl. 1e�'lf't" 4. PU?t 

• \. b&kMxIé:-oe ért�tmében ül'. or"rul .. \"Úgl.efr ;1.&vo'Ión.ak . � \8-
gyonJ:6az.ét kl lc�1l adnI. Miw, pedig li ta1'tO$ "ict.ényltrl>

, 
len)ie-

fl�n nom m�íI, mint átfldret&..� • .a tnrtós ,,,·ezényl-éht.. JS \'t� 
leges ta.vozát;nait kt-.l te-kinteni. A ft'jenl:énti o<'Ltalékot �t 
li tartóMJ\ t',\'ttknyclwf'k I!'I ki k{>li !IUVU .. Ez. a hel)'b dJarlL� 
mát csak IIIérl if. merL ll1. új oJ'$Ön - k\&lönJtmen}en - u. 
tartósan ods\"eÚn)-e.t nem fit.elbe.t felemelt napibeWt.et, mt'r� 
(O;t az. emlitett trtaaibí.:l nem lrjli - s vf!zényelletoé-!\i PQt.d!-i 
hié;.nyában nem is lrha.tja - elő. Visp.ont, ha a ta..rt6.;an VCZ;� 
ll) II et:oendur nem fizcti IL felemelt na-pibetétdl;(!t, AkkoT ré
I'itf:.$ lagn.a.k kell I�nt'lu!, ru'� lag pcdlg Obali ugy �'éhe1.. hfl a 
k�I,,)(lÍl.si \'agyonrhút ma.gá\':..l houa  az. uj O1l>ére � ot

.
t 

a megh::lelO alaptoXi!t a mngnval hozott. ö�<,zegból bQhwtl.. 
Igy in a dolog, ha. eL �ml�t.ett uta..<dtla.st él a. célneriség'et 
ve5E!.iik alApul. �zbeJátulk 3.tonban a:r: II gyakorlat. hogy .!':t 
Iltó!bbj ldóben nÜlnO$ olyan. tartósnak l'nlJl&dtett \'eltnrllili w.r-
1.inik, amelyik "a16jllblW. Ideiglen� \.'(.-wty.es.nek felel. m�. A 
köz.-galdálkodaaok �zeO\pontjá.ból c'z O.Oz.l.D a zavarokat. Mert 
hl3Ull ne."t'l%\U. ü e.loreiuuuUooan c�ak. nena.ny heug, leg:Iel]eDb 
('g}'-két. h(mapig tartó '\"ef.én� tarL6snn.k. �yi t.dcig.� 
távollét miatt nem ga:zw4go8 éi> nem olu!Zo?l'U dolog az dleto
"el végl-eg elulamolni. t\ vez.Cn�,tel..óe;i h'31ven aJlI-ptö�t. be
!izettetni vele, majd ott megint bo�Wn.i. ki.fu,etni • a:l; anya
Ot'SÖn megint alapt.Ok& fi:r.euú. G.yükere5ell tegiteni elcn a 
felemé.s helY1e.ten nem. �t:het addig, Qmtg a t.a.rtós é" idclglenf::8 
\'E2kDyléi.eK kO'LoÓtti kűlonbseg ti. gyakorlatban IS ujra .Ilelyre 
nem .Alt Atmweti megoldis J�f'tnf' addig, hogy at iUlya6r!Ön 
a. vég1� el8Z!tlnolú elmarad. a. :velhtyJbI helyfn pedig mel
tányolják az:t, hogy a "tarr.ól;an" yeten)·elt. baJtán arllnylag 
mvid awlgálat.i ottart6z.kooa..�1i. al,,'tot. vetényeltetési pót.dGat. 
nem op :-. Igy nem Ich-állják tőle, bogy a napibetéteket fel
emelten 1i'Z€�. ,a közgat.d6..lkodAsoJc tagjainak nem oIizabad �!
íelojtenlök, hogy mindenkit fr-het Il)ttm rlbIl1eJloet.'· lhl a. 'kdl
gazdólkodá50k ninest:ncll. helAtP.ew a kiucl:'1.ar é.rcl�kt·iv{'l -li:tcm· 
Ix'n, nkkor �:r..er a kinClitnr 18 meggondolhatja mnga"t i!s ha. 
pedig II dtjtalan konyhát. Htb. f ... llioZá.ootnná, a gllroa.stígi Ii.t;.a
lányoknq,k pedig megtiltaná.. hon- !t)1öf>legeikd a. -közgudálko
dá.&oknak á.tadják, - odaAjándéko:z:r.ák - akkol' a !közgaroó'1-
kodúok nagyon rosszul jfu'nfmak. A nösöknek ugyan ninuenC'k 
ilyen problémáik, amityenról lent.l:bh Ittunk., de nekik nm
car:nclt olyan elónY(lik �, anrilyenek.<!t II lIótlenek t:lveznek. Mi 
m�sen megirj\lk pontoMn R .,8t.11.b!il)'oltat", de �em e�n"unk 
titkot. sbbbl. gem, hogy nem féltjük fl n6tlen legény.,;égct. az 
éhenho.lütól �s nem nézzük jó nemmel, ha'll kötgazd:.i.lkodA
sok kariU kic'ILnye..'\kedések 1olynak. A felvetett. .kerdt:sbtln 
minden azon fordul meg. hogy a sz6ban forgó tön&armeat.er 
va16ban \'ligl�, vag)' - a lart6s vnénlléij dacára ia - C$ak 
ideiglenesen van-e az örsiHcre hel)'e'Z.ve . Ra végleg oda 'Van 
he.lyezw, :ikkor a régi örsén fel�tlenül el kell yoete @zá.molnl, 
mig ha nem végleg wan oda.be-ly('zVE, hanem kllátás lVan IlTra, 
hogy az anYllö[sére vissza fog térni, akkor még gllvallérol' 
do1og i, az iJlető draparanesnoldól. bog)' az új kö'tgauh\lkodá.! 
.llúunára. s tőrz:F-órmestet vagyonré.szl-böl 100 pengőt segits6g
képpen áten�. 

