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A város sze·me. 
A v{wosi \lLen vógén (olLüni l< kéL 1,"1<I1.Loll. Ki· 

mél't, nyugod lan iltemes lépésekkel <Hlondöl'jfll'ör I{ö· 
zeledi lc Nem néz so jobbl'l\, se bnll'R, csn.k megy M' 
útj án !lZ �g'y fogalommA Vim kót omba!': kéL osondől'. 

Nincs nbbnn semmi l'encUdvllli, hogy kót csondőr 

végiwmegy II vnl'oson. Mindellflílp
,
OS dolog, �z 

,
embe .. 

rek mégis észreveszik Aknd, nIt! ulám,lk IS (ordul, 
II más-ik csak végignézi öket tet6tt5I .. tnlluIt! fl hm'nw· 
diknak fi gondolalai I<öz/itt. amelyek aMIg 01101\'101-

ták tnh\n csak ntSlIlutn, hogy: "ni, csond61'ök" 6s 
ogy futó piJlllntás után mái' � is feloitQlto öltoL, �. 
lIenki sincs, nki legnlftbb egy llyon fulo pJllunll\s Ole· 
jéig ne tötődnélc velU I" l1ctmészeles oz� mert bAl'· 

milyen gyal<ori all\kjn leg�'on is 1\ VÁI'OSI uLclÍll/Ik il. 
csendől', rmégis szoka�hllllll til'. idOR'OnSv.cl'(IOIl

, 
hlll ;, II 

városi ember szeme 1'C1Hlőrhöz szokot.t, ól hilJn nlln· 
dennnp, vele akad dolga, ,csondórl'ol �snk imILl·nll1oH, 
véleblenUl hu találkozik, 

Ahányszor ezt. a képet lAt juk fl v'\I'osi utc�n. 
mindig nggódva figyelj Ilk, vajjon 0,1,

)'1\11-0 1\ c..qond�r

jÚl'lil'. úgy v iselkedik -e, úgy van-e oltözlcl:l1vc 6R 101-
szerelve hogy lwugodtnn állhat jn II "ltl'osi ombol'elt 
tekinteMt l :Megn�ug szunlc ha mog{dlnpfLjult, hOK,": 
igen, De aZóllt elő/ol'dl.11 nóíll\, h ogy btlfll'ik�dÓK hal,\'oLt 
restelkedve nézzUlt uz nszfnlLI'll kel'illt bllJtÁl'snlll�lll. 
Láttl1nk máJ' I'endotlenlll mtÖ1.öt.t, bOl'otv{dntlnn J!'II': 
Öl't, lötvögő del'ékt:lzljjnl, hunynA'nl lógó p llKlmLu�HlI1 , 
olynt is nmelvilt kesí',Lvü nólldll, ImlllJlbn q'�'ihlL AlI� 
!:Iz'ij,inl �lent v'égig fi fÖVIÍl'0801l, 11 máKik jOh�l:" .. ht�h',� 
bámészkodva ődöngöt.t, puslní/:l, tollas , cKcnc!öl �k (�O 
mnA'olmt cipeltel< és ld tudná még mmd felAOI olill II 
cacndŐr8zeme.L bftnt6 jelens6gokot, nmelyok ogy 
f'Renr1Ől'j Ar61't Idaól'h etnok' 

Mult szAmunl(ban Ict)r.öIWk vltér. \rftgó t l���. 
helyetlesnek, II ItópvisolőhÚ?,1 Öl'sóg �zO!gAli\tVc:z�ll)J

i : 
nek levelét egy CElendÖl'törzSÖ1'llloslcl'l'ől, Hiel 

\
vn

l
lll�l 

félc szolgAlatlban Budapesten jAI'Lhbnn nem � tn o 1\ 
úgy, ahogyan volt, plIskásnn, kIlII\POS

I
'�1l 80n)lllwl�� 1 

egy tömegbe fi ott II szolgálut.i fols1.o1'o .... 80n c v ,. 

zal is Felbtinést kelteni �lOgr SZ1\hAlylnlllnul von ö1� 

tözködve és t.apintat.lall�11\vi8elltCdott. Holycg voll HZő
l
-, I. i embcu' l 'ől mOIl(-Vá.tcnni AZ osetet, m(wL IlmlL II V,II'oa " , ről ólit hntunlc, a buda}lefitll'� aolfRZO)'osHn I'CIUlhk, t 

28.342 

qbbnll, hogy bil'lilni s,l\llld $lom ��l\I't\t t'S luci ,itlhhnll. 
Il\ int fl pesti publikum. 

UtnsHMmnk több ht\I�'oll is IHllIA'�,H�'ov.zl\ Illlllnlt 
Ll fonlos�!\�'Ál, hORY IL l'��1lC1t'i1' moJtjt,lt'n(\:{(' t�R vhwl .. 
l<crlés.c !s Itjj'ögt\sllllnll !(lA'Ytm, hll, /I lIyllVl\lWfti:iAA 
elc5tt ll1ogjoltmil\, n1Ol't 117, 1"1IlbOl't\lt II lItlottnl{ Iltl\n 
fttllil< 'Mg 6L logilll<rtbh ó> logItU.vollm,abbfll. N.'m 
ItfvnuJn 1\1. I\tmllrtlts fl, cMndtil'l8i, hOIU' mlnc!nllULt t'IlY
form" r�szcssőgSrol port�·fl7.1.t\k, do hnnglu'IIyuzzll, hoA'Y 
vMoNO\c, Itö1.St'A't:llí �s lukott hl\I,\'olt �ol'!lll\t�n 1\'5 .. 
h,(\)lOIl vhtyli1.7.on II llloA'jt'INIl\:\l\l't': ItölIlIyitrltll!í l'linl\ 
hIltott hatvak"n Idvlll vnnlllllc tlll\Rt\llj{odVtl, A ImlullHI 
renel és l'.\llnoSRnfr h'l\nl ho),\'p� �1'?il�ltil ('!'Ilmdlil' pOI'liZO 
nldwl' som JlOl'lyl\zilt ItiM,'omLHllt 7.lIbbullIwnl JK uynlt .. 
bllvctott pUElkl\vnl, h/\ sonIci �Olll Ji\LJfI i!-l, dc tI:!. f\M',\!l\ni 
L\I'ttilt doh:tl\, Az mM m�o1)lmll IWIll 1\�,"1'1I1 tntl'ly.l\1( 
V!lg,\' llumtots7.és Itl','dt\�Q, h/\lItllll 1'lI\l'I<III,\l.IIS losWlotl 
úl'd�k, 110'0' uH lig 1\ldeol" I\hol lis /1l1likUl' 1\ ,Idhtlln�ul� 
,�7.UIl1C' l'nJLunlt vnn, lIlindorlildllll{ IJM!l1.I·NI',,'rJjl' 1Il1lM'/H 
Jogn](1i b HIIIWll'lI, hogy 1\ tl'!(llllulnoli lll' Iwlljl\ll ��I\' 
r.�!ollkoznio minttnnl!, 

'rolJn�kl\lllp cAnk odnvnló, nhol n eHÜl/eldt' Ar,olu-ft .. 
In.Umll V/lll, :u:olgAlnlol 1.C\ljt1ldl. Nom Iwl,vlltll\lhnL/J 
tahiti m6g nz som, hn iclogoll Állonllt�lwlyon mnWrOl'� 
duló jt\rlil'ök tngjnl 1\ vnl'l\lcozl\RI V/lJ.(�' pfhantHdlljill� 
nlntt ICi\.)'(loSl\ll, do Imll1)lOtll\lI 1I10JllIlll! Iti i\ vltl'oHhn, 
hog�' II mn/.(ItIlUg,vollmt t\lIl1tc.'l7,zÓk, r�lIl'l\ ICl\pllt n,\'II.l1 
11:1. il,\'OIl folctlll\H, gUIllIl1.0IgI11Itthl\ll, Hulli ]Jl'dJg Mzoht'fdl1 
tOll Idvlll 110111 lovö l'A(lndöl'; jobbnIt tC1nn(\, hn 1\ 
y.scbúban V'\g�' Il jlÍl'lll'l'\fllo\jlíh'lll ltlllll(M vlnuu HI/I#I\
VIII ős nzL vhlOlnÓ, nll1l1(O\, fl mngfl.lldnl",,'/II liLii/n muM,".", 
(g,v solt Icóll�'cllllotlollsQA'töl Iffl1l&llH� IllOll' IllllJ.(flt, dl\ 
solt rOKzÓI,vl.l1.cLL8Ó�t lil n lolhu�I{HlnpoL, min! Itlllll"mm'L 
lizoljfl\lnll ,iCllvóllyót itij IInwlyJ.wlI 8n1l1tl1l IIl(vtlbnt /ItIIlI 
Rllnlmd tonnl, {'!ln It s?'oJA"riJníol. 

I�JI/'ll1lodUk, hOH,\' bnJtfL"MIlIlt I1n�u' LUbb!\ó;ro 
hoIJfl>�Ol1 fogju /'('1 II Ll'liLIIlllt taldnlúlyn l)!j\nl v/\Ió 
IdiLolPZlittNógoíl; lll, ulynn vilwllc{'d6!ul cAIlndlll', nld 
komoly IdroA'A�1'1l ndll11 nIIwImnt: I'iLlm ltivtitol, DC\ 
ÓPJlGIl, nU\I'L hir "1\11, koll Itót��OI'lhl vl""VI\7.l\t4HIII Inll
"Olli<, hogy Ollllok 111. og,vllóhlt.n,\' ItiviHnlJH,lc II tllHtIIlol 
l(ö�,L'lJ'(lol(Oi II'Atlt vnl6 61'ZI�koOloI1NÓ",O 10 IH\ )'unt>1ln 1\ 
rnlölllnlt lIIItotolt AllnlAlloH jó vl�lnm�lIyt. IIInit olynl! 
1\01161. 1l)(U,fI-IZOI'Cwli, dn Illll(yon Itilnll,\,(j IllvIII'lí',lOR'otlll. 
LópjUnlt loh4L mindig I</}r.uo, hll 1J,\'f!/ullll hU llnI! j'.H 
hll n1ódunlt vnll 1'(11\, rlű ttl/{,\'lInlt HZt�vli mlnd"'l 11\'1\11 OHC:lLC\L VHWY jolaIlHI\g/,t lll, II hlpolrllHlI IR, hneld l.If)l'�lttl

uk IIzl 1\ hlHtulot 11,\'11\"\/1111'1 bl l'lílllLfll'1I �M ulndfl�nl'n, 
A VItI'OM nom n Illi vl1l\Klllllt; It)sr,\'(hll{ I\H nUlI'nd .. 

,Iunk lohl\t VHlLk fy,hr·vMh{ j1llhHlI l'AOIHIII/'l1It, Dt' /JI,VA nult, Hltlltbpll Ilf\ltl IIIlAl ItivIILnlvll161 /I vAI'n,q H?,omCl 
t!Otll, 



CSENDÖRSEGI LAPOI( 1933 március ui. 

" Világutazók." 

ir'., Dr. lwvACS-BUNA KAROLY 
rendör sAogalmazó. 

Néhány év óta, föké.qL tavasztól-ószig, igen élénk ván
dorlási folyamat észlelhető az or..szágutakon. Ez a fo
lyamat helységről-helységre vándorló egyén ekből áll 
elő. Egyrészük azért vándorol, .hogy munkát, alkalma
zást keressen, de legnagyobb részük azért, mert nem 
akar dolgozni, tehát munkakerülé5ből utazgat ide-oda, 
cel nélkül gyalogosan, szekéren, vagy gépjbmüre ké
redq;kedve. 

A vándorlók között egy idő óta mind gyakrabban tün
nek fel külföldi hOllosok is, ú. D. "tanulmányúl"-on 
lévő valódi, vagy áldiákok és "világjárók'" -olyanok, 
akik gyalogosan "átut:aznak" Magyarol'Szágon. Vonulil
suk leginkább a déli orezágok felé irányul, vagy azok· 
ból vissza országukba, de mindig hazánkon keresztül. 