Pergölút. Megérdem .... lne egy lIz1dá!'.i perg6tfuet! Rogy 
lehet. il}'en dOI,ot D)1.1t lapan kérdezni s honi még nllgyon 
it! UI�tóktcleni.H o N� tudjuk hiroolen6ben, rá l�eLJIe-c olvasni 
valamelyik -par:agrfÚust 8 'meggondolatlanságára, azért meg
elégszünk. annak il megáilapitári.val, hagy bjzOl\)'O$ dolguldtoz 
nem 1iok érzfke van. St.erene&é�. nog)' ehobOl minden leveh·t 

n�tdl1, 'un.IP1IO. hannónJkI, lL�IJXŐ9 O R A l\.\..O'FON elmll1l1olQ, 111 l'I .. �e' hanjfU.dtlF: a cat!Morlll!1 laIIl-.1Q1.IF: t 11 . 1: '  t! I r e I .  Ariqlukl:'1 Inqtn 111111 • C'"n40mw oek {ll h' Ólll mll-gbr.hlllD ..dJ1I16jO 

Mogyoróssy Gyula 
VIt .. ·OlrO �netm('J1tr 

Budapest. VIII, RilIloczl-út 71. 

tih.kbsn tartunk, mk ilyen b.ak!övf.sek esetében ig. }tég !eleló. 

óillfu..ba.n ·  lev.o :tényt'zok IS meggondolnák, hogy k1vM<::siságb61 
.&Jn' me.gánhrdr-kbOl ily� lc� tlrto..ssanak . 

B. Go \.. rogtt'ch.rUkus, lliskole. honvéd.kÖrhát. !. Leve�é� 
iUf!'tékell helyre jutt.att'Uk � h� at?·ja. adatai� a csendo� \bO�1 
halottai kötött megta!á!jflk, a kért 191WJlval'l)'t megkapja. 2 
}<)rrO! mondjon ;(>, "tI?ljesen k:HátAst.alan. kivihetetlen. A magyar 
állam nem 'b�het rról, hogy K�s!;,(t a. cce.hE'k :negnAilva l.BJ't� 

ják 8 emiut.t önnek a. .nE'�eléni járulék nem volt fo!yóplthatil 
\1..ikor pedig átjött.. aldwl' már ka1:onaköteJe!J korban yolt. A 
!('>\,{.� �o11itett elmen a fé! Ff!: ... ;dék, El"'dély jöhetne f'zrel az 
ig(:nnyel. 