A "CSf111dórségi LapoW' 1932- március és 1932 április 
eisejei számaiban Bodrogai András és Mátéffy l$tvun 
csendőrszázados urak a kü�öldiek ellenórzésével kapcsola
tos teendőkkel réuletesen foglalkoztaR. Ezekkel a cik· 
kekokel kapcsolatban, azok kiegészítése, foly1atásakép az 
"átutazó viIágjárók" ellenőrzésével kapcsolatos teendö
ket és főleg azok gyakorlati alkalmazását fogom ismer
tetni. Véleményem 'szerint, főleg az ily eseteknél nyi· 
laúkozik meg a tulajdonképpeni "külföldi ellenőrzés" 
szükségt:. 

A városokban, községekben bejelentett, ott lakó, tartóz
kodó, vagy dolgozó külföldiek ellenörzéséhez elég tudni alt, 
ami �z eml1tett két cikkben és az '3z6ta megjelent ren
deletekben meg van irva. Annak, hog)' a csendőr kint 
az örjáratban, tolmács nélkül is és eredményesen el· 
lenőrizhesse az általa megállitott. "agy véletlenül 

Szellemek. 
ltta: MAl·b\.CSLAJOS szúzados. 

Nem éjféli kisértetekröl, hanem katonai szellemekről 

,
1e6z szó a 1<:öve�ke�kben. Például a lov8SS2e1Iemről tudjuk, 
hogy 'annak 05Jtá]a ':magát6t is kiterebélye.sedik az újonc. 
b�n, �k lovat kell adni .alája (néha talán bokrosabbra ds 
no, mmt 1I:ellene). Annál rnehezebb viszont a bskaújoncba 
belepalántázni a gy.ulogsági szellemet. Mert mit lehet 
erről iskolázni ? E:deskeveset ... 

elébe került külföldit, a szabályok ' tökéletes ismeretén 
kivül, egészen más a gyakorlati kivitele, mint amikor 
azt a külföldit ellenőrzi, aki valamely kötségben, lakásán, 
munkahelyén van. 

A csendőr a 'községekben teljesitett ellenőrzés előtt 
a külföldiról már rendelkezik valami adattal, tAm. 
ponttal. Ezeket vagy a hatóságtól kapta, szerezte, 
vagy, ha i6zükséges, tolmács alkalmazá3ával a külföldi
ből >szerzi be s csak azután kezdi meg a tul�jdonkép· 
peni ellenőrzést. 

Kint, szolgálat közben a külföldiről, aki véletle
nül kerül elébe, akit igazoltat, előzőleg semmiféle 
adattal sem rendelkezik. A helyszinen nyert adatokból 
kell az ellenőrzést teljesiteni még akkor ia, ha nem 
rtud a klilföldi nyelvén és tolmács sincsen kéznél. A 
J'endőr·hatósAggal szemben a csendőr ezen szolgálata 
ellátásA nAI hátrányban van, mert mig amazok az el
lenőrzés teljesitésénél rendszerint azoknak az okmá· 
Inyoknak meglétét vizsgálják, 'amelyeket ök maguk is 
adtak ki (bejelentő lap, tartózkodási engedély, Iakha
.tási bizonyJat sbb.) addig a csendőr -- igen helyre· 
lenül - nemcsak hogy arról nem kap érlesitést, hogy 
az örukörletben lévő külföldi milyen okmányokat ka· 
'patt, d e  még arról sem, hogy a körletébe külföldi ér
kezett, vagy onnan eltávozott. Éppen ez a hátrány vá. 
lik nwnban a csendőr által végzett ellenőrző szolgá· 
lat előnyére is, mert éppen eme hátrány miatt lesz. l\ 
csendőr által teljesitett eIlenörzés fokozottatJb, ala· 
posabb, teljesebb. Nem tud\"án, hogy milyen ckmányo
kat kapott a külföldi, ellenőrzése alkalmával mindent 
ellenörizni 'fog, az útlevéltől a bejelentő lapon át a 
J nkhat .. 'lsi bizonylatig és a oejelentö lapig. Ezél'b kell 
a csendórnek teljesen és tökéletesen tisztában lennie 
a külföldiekre vonatkozó jogszabályokkal. 

van-e ló, van·e mente, kard, S8l'kantyÚ$ csiz.ma és nyalka 
bajusz, vagy sincsen? 

Hát, Kökény J63kának, 'Kohut Jánosnak és té.r.saina'k 
mindezekből semmijük sem volt, amikor a százegyedik kö
zö� gyalogezred állományában bakaújoncok lettek. Kökény 
J6skának lPéldául ló 'helyett két akkora bakancsot juttatott 
tréfás bakasorsa, hogy egyidejüleg siralom is, meg nevet,.. 
ség is volt nézni: mint futja meg ezekben a ladikokban 
a rajvonalat. Mente helyett reménytelenül �zürke, kopott 
-zubbon}') 16gott a legényeken és Kohut Jllnosnak ugyan 
miből futotta volna bajuszra, mIkor már a nagyapja, nagy· 
anyja is lótnak született ... 

. Igaz: az utóbbi időben nagy legény lett a géppuska. l\Nndenkmek be kell W,linia, hogy ebben a tü'Z.gépea. világban ,nem tanácsos csak úgy �égimódra véglgnyargalni a mezőn hanem �l,kell bujni �\föld alá: minél fürgébbcn annál bizto: sabb. Hlaba, nem lehet ma már tiszte3Ségesen verekedni, de nem azér� van .a lov�sember�ek lova, nyalka mentéje, kardja, sarkantyu9 csl��áJa és cslnosra pödört bajusza, hogy fegyvern�mbeh önér�:�. dolgában akánniféle túzgépekkel !lze�ben 19 zavarba. lOll.ön. �lert amióta és ameddig az em
�eTlség fele sz.okn)'at Visel, azóta és addig a feg)'vernemek ontudatos szellemének emelkedett1!égét nem harcászatí d _ 'DlákITányitjálc, tlanem irányit ja sokkal \inkább a2, Ib:;y 

Nom csodálnival6, hogy ami!WI" laz újoncszázad pssze
állott, egymásra vigyorogtak a degények. Ti'3Ztában vo:ltak 
vele, hogy bakamivoltu'k nem alkalmas a h6ditásra. Eset
leg II harctéren, ott talán igen, de itthon semmiesetre 
'llessék'már most ezekkel az újoncokkal elhitetni, hogy 
a baka is katona. Tessék velük elhitetni hogya bakA
nak ,legelsősorban van joga ahhoz, hog; nekidomboro7 
dott mellkassal járjon·keljen a ,laktanyánkivüli világ
ban: ligetben, .sétatéren s egycbütt, ahol a szebbik 
nem képvisel�i eürűbben fordulnak lJIeg. jHiazcn még 
az anyasziv 18 elracsarodott, mikor Kohut János el 6· 
ször osont haza. Sirvafakadt, összecsaptn két t.enyerét 
az örcg tótasszony : 

-Jano maj, Jnno! -s megcsóváita a fejét. 
l\1in.damellett el kell ismerni, hogy Kökény JÓSkH 

és tllrS81 nem voltak valami nagyon búslnkod6k bnkaruhá
ban sem. :rolt ott j6kedv, meg tréfa böviben, ez-nzonban 
még nem Jelentette egyben a -gyalogsúgi szellemet is. 
Ennek a magvát Bátori örmesternek kellett elhintenie II 
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Nem mindenki gyanús, aki külföldi, nem minden 
külföldi igényel tehát állandó ellenőrzést és megfI
gyelést. Az ellenőrzés éppen azért szükséges, hogy ab
ból legyen megállapitható, hogy az ellenőrzött külföl
diek közül ki az, akit fokozottabb ellenörzés, eljárás 
alá kell vonni. 

Azok a külföldiek, akik vafamely köuéghen átme
netileg tartózkodnak, állandóan laknak, dolgoznak, a 
közrend re, a köz- és llilambiztonságra rendszerint ke
vésbé veszélyesek, hisz már bizonyos rostáláson men
tek át akkor, amikor .a határon belépt<:k, bejelentették 
magukat, tartózkodási, hekölWzési, munkavállalási en
gedélyt, lakhatási bizonylatot stb. kértek és kaptak. 
Ez a feltevés uermészetesen csak akkor helytálló, ha 
azt tételezzük fel, hogy az, aki -ezeket az okmányokat 
kiadta, kiadás előtt,a külföldit lelkiismeretesen prio
rálta.. Az ilyenekkel szemben az első ellenőrzés után 
legtöbb esetben elég lesz egynéhány feltűnés nélküli, 
észrevétlen figyelés is. Ezt a figyelést a csendör maga 
végzi vagy megbizható egyénnel végezteti. . 

A közrendre, köz- és állambiztonságra könnyebben 
veszélyessé válhatnak azok a külföldiek, akik tudato· 
san és azért nem tartják be vagy szegik meg a kül
földiekr.e vonatkozó azabályoka4 hogy magukat az el
lenőrzés alól kivonják. Mi nem tartja be azon állam 
l'endelkezéseit, amelyikben él vagy tartózkodik, azt, 
Jllint a közrendre veszélyes egyént �ljárás nlá kell 
vonni, esetleg eltávoHtani. 

Az ily külföldiek feltalálása és eljárás nlá vo
n1í.sn főcélja a külföldiek ellenőrzésének. 

Mindenki elismeri, hogy nehéz helyzetben van a 
csendőr, aki külföldi t ellenőriz akkor, amikor ezt kint 
szolgálat közben végzi és csak magyarul tud, mert 
nem képes magát a külföldivel megél·tetni, okmányait 

legényekben '5 éppen ez volt az, ami Behezen ment. Sől, se

bogyan se ment ... 
Mikor először került móba a dolog, mélyen hallgatta:': 

a legények, csak pislogtak egymásra. Otthon is meséllek 

nekik a szelJemekről de nem ilyen tudományosan. Nem 

értettek az egészből �gy mukkot sem. Jskolázás után össze

verődve tanakodtak, vitatkozlak, Kökény Jóska azonban fel

oszlatta a gyülekezetet: 
_ Hagyjátok a vénasszonyoknak ! Gyerünk a Moldva

partl'a sétálni, ott vannak a nekünk való szellemek! 

Bátori őrmester azonban nem azért lett őrme
.
stel'. 

mintha bármiféle ak-adály előtt megtorpant volna. NekI pa
rancsa volt 81'1'8, hogy 8 gyalogSági -szellemet el ke

.
1l 

hinteni a legények lelkében s elhatáro�la, hog� el �S 
hinti. Ha,nem megy szép szóval, talál o arra mas ml'

dat ia eleget ... 
Elszántan magyarfizgatta a dolgot délutánonként. 

'Közben kérdésekkel' ellenőrizte az újoncok Iszcllemtudo

mányi fejlödésének menetét a ilyen vAJaszokat kapott: . 
_ GYf!logsági szellem az, hogy mostmán nekem IS 

dagadhat a mejjem ... .. r 
_ A képed, fiam! A képed, ha gyol\Sall le nem ulsz. 

- dicsérte meg az őrmester az újo,l)cot. 

_ Gyalogsági szellem az, hogy a bnkának szabad meg; 
Verni a huszfirl, de fi huszárnak nem a bakát.! - vélekedet 
a nagy kérdés felöl lKökény Jóska. . 