)1'átru. Nem. irta meg a. .. i:glegesítés napját. de a.zt jjll; 
.. h:gendv tudllia, h(lgy kétévi c�tmdorj rendíokoz.at-bal\ ldl
tiltot idő utáu lép be ll- mag'asabbik fi..Ze�si. .fokoza.t'ba. Az, el6-
lépteté .-.el bizony várnia kett Sokaig. �1:6utt már �ekkel ez
ei&tt mtgke7.dték lU emberek ett a várakowt. 

I\.emecse. Sdv� tii-relmct. k�rünk: legközelebb jön, 

Szatmárnémeli. 1. �vnúm 3terlnt - mint ön gondolja -
senki l;eJn leMt 80 fves, csak a llzU!etéa napja szerint. ön te
hát 1933 december 27-lm Jesz. 30 éveR, deeember 2&-án bead
hktja II n&;ülki, �n'ényét 2. lA. vol .. férj halotti anyakönyvi 
tti'o'or:a.tAt �S II gyermek lS%Ílletédi a.nyaJtönYVI kl\'ono.tat. e gyéb ... 
ként ll. IiW1a1SOS ok.mányokat. 3. A Ickszikon-rovatban kap 
\'.nla.szt. 

Kapoem�rÖi. nemesszalóki Öl'8. �em tudjuk pblolni. 
B. J. 01'., MOc:la. Minde.nt. ertéltesl:aen, ilIet.ve rcndeljen 

\'ill-"'U.a. Ez.után majd mindcmki.nek többet kell várnía, Le\'clet 
nem i.runk, a. 30 fill�res bélyeget be\·éleleztük. 

K. F. Hinn .. Seregélyes. Az. uta.sItA.s halárO'Eottan meg
mondja, hogy éFak. at " orstáglJalé.ron és az. orszAghallr 
mentén." Levele pedig Jd!eje�tten belt4'rületet eo\lit . .De.hogy 
\'oln& 'j1lg0S, 

Rall'lBsagynrmat. 19a'Z. de ott. a hiba. hogy az: uta$itás sze
rint a pihenól az Ó'rjártban kell rnegt.a.rtani. A Szut. 288. pootja 
a l.aktar.y-.í.ban \'nI6 pih<!né.<!t csak mint kil,ltelt angedi mCt1,. 
"amikor valamely órjliratban pihenőhely egyáltalAban nem .An 
rendeikelé.o;re." H.a tehát olya.n örjá"ratbalJ, amelyben pihenö· 
bely' tl"ndelkl!.7hrc áll, Q. laktanyí'ilian t.."ll't vajaki nllgy�ihc� 
nM., ez már ut&:dtá...«ellenes. Eltekint.ve uonban attól, hogy 
kérdbek elvi tl.'-ztá.zára során sz alapot adó ut,a,.itasról nem 
lehE't meg1'olellkeanl, gyakorlatilag smn tart.juk helyesnek, hogy 

H 8 S !  n á li u n k Sch moll Pastát Nauyar oyértmény 

... 6ny ••• rt.OI tB Itl,lpuo.lól 41'\'eu prima h"olr. eb.dIOk. 1Í.lno •• " 
B(rrORTERM.EY .. Ő :tS otc&ó &ton .1&lÓ" 
1':R T1':1CESfTÓ RT. Uobllny .u. 27. é. 31. 

.......... � ••••••••• 
: REFORM RUHAzAn RÉszvÉHYTARSASAG : • BUDAPEST. VI., VilMOS Cs •• zAJt_ín � azllM • • TElEf"OH I Aut. '30_88 .e 13:Z�08. 