_ Hát, te mán pedzed - bólogatott Báton
csakhogy mostan nem a gyakorlatról van szó, hanem az 

elméletről, . .  
Laki Pista pedig igy fogta fel a dolgot: . 
-;- Gyalogságj szellem az, hogy ba mmk gyalogsl'lg 

elkérni, aoz előadott okmányait (útlevelét) elolvasni 
I9tb. Azt nem lehet kivánni, hogy a külföldi, aki Ma
gyaror..sz.ágra jön, tanuljon meg magyarul, d e  azt sem, 
hogy minden magyar csendőr csak azért, hogy a <külföl
divel eUenőrzése alkalmával beszélni tadjon, 4-5 ide
gen nyelvet megt:anuljon. Ez ismét csak azt a köve� 
telményt állítja a csendőr elé, hogy olyan gyakorlata 
.legyen e téren, amelynek birtokában szóbeli érintke
zés nélkül is meg tudja állapítani azt, hogy rendben 
�an-e a külföldi dolga, eljárás -alá vonja-e öt vagy 

sem. I I Jol\. 
A bejelentetett vagy egyéb jogcímen a községek

ben megszá.1lott külföldi ellenőrzése előtt a csendőr 
birtokában - mint mondottam - már vannak bi
zonyos adatok. így talan az, hogy a külföldi 
milyen nyelvet beszél, melyik nemzethez tartozik. 
Ez is elég ahhoz, hogy az ellenőrzést eredményesen 
lefolytathassa, hisz tolmácsot vihet magával. Olyan 
esetben, amikor ta külföldi nyelvét bestélő egyén 
nincs kéznél, németül beszélőt, (ha a csendőr nem 
tud) lehetőleg vigyen magAval, mert tapasztalás /oSzt>
dnt a külföldiek legnagyobb része németül tud. 
Az elcsatolt területről jöttek el!enőrzésénél cz 
nenl fontos, mert azok valamennyien tudn

'
ak magya

rul. Az átvonuló külföldiek ellenöl"Zése mindig elő
fordulhat, a járőr ilyenekkel mindig találkozhat, nem
csak olyanko!", amikor egyenesen külföldi-ellenőrző 
szolgálatot teljesít. Ezért olyan járőr is kerülhet Uy 
helyzetbe, hogy külföldit kell ellenőrIznie, amelyiknek 
egyik tagja sem tud másképp, csak magyarul. 

A külföldiek ellenőrzéaéhez tartozó ténykedések 
közül igen fontos az átvonuló külföldiek ellenőrzése. 
Tapasztalás szerint eddig kevés vok közöttük olyan� 
akiknek rendészeti szempontból "rendben volt a szé-

a zubbony t leveá"sük. ak'kor mionyájan .egyfOl·máld J.Jeszünk. 
- Körösztapád jótanácsa ! - mordult rli Bátori. -

Na, hát senki se tudja? 
- In tudok! - jelentkezett Kohut JAnos. 
- No mondd! 
- Gyalok szelem gyalok járja, lovas szelem lovon járja. 

Gya[ok szelem jop .szeretek, mer nem leeselsz lórul ... 
- A keservit! - horkant fel Bátori őrmester. -

Hát, ne,m megy! Na majd megbnftalak én benneteket a 
gyalogsági szellemre gyakorlatilag. de azt anegemregetitek. 
Abtreten! 

Szétugrottak a legények. Előkerültek a csajkák, sOl·ba
álltak l) vacsorakondérllOZ. Nem izgatta őket a lS'Yalogsá.gi 
szellem -rejtélye IS később is hiába erÓSUlkolta' a dolgot 
Bátori, nem ment az sehogyan aem ... 

Ml8jd azután kikerUTtek a lötérre. ISzitált az IOktóberi 
eső egész nap. A,lkonyatig dun-ogtatták a puskát, akkor 
kettásrendekbe tömörült n század, irány: Neuhaus. Mert 
akKoriban már cseh földön búslakodott 18 százegye'i 
káder ... 

Hallgatagon lépkedtek a legények, kerülgették a,ftócsá
kat, mtir amennyire n kettösrendek hat.l'irai azt megenged
tek. Fáztnk, kegyetlenül korgott a gyomruk s el is voltak 

csigázvn. Lógós fejjel baktattak, gondolatban otthon jártak 
a K/kös !D1entén. 'Siralma:s csend bonolt .n kett6srendekben. 

Egyszerre !felcsaHant a Bátori őrmester hangja: 
- Nótát fiúk! 
Egymásra néztek a legények s �gymás szeméből fid 

olvnstlík ki, hogy vagy .nem hallottak jól, vagy pedig nz 
őrmester úr bolondult meg m.mthetetlenül. Mert miért? 
Hogy ök? Igy? Ázottan, kutyafáradtnn, farknséhese�? 

• 
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nája". Az országúton talált, igazolásra sz6litott külföl· 
dit a csendörnek ott a terepen kell "ellenőrizni", prio· 
rálni stb., mert csak ennek eredménye alapján enged· 
heti el, vezetheti elö, fogathat ja el. Lehet az is, hogy 
a külföldi éppen ellenkezö irányba szándékozik ha· 
ladni, mint a jbőr, az pedig, hogy a járőr esetleg nem 
ért a külföldi nyelvén, nem jogcim arra, hogy csak 
ezért, a legközelebbi lakott helyig, vagy tolmflcsig ki· 
sérje, különösen ha azutáu kiderül, hogy a külföldi ok· 
mányai stb. rendben vannak. Ilyenekböl keletkeznek a 
felfújt "sérelmek" és "zaklatás"·ok. 

Ne gondolja azonban az országúton ellenőrzést, 
igawltatást végző járör egy pillanati� sem azt, hogy 
az előtte áll6 külföldi, ha nem tud, nem is ért magya· 
ru!. Az ily átvonuló vándorló első dolgll annyi magyar 
szót meglanuini, amennyire neki az átvonulás tartama 
alatt szüksége lesz. 1!:ppen ezért a járór a külföldi je� 
lenlét.ében még egymással se beszéljen a külföldíről, 
ténykedéséröl, szolgálati ügyekröl, általában olyan dol
gokról, amelyekrőlmagy-ar honos iga'loitatása alkalmá· 
val sem beszélne, mert nem egyszer csodálkozva fogja 
észlelni, hogy a külföldi, aki pedig nem tudott magya· 
rul, ha a ,;kapca szorul", ha mindjárt hibásan js, de 
megszólal magyarul. Van, aki ezt tudatosan elhall· 
galja, mert úgy vélekedik, hogy a csak magyarul tudó 
csendörtöl igy könnyebben és gyorsabban szabadul, ba 
az rnegunja oa. kisérletezést, bogy egymást megéTthe.s� 
sék. A járőr is helyesen teszi, ha idegen nyelven be· 
szél is, hogy elöször magyarul szól és csak akkor for· 
dit ja más nyelvre a szót, amikor máskél) eredményt el· 
érni nem tud, vagy látja, hogy nincs célja annak, hogy 
nyelvludását elhallgassa. Az elhallgatas különösen ak
kor ajánlatos, ha a külföldiek, akiket ellenör!z, többen 
vannak. 

Mogl, - nóta? ,Aztlfl1ár nem! S haladt a század tovább néma 
csendben. 

- Nem hallottátok? Mi lesz. a nótával?! 
Hallották ök, hogyne hallották volna. De miféle n6ta 

lenne az, amihez nincs meg a kedv? iMár annyit a baka is 
csak megengedhet magának, hogya szentnek se dalol ha 
nincs rá !hangulata.. . 

' 

H\l61.8t se lépett a század, 'hAtrafordult Bátori önnes� 
ter s r!juk dörrent: 

- Utoljára mondom: n6ta legyen! 
De még erre sem lett nóta. 
- Nieder! 
Ha gránit vágott .volna a század kellős közepébe 

ta�án az sem kava�hatott volna fel nagyobb riadalmat 
mmt ez a �ezény.s?:ó. Pillanatig nem hittek a fültiknek � 
legények, villámcsapás volt ez a büntetés - fekUdj. De 
hát: parancs�parancs, ar s'l.ázad végigvágódott az úton 
Fröccsent a hasuk alatt a sár , . . 

. 

- Auf! - csattant az újabb vezényszó. 
-- N6látl 
A legények azonban megnyakasadtak. összeharapott 

foggal, konokul hallgattak. 
- Niederl \- Auf! - Nieder! - Auf! - ... c.satto. 

gott 10 lépésenként alvezénY6z6. Mindenik utlln pedig: 
- Nótát! 

Különbséget kell tenni az OrSzáglnon igazolás alá 
kerülő átvonuló külföldiek között is, Vannak, akik 
tényleg tudományos vagy egyéb célból, termt!szetsze
retebb61 vagy sport kedvéért járják a világot, tényleg 
"világjár6k", t,.'lnulmány6ton lévők. Ezeket könnyen 
meg lehet !különböztetni a határozott cél nélkül id\!
oda vándorló, munkanélküli, vagy munkát kereső álvi
lágjál'óktól. Az igazi világjáró okmán:"tli rendben van
nak, eleget tesz a külföldiekre nézv.e előirt szabályok
nnk, be- és -kijelenti magát, tartózkodási engedélyl ,kél'. 
ha szükséges. Van annyi pénze, amennyi itt-tartózko
dása ideje a·Jatt kiadásainak fedezéséhez szilk-ségej. 
Csa,k '8kkor jön-megy, ha erre az idö alkalmaR, a nap· 
pali órákban, rendes szállásokon száll meg (szálloda). 
Azonkivül foglalkozása is olyan, am<:l'y már maga is 
igazolja, hogy tényleg tanulmány vagy egyéb célból 
utazik, ér reá utazgatni. Ezek gyalogosan csak olyan 
vidéken vonulnak át, ahol tapasztal'ni, látniv.aló VIan, 
egyébként nagy városokban tartózkodnak, t..'\nulmá
nyoznak. 

Az álviIágjár6 ezzel szemben kerüli a nagyváro· 
sokat, mert tapasztalatai szerint ott !cönnyebi:len bele· 
,botlik az ellenörzésbe. Gyalogosan vonul át az O1'sza· 
gon, néha jáImÚre felkér-edzkedve. Ilatározott útirá· 
nya csak annyiban van, hogy legtöbb!>zör a balkáni ál· 
lamokba, vagy onnan vissza akar jutii!. Nem érdeklik 
öt a természeti szépségek vagy látnivalók, föcéljn "mi· 
nél kevesebb kiadássa!" oldani meg a "világutazást". 

Ezért vándorol csak helységröl-heJységre s ezért 
t.a.rt azután a vonulása igen -sokszor a megengedett itt· 
tartózkodási id ön túl is. Ott száll meg. ahol az esLE: 
éri. A helységekben leginkább egyleu..knél, testületek· 
nél száll meg, ahol a szállás nem kerül pénzbe. Ar. 
élelmezéséröl is úgy igyekszik gondoskodni, hogy az rfl 

I"ól, '.sár03R1C vottak: bakancshegytöl fejbúbig, 1,ihált ft 
tüdejük, de nem volt kegyelem: 

- Nieder! - Auf� - ... a megszakadásig, azaz: 
csupán a nólaszóig. �f:ert aztán mégis megjött a nóta ... 

Kohut János ugyanis nem hiába >született békes'3éges 
lótnak, beadta a derekát. Elengedte a vékony torok· 
hangját s pompás bakanótát pendített meg, tóto� vál· 
tozatban: 

Eac·U6t6t ti. joplrezeded, jojio piro%s vAr-et ... 

Kökény Jóska volt a század fónótása. l\likor meghal· 
lotta II Kohut kappanhangját, elöntötte az indulat, oldalba· 
hökte Laki Pistát: 

- Nem hagyom a t6tot vernyogni! - oa nekiel'esz
tette a búsan sz.emetelő, idegen égbolto1.atnak a hetyke, 
körösmenti hangját: \ 

SÚOárr.maga8s.súgárrmauasg·sanYÚ1··!atseet·.tejje .. 

A szálfaerdöt össze birlák volna zúzni ft legények ke. 
serves indulatukban, fortyog6 dühükben de B ' lo - . •• oéh . . il Ti orme:-
<-er a l angJa megmarkolta a századot s �bből a hara�. 
fog6b61 nem volt menekülés. Csurgott a verejték az IBrcuk. 