• O,ómmd ,)(j/uk Jud/illa I. I vevöjnknek. hogy IIn d!iZj : • be�f!rz8tlflJ,('1 1H/�/oluk és rendlm'ul dús VJfdSl�kú J/Ur • MszJt-1I.mIrQóI '8'!-'n olcsó itf.lk rod/ell Jf/ m.5dunkban '" Je.f!'" 
• 

I.-éllfl;s.:hb 1�C1I.'1ekr.' i8. xlelt:gJto!fJ/, • • f(c.b'am�fl)/a Ii!drsi fdtéle!ónkeJ JovdbbtJ is frvc!ny'" • b�n ',,-rIJu},; I • Mu./" Melll és lIIo:gldcJn!é�J kiiJt/emiJIIJ} cl sz;vesen uol .. . • �"/f)n" f - p;)5/tll mt'Rtcndel(!'>e�ef dznilp e.lw/hunk! • • ••••••••••••••••••• 
NE l'ELEJTSE EL ELOINA S N I  A RE B O R I T O L A P  HÁTSO OLDALÁN A MIN G TO N frógóp hirdetést I 



19ii:l február 1 .  c:s l:: :-iDORSEGI LAPO" 

az 
,
örS'p?l'ancsnok pihe�') n�nrii! p�n{)'á.ua Yégig- I\� órjara.tQt ���j{ 3um., hogy fg)' varathmul elóbb """ 'anlna, rUenórizz.c at 

ottbonle'· .. ók�t. E�J�merjük, hogy nchiln}' ilyen pHwnunp:küh 
portyAtti<: - kü]önÖ3en royid orjáratban _ még nem lcnn6 tAjl)k�. az ,j��p�r�llCfnok(lt.. �t> re�d6Zernek ez rué�rem rnf"g'f('}('lo t;.� beh.'Utkollk Itt uW:-It.asbu I�. A ... JnfduJ m. al., tu ,';J� 
!aki . néha vll!'·zántaból vá.lajja az ilyen ,·égig}-l(.rtynltÍSt éi 
megmt más. ha erre �r:olgruati tend!ter aiapján Iotitelen:e van. _.\1- aJilnlott ötödik mód - a ki3pihenok ö�sret:yiijté.3e iL $1.01-
gálat '!;'é-gére, tehlU ti. kor:ibbi bevonulásra _ azono!' 1l7! elóbbi
"el, mert lényegében ez is, at i� pihfonö. Sót, a ki,pihenók footoasá.ga talán rl1l!g- nagyobb. mint D nagypihi'nökE, nlert II kl�
pihenóknek mir értekews.i, tájékl)r:ödá:,.,i.. lehát 1.1 pihené=t.>tJ 
kivül szolgila-ti céljai is vBnnak, 

N. 1. th., zall\�áo)'. O:V,II.B$& el iapun.k nllll sz:imAbl.n 
" ORtas<:agyarml'lf' íleiigér� küldórt Üzt'netfinket. 

Biton)'tahlnság, Jogo, an ntegtagadhatná II R!eptemUef'i ét, 
ker.isi pénz befizetését. mert kislánYQ az �I[tett hónapolUl 
egyetlen IlInpot .,,:em c.l'>1t6lt 4t mtét.etben s ,honá nem II .<:.ajót 
hibájából vagy nkarn.tából, .hanem az inth.et tanítási S%u.netc 
miatt. [gyekezrek azonban barát.'<8go.. üton megegyezni, ;mert a 
huta""ona tényleg neDl klvánllt�s t!'bben lit esetben. Az intliz�� 
vez.etösége blzonyos:1n arra az ;ÍUé.<::pontra h�lyezkedik, bogy 
r. kült..�fgvcté�e.be" a Sl6ptembrri étkl!lé-� pénzek múr be \"01-
t&1c 'áJHtvn 5 alak elvcszté54J az inté2et egé�z thi anyagi nS� 
mft.ásnit lneg'7.8xarhatnn. Vaió;ozSllú tehát. hogy .'l-zigorol'ln jogi 
:;zt'mponthól az int\-.r:et \'l!zet6.�ége !:em tartja jogo5IUlk II kjl� 
vctelé�, hanem inkább Drra at álilÍ.l!pOntra he-IYf"tkedik: ru.jt;1 
::;em mulatt, hogy sZt'ptemberben nem lehetett a lan1t:kt rn(-g
tarUuti, Ha pedig egy hallgatónak eIengM1i II s%ept('m�ri díja
kat, a:ckor ft többiek i� ett. k(jyt'telnék Való""ínu, f1QgY ha ön 
II kétségtelenül jogo,; állL-pontjiLhoz rag!l5z.kodik, ar: intétet 
valami m6don eUe.nrends%.:lMlyokka! !� éhli. Ha t.(Ohát a leány
kút. fel,títfenül ott QxarjJ tnnfttatni, akkor nl' errJiz.akoljn u 
dolgot. Egyébként pedig: még azok a nyomorék gyNnteJrek i� 
korlátolt ",zám-b,an juthatnak mgyeneil ne"t'lőintézetbe - ott
honba -, aldlmek " sziilei aJg n lcenyeret tudjak megkeresni. 
At általános eL ... ugyani!> ... � hogy a nyomorék gyermek felne-
\'elé-sére és eltnrlá.�-lrl\ a -szülök kötetel'ek. 