Most ��tán
. 

c�.oda történt fl században. Három·négy 
hang belezummögott a Kökény Jóska nótájába majd rA� 
'len�Hett(>.k mind, ahányan voltak. Vitte a pá;ás levegő R 
nektdördült hangokat, szerte a zúg6 fenyvesekbe. Szétreb· 
bentek a m6kusok II zenebonától, amit .azázegynéhliny mu
gyal' legény torka művelt messzi idegen ég alatt. Kitágul· 
t.ak � mcllkasok s lÍujták, dliböröglék egyik vidám nótát a 
mÍlSlk után, LepaUogott lelkükről fl feszültség elhamvadt 
bennük az előbbi komor indulat. Csodálatos de �em volt ne-
heztelés a Bzivükben az örmesterrel szemben s valami fel· 
8Ul�adult!>ág �röme ömlött el a lelkUkön hogy igy legyfirlék 
n hltv�nyabblk önmagukat az előbbi tU�l\kodásblln .. , 
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a aefietö legkevesebb anyagi megterhel�sí jelenme. 
Leginkább 1-2 társával jár, vagy egy -magyal' honos, 
hasonló világjáró'-al. Előszeretettel hivatkozik arra. 
hogy tanuJmányútQn lévö diák. Ezt majdnem minden 
esetben megcáfolja az útlevél fog·lalkozáai rovatában 
lévő bejegyzés. Ezt a bemondást az útlevélbe bejegy
zett adatokon kívül mindig vizsgáin i kell olyankor, 
ha tSZ ·ilyen "diAk" az lliskolai �V alatt van oonulmány
úton. 

Az Alvilágjáró rendszerint nem belépő állomáson 
jön be, hanem valamelyik fltkelö ál lomáson. Ennek 
az a magyarázaL.1., hogy nem vonaton, haneDl gyalo� 
közlekedik és hogy a belépő állomásról már a belépés
nél visszautasítják, mert nem tudja a Jétfennlartásá
hoz ISzUkséges eszközöket kimula.tni. .Ruhiizatár61 is loel 
lehet ismerni az or.azágúton vándorló külföldit, Ru
hája a mi cserkészeinl< színéhez hasonló. Barna , ing, 
rövid nadrág, harisnyaszár, �rős bakancs, hátizsák és 
igen sokszor valamilyen hangszer, gitár, IJllandolin etb. 
adják a felszerelést. Hajadonfővel jár. Az átutazás 
alatt szükséges anyagi eszközöket lev�lezölap árusitá
sAból fedezi. Ez tiltott könyöradomány·,gyUjtés. Leg
jellegzetesebb ismertetője .az emlékkönyv (album).  

Ebbe a világkörüli utat igazoló album ba különbözó 

hatóságok elöszeretettel és könnyelműen übik. he hivR

talos bélyegzöiket, igazolják, hogy az illetö világkö

rüli üt ján náluk, községükben, városukban p!egfor-

dult, söt még azt is bejegyzik, hogy "jelentkezett". Ez 

mind !helytelen, szabálytalan és félreértések el6idézé

sére nndkivül alkalmas eljárás. Amig a láttamozás és 

a pecsét elhelyezése történik, addig a külföldi rendsze

rint világkörüli útján eddig tapa5zLalt érdekes élmé

nyeit szokt.."\ elmesélni s eközben csak igeJl kevés l1ató

sági s�mélynek jut eszébe, hogy azzal, hogy az albu-

Bátori őrmester hátra se nézett, csak mosolygott � 
baju�za alá csendesen. Tele mvvel gyönyörködött a legényel 

jókedvében. Ű ugyanis tudta, hogy az újQncaiban most acé

lozódott me&l a _ katoJla. Az elnyűheteblen katona, - a 

baka . . . 

Aznap duplamenúzst kaptak a legén�ek vacsorára. Mi

kor bekenekecMtek Bátori maga köré gylijtötte II 5Ú1zndot: 
_ ldehnUga�atok ! Ez a mai 1Jl6ta derék. dolog volt. 

EZ"élt.kapt.á.tok a duplamená?st. Most máj" tudjátok, hogy 
a. baka akkor is n6Itáz.zon, 'ha si�i voln� inkább kedve, de 

még csak akkor ;nótAzzon igazából . . . I\'ferl El. baka .sl1Se 
fázik S0:3e éhes eoha sincsen r.ekí 1'061, kedve. Ez IS .a 

gyal�gsági, szell�m dorga : a baka nem lógatja ,az orr�t . . .  
Most már, hogy ezt tudjátok, k€Szen. 

-vagy tdk n JfI1enetszá� 
zadba, csak aztán odakint se hagyjAtok magatIlkat ftúk. 

Különben, én is ott leszek . . . 

Kemény ember volt az őrmester", dc p:nost meleg- volt ft 

tekintete, ahogy ti legényeken vé.gilgjál'tnrtn n szemét. Ked

. velte öket, no ! . . . 
Mielőtt azonban fl mene1..d'zázad harctérre indult 

.
voJn�, 

a gYIllogsági szellemból még egy leckét vettek II legenye . 
Jobbfajta borra akadtak egy kocsmában s arról már �:.m tk 

lehettek, hogy a cseh uJánusok meg ugyanakkor bc�örozte I ' A PáI1huzamos italozásból találkozfl.s lett a neuhausJ tó hIt

ján s Kökény Jóskáék hat ulánust behajigáltak a vizbe: t 
jajveszékelésre összefutott a városka s a polgárrme�ter Ir i 
nyitása mellett tüzoltók horgásztlik ki �étrá.i:'knl, kotelel�c

e a bOldogtalan <:selá'kokat. (Mert ha még bort lUnk vol�:
6

'
b 

. 
8örtöl voltak ml'unorosak mikö�ben a késő o . en 
fllrdőbó! huzigAlták öket dallamos beszédű honfiUIr

eaik . . . 

mot láttamozza, káros következmények�t szülő dolgot 
cselekszik. Közben arról is le/felejtkezik, hogy !köte
lességét teljesitse, hogy a külföldit igazoltass8, prio
rálja, ellenőrizze abból a szempontból, ,hogy jogosa:l 
tart6zkodik·e az ország területén, be v

l
m-e I jelentve, 

van-e a Jétfenntartásához elég {anyagi eszköze, nem 
körözik-e stb. ,Pedig, ba az album láttamozá.sa helyett 
ezt. tenné, sokkal ikevesebb dolgot adna /aZ ellenőrzés, 
hisz. h a  mindenki mindenkor ellenőrzi és '. kirostálja 
azokat, akiknek nincs rendben az ügYhk, csak olyan 
külföldi maradna, járna--kelne itt. aki semmiféle szem
pontból sem aggályos. 