Siófok. Még nem. késtül el az igénl:j06Wt állá.�ok .iel!n
úkp. :\drlig n('1'!1 ludunk az olyan !(é.rtlés.:>krt! feJvilágof'rtu.st 
udtzi. hog)-' meunri szolgtil .Ltí ido. illetve milY(,1I fukolut,l 
Íl�zol\'ánr :Ilapjtin melYIk allásokrn lt'hN pályázni. 

Eger. Legjobb volna, -ba &emé:y�:-.en tárgy:\1na a p05ta� 
1lX'6lerno\'(!'1 de ha a ,\'ál nst n"lkül maradt rTá�beli JnJ('-kJcxJé� 
l:eivcl 'kaJl<�r:olatbo.n önérzetkérdést cliinal n dologból - ami 
érthető volnn _, akkor forduljon ki (ogi""",i\"'ul ol p�tllme,,
k'rn,) feJet:1i.:s hawságához, lI.1 i1Ieté.kt's pO:itaigaz!,.'1ltó,,;ág.b!" l

.
, 

Ha oh. IWm int4zik el flZ üg)'rt, nkkur Illar �k fl polgun 
peTe'> út. marad. A Tfszl�t4rill "I'm mondhlltunk \'t:-lf'lnényt, 
mort ne.m ismerjük a swrzód&'--t részle-teibcn, annyit IltOn1.wll 

11?,�ZÖgez.hCtilllk, hogy a -l'zerzód�t ('gyolduhian {'/O'lk lpl 
�em változtathatja meg, VoJ6szinunek tartjuk, hogy fl pOSUI. 
mesternő azert vonta Ie- .u IIlkbt'rböl az eml!U'tt suu.alékoka:, 
mert az ó Jnkbé:rét is leR%állitottá.k allnyival, ez azonba.n '

reltéve. hogy a szenödésben nem volt kif("jez�tt4!-n megen· 

gedve, Illetve kikötve _ jogtalan vol.t. Magánlevelet., nem 
írunk. a 20 filléres béJ�get lapuuk Javára bcyétcleztük. 

1897, L )legm,.ti. 'KözwtJenU! ahhoz ti "�I('tí paril:nc.�� 
noks.6.ghoz Cidju bt' II kiorvéllyél, amely.nek az allom i:luyubiln 
utoljára iUOlg-ált. 2. fia nem Idelglen�, hanem úlhuldli álland 

alkalrnazúsL kapna ezen az úton, akkor a. cse.ndónégi nyug
díját nem kalmá tovlabb, de amíkOT azt.á.n a.z új állásából is 
nyugállományba menne, aklcor a C$cndö�gi szolgálat.i idf;:' 
J�t is beszimftnnák s o.melJett váJa.�·z:that..na ozt a oyugdfj.r, 
amelyik mnga..:5abb, vagyis: akár (l csendőrskgnél elért. rcnd
foko-zata után, akár a2. uj állilsában elért helyzete. alapJ{ ul 
A n!"Úli nrck� igazolvány minden állami alláshan meg· 
illeti. 3. A "Nimród" c. vada..."7.llti folyóirat ..szerke.;;ztóségé· 
nek címe: Budapt'St, Eg}'etem·ut.ca. 4. sz. 4. Ra február l-in 
;J.2. egy é" letelik, akkor a. D'Io9tani nyu�dfjtön{ény szerint :t. 
jövőben mindig a mostani lakbért kapja, barhová költö%ik 
Í:!l azután . .A nyugdijtörv&ty ll.u)nban m6dosStás. alatt áH s 
hogy .ll. változásoknak milyen kihat6sa lesz; a már nyugáflG-
mÍlnyba helyezettckn, azt még nem lehet tudni. 5. Nin� 
fdvfwl, ön idős ls ,--olDa már �hhez. 6. Kéreimét legközele�b kij.. 
1.Öljük • . 7. A lapot meginditjuk eimén, En"'th'; (>Iófiutés 6 P, 

féle\'re a fele. 
Gádorosi 'UB. A karác�nyi .számunk lnind eIiogyott, a. 

tartalomjegyzéket a folyó evi 2. !WÍmunkkal kózben meg
kapt.ák. 

M. L. lh" Szombathely, .A kért SZRnlokból nincs tarWllk
példónyunk, január l:5-tól Azonban újra küldjük. Az előfi
zetési határidóket pon�nn betart juk, legfeljebb kél szAlniK 
"'runk rt. meg'Üjihi..qya, múkülönben nc-m tudunk rendet 
tartani, 

K Ő8zegi örs. A 2. !\r:Jmmal megkapták.. 
Budai lörm., Debrecen. Mir igy ji!gyertük elO, mikor n 

JXÍl12. IKtrkE:U'tt. Az l, �ámot nem p6tolilatjuk, a 2. suimot. 
elküldötWk. 

1'. S. - l:tvnet _ TisUl. A Ol�ani clóJéptetési rcnd�zPr
ben niJlc.'I sterepe o. honvédE-égi. :---zolgálati jfinnek, cs� a 
('sendörségi szolgiilati ido �.zámft. 

698. )[egnn II n)"Ugdfjbn Etük�é-gei'I szolgál:ati ideje. 
StnkOe&, Tattay [;ot"án nr. c. tábornok: Buda�st. U., 

Batthyáu}ri-U1ca. 26" Eignn Pa ny. $Zazado,:; : Budape.st, L\.., 
ullő--út 1., &t.hó ?oltan határónuiz.ados : M.iskolc. Somló 
Je.nő v. tart. ztiszJós: Budllp�, Vr., Király-utca 76., OrtY..-z 
Gy'Örgy v. tllrL hadnagy: .Uami tanit6 Szolnokon Mamu
liich Ferenc százado!>: Jth:zberény, gy, lak tanya. A tiibbipk 
dme ü;mereLlen. 

N, L. V1a�(' R.6i>crt" v, e3- é� kir, őrnagy fl. magyar hon
\'ed.Soégnek Mm tagja, t.al'l45z...:odúsi helyt.: i..smeretlcn. n másik 
S1.int.én ismeretlen. 

'"inár. Nt>meth� Zoltán 'L tart, föhadna�j elmt> : H6d· 
muóvüsarhely. posta 12�L A nUlsik ismeretlen. 

Á. th. Decleva Zoltán vks.7.t, ez.redcs címe: Budapp--t. IV" 
Veres Palné-utt"Il, Lobko\·itt-Lnktanyd., Kanizs.ay Imre \' 
tart.. fohadnagy : Sövéoyhzi.za, Csongrád megye. A \'olt. m, 
kir. 40. honvéd-gyaJogbadoszb\I)' iratai -a m. kir, Hadile.\"el
tárbrut vIllInak (Budapest, I .. Béc-sikapu-té-r 4,).  

2 gyermek. Talfin féJrC'értés lehet II dologban, A Stolg{lati 
Utasít{I.S ponMsa.t\ előírja, hOKY kinek hO.nr szolgálah 6rú.t 
kell h!ljesitenic s a.zL is megmondja., hogy az utasrt.ásban jel� 
zett eseteken k(vül 'senkit sem leheL öra.kedvemt&tyben réSUSIWDl. Nem \-il ílgo.s tehá.t, hogy mj alapon k--ell önnek 
n:lpl htirom óra külszolgálatot. teljesítenie. Másodszor : aki 
mühelyben van, az nem Ic.het egyúttal u öl'8Ön is.. JI.'-
I"ntkczúk ügyóvel kihallgatásra ; ha diaposabban megisme-

/I :  eg és: vHá g o n  
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rik az Ön ügyét, okvetlenül segíteni fognak rajta. Persze 
nem <tudjuk pl. azt sem, hogy mennyi elfoglaltságot ad ön
nek naponba a múhelymunka, mert lehet viszont, hog�' uz 

meg túUrevés. 

leg felelős. A nyertes palyáza.tot egyébként az eredmény köz· 
lése elött AZ. nbban hi\'atkolott örsöknC!k az adatok el1enŐJ7,�".! 
végett ki fogju.'\;. adni. 

5. A pályázatokat a következő kimutatás a.lakjúban k�n 
beküldeni : 

1(11JLUtatás V. P. Szívesen. 
O. Sz. J., Dombegybiz. Nem küldheljük. 
�rdeklödö l. A legro�z.abb jelige. Kér9éseilc: 1. Az e:o< 

fizetési dij rendesen heérkezett. 2. Nem magyaros hangzii.sú II 
neve. Erdélyben azonban Tordavilmai nemesi elÖne\'ve!· is !:llö

fordul a né", Ennek a családnak egyik tagja Szo'nok-Doboh 
megyében igazolta a nemességét 1786-ban. Ha igr:zc1ni tudj:l, 
hogy ebből a családból származik, akkor még kérésére sem 
változtalnák meg a ne\'ét. Ha viszont a nemességc.t nem tudja 
igazolni, magyarosnak a nevet elfogadni nem lehet, mert c,,-ak 
a nemesség tenné :lzzn. Ebben az esebben kérje a megváltoz
tatását. 

Nagy Janos tIl. altal az 1922., 1927. es 1928. evekben jaror· 
vezetöi minőségben orizetbe vett löfegyverak sz.<ÍmáróL. 

,kt Orj�eLbe Yetelett I 
�� Az örl.%etbe· 

Örs 
Meg· 

yélel Ldl"je (Ica ) 
(eY. hó, nap) ""'" !!OIY6S ! ycdtLlW I plutoly Jegy:r.éa 

pUSI!!!. pusku 

Érdeklődő Il. A legrosszabb jelige. 'Kérd&é.re: Nem kell 
megváltoztatnin, ilyen ne\rU család \'an nemes négy is, a leg· 
régibb l582-ben kapott birtokállományt. 

Iván. Nem kell megváltoztatnia. 
Sz: A. törm., Szá''ka. Szívesen közöltük ügyes nyomoza�át · 

II tiszteletdíj at is megérdemelte becsülettel. 
' 

Java. A Csendőrségi LapCtl,;nál (é� együttesen a csendőr
ségi emlékalapnál) tevo kél segédmunkási hely be van 
töltve, azokban a. közeljövőbnn nem áll be üresedés kéreime 
tehát nem teljesithető. 

' 

Pályázat járörvezetök szamára. 
Minden csendőr e)?tt ismeretes, hogy a lőfegyverek mi

lYE-n fontos szerepet Jatszanak és játszhatnak mindenféie 
blln:selekm��y elkö�etésénél . A lőfegyverek eme bunügyi je' 
lentősége kovetkezteben a csendőrség közbiztonsági feladat
körm,:k is egyik legfontosabb ágazata az. engedély nélkül lar
tott lofep"Ver�� 

.. 
f�!kutatásn és őrizetbe\'ctele. Amelyik ör.>; 

ez.e� a teren kulon�s _szorgal.onunal tevékenykedik, az helyesen 
fo�a fel a megelet·zo e:wlgalatot s e téren elért eredményei 
pcthg legalkalmasabbair. arra, hogy az örskörletben a köz:biz
tonság állapotát szi1árditsák. 
_Az a..JiröTve:r.e lÖ, aki fl 15ifegyverek felkutatása és őrizetbe· 
vétele teré? a7. egé.�z lt! .. ,·tületriél a-legs�blj-eredrnényt érle cl, 
megér<!emil, hogy nevét megismerjük és hogy az általa elért 
e:-edmenyt bu7.ditásképen a bajt.i.rsak elé tárjuk. Palyázatot 
hl'l"detünk tehát a "övetkező ieltétclekkel ; 

1. A tevékenységi napló alapján -kimutatást kell összeálH
tan.i, �o�_ 

a pá1y�zó � 1922 januar l-tól 1932 december 31-ig 
terjedo tdoben, har/lm ev alatt hány golyós illetve seretes pu�-
kát és bány pisztolyt vett őrizetbe. 

' 

2. A pályázó az lo922-lo932. évek közül tetszése szerint 
6�blldo� \'álasz.tha�ja ki a .három évet, amelynek eredményét 
kImutatasba foglwJa; termeszetes, hogy azokat az éveket kell 
válas:r.tani ,  .. melyeket a 4lá1y1u.6 Tl'IOZg1l1masabb örsökön töl· 
tött. Vc.gyis TliJlcs akadálya annak, hogy az egyik pályÍl7,ó 
pl. �z 1922., 1926. és 1931. éveket, a mfu.ik viszont pl. az 1924., 
19.25 .. és 1930. én_ket stb. mutassa ki. A kimutatott évek!lt 
rmndlg Oanuár l .. től december 31-ig ken számitani. 

3. A kimutatásba csak azokat a lőfegyvereket szabad 
felvenni, amelyeket. a pályázó járőrvezc1:öi minőségben és 
saját keul.em6nyezéséböl, tehát nem felhivásra vaID' megken!
sésre vett őrizetbe. 

4. A \dmuhtás adatainak val6ságáért a pályázó erkölCtli· 

, .. 

I I I I I I I 
Ösuesen: I 

Kelt . . .  stb. 
Aláb·ú.s. 

6. Be/dUdési határidő: jebmri1' ill. Azt a púlyúz6t, aki « 
legtöbb őrizetbe vett lójegy'veTt tudja kimu.tatni, Ga.1·ay Ak,og 
jestólm'iv88;mek egy igen értékes csend6r-tÚ'rglflÍ- eredeti Ta.j� 
závnl jutalma:::;;uk. Az 6Tedményt a mú-rciu8 J5-iki 8.:ámunl(
bml fogjuk közölni. --

Megfejtés. 
Lapunk 1933. évi 1. számában közölt reJtjeiezett szöve· 

get larbalmaz6 pál�ázatunk megfejtése a következő : 
"Rónainak és Fehérnek nem tudtuk bejuttatni a levele

ket, mert Takácsot az utolsó pillanatban áthelyezték. Másik 
ember megnyerése folyamatban van. Siker esetén azonnal 
j,.lentést teszünk. Leveleket:. jövőben Molnár Endre Vác, pest:.I"' 
rest:mte eimre kérjük. A röpir.J.tokat hozó futár a Zöldhordh 
Cf:aposánál él'deklődjön utánunk." 

Beérkezett összesen 58 megfe.jtés. 
A rejtjelezett sz.öveget helyesen íejtették meg: 
Bula/oJI JóUJs! tiírm. (S;;ege,l), 81/dui AlltI-rás t6,·m. 

(Debrecen), Cseh GáboT órm. (Somosk{j{"jjalu), Csordá.' 
AmlrÚ-.f th. (Dab-recrm), Enyedi LÚ8Z-/6 töM��. (DobrcClm). 
fi'u-rkaa János II. th. ([(Up08VÚT). Ger::/Hmyi (;"ÖI'OJl tÓrm. 
(D"b-rcceu), Hamz" Gábor tŐMI!. (Deb1'(JC611), I�8Ó AlI1bTlI" 
ai/'m. (&:eged), Kc-ntény púl ulhdglf. (SzegJHI/DlIl) J(ertéll:: 
Jó::�oj C8. (C8épa), Klt"nicza 18tván cs. (Rakannaz;', Kolozs· 
"án Gyu� th. (Szombathely), [(o;;:.m(l MiMly lit. (DebTecen) , 
[(un Jena .th. (Debrecen), Luntas Jú,nos torm. (M'iskolc), 
Mnrtofl J\1t1uily lh. (SzombathclJj), MáJ/dU JáMIJ til. (Mis· 
1.:�/c), Mer'1lhúTI István eh. (Szombathely), Molná-r BerUllrUl 
torm. (Debrece:n), Molnár János tit. ([(eszlllelll), Olajos Mi
há/I/ th.

_
(NaY1Iszénó8), Pajor JánoR g. ti,. (B1tdwpest), Romll 

Gdvar ann. (Pcstsze'JIterzséluO!t) é� Zombo-ri II'1�vfÍJI fórm. 
(Szeged). 

A jJttahmtl kitűzött !;épet II IJzcrkcsztáséybcn mcgcjtcft 
.�orsolú.'l so-rán Lantos János törm. (Miskolc) nyeTte. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
PINCZÉS ZOLTÁN őrnagy. 
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