Nem tudom, miért láttamozza egyik-másik ható
ság ezeket inz .albumokat. V.agy nem ismerik a rendele
teket vagy 'hi'leleg nekik az. hogy aláirásuk, pecsét-
iük ott dfszeleg a ikönyVben és azt majd külföldön 
megcsodálják. Nincs olyan rendelet, amely előirná, 
hogy a !külföldi albumát lát1:a.mozni s pecaéttei kell el-
látni. Á "jelentkezett" bejegyzés meg egyenesen sza
báb'ellenes. Jelentkezés csak egyféle \'an � bej-elentés 
(bejelentőlap) és esetleg később a tart6ikodá�i enge-
dély, lakhatáo,si bizonylat stb. A 100.000 és 101.000/ 
1930. B. :M., illetve a többi rendeletekben jelzett ese
teken és a külföldi útlevelébe irandó bejegY7.ések.en 
kivül .semmiféle külön albumokba való bejegyzésnek 
helye nincs. Ha , a külföldi igazolni akaria hará.tai 
van más p.lött, hogy átutazott l\I-agyarol"lSzágon, meny
nyi ideig t:a.rt6zkodott itt. annak igazolá-sául ott az út
levél, abban az. ország területére való helépése fel van 
tüntetve. Hac ezenkívül madnember az albumba is iro
gat, az nem lényeges, de hatóság ezt ne tegye. Eddig-
s ez a csendörség helyes eljárását igazolja - E'zekben 
9Z ialbumokban csendőrörs pecsétje még sohasem for
dult elő. 

Ka-szárnyaáristom lett a dologból. Innen is ment a 
sz.ázad egyenest 'Belgrád felé. Késöbb pedig még többre' vJt
ték a katonai szellemtudományok terén : tiszt.ába jöttek az 
eZJ'edszellem mivoltával is, persze szintén csak gyakorlatilag. 

Krusevác alatt ugyanis egymás mellett húztak el me
netoszlopban a sárgllparolis százegyesek, meg a feketeparo
lis harmincnyolca..s l\1ollináry-bakák. Kökény Jóska a Ifekeite 
paroli látfára károgni kezdett, a l\follináryak meg kanA.:N
módra vieszafütyörlszfek. ltktelen károgás, zengö filttyszó 
kerekedptf II két menetoszlopban s bizony az összes snrzsik
nak, de még a tiszt uraknak is össze kellett szedni az erejü
ket, hogy irlegen földön testvérháború ne kerekedjék - az 
ezredszeJlern ne"ébpn. Rár ig)' sem bizonyos, hogy néhány 
puskatus ki nem lendült a kettösrendekböl . . . 

• 

Szellemek dolgában tehát nem volt hiba a legényeknél. 
Sőt. már túlz§Eoba il'l mentek vele, mert a,z egységes katonai 
szellemet apróbb dRrnbokra szabdalták a ,kelleténél. Kökény 
Jóska például, aki a mAsodik raj nagyreményü csatára volt, 
-egyszer poConverte valamiért. Telkes Gyura, nki viszont a 
hnl'madik raj 'kebelébe tartozott. Gyuri felhorkant a po
fonr11 : 

- Hát ez mi vót? !  
- E' vót ecsém a rlljszelJem . . .  
Mondta is Bátori őrmester, nogy /többre becsüli a gya

korlati i<3mentetést akár a legékesebb magyarázó sz.a.wk
nál ia. Mert minden emberben, még a bakaújonebnn is 
benne él fi nemes és elvont eszmék csiráj8, de nem 8? 
okos szó melengeti azt jki belőlük, hanem csakis 8 
megfelelő tapasztalat . . . 
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Az ilyen átvonul6 külföldi előszeretettel nem jje· 
lenti be magát. tEr. _ függetlenül attól, hogy az , al
humba mi van bejegyezve - kihágást képez. Leve
lezőlap, fényképek árusit.ásából tartja fenn magát. Ez 
engedélynélkUli könyöradomány-gyüjtés. Milr pedig, 
aki nem tudja a maga tartós fenntartására szolgáló 
eszközöket kimutatni, azt' ki lehet \ltasl:tani. A három
havi itt-tartózkodás után, tovAbbi itt-tart6zkodásának jo
gosságát is kevés tudja igazolni. Ez is kihágás és eset
leg kiutasitási ok is. Az ilyen külföld wel szemben kö
vetendő eljárást la /külföldiekre nézve előirt rendelete
ken kivül 1\ Szut. 44., 45. és 59. §-ai is részletesen i�
mertetik. 

Annak, hogy mégis igen sok ilyen külföldi vonul 
át s tartózkodik rövidebb-hosszabb ideig al. ország te
rületén anélkül, hogy ellenük eljárás indulna, meg
btintetnék vagy kiutasitanált őket. ;semmi esetre sem a 
közbiztOnsági kö�egek az okai, hanpm nagyrészt az 
" album". Oka az, aki az albumba a nat6sig pecsétjét 
könnyelmúen beüti, a "jel�ntkezett" szót bejegyzi, az 
albumot .aláirja. Ha ugyan még \-egyéb ajánló sorokat 
is nem ír (ilyen is van). 

magyar, akkal' is igyekszik világkörüli utazását ko
molynak feltüntetni, azzal, hogy "most készülök kül
földre, de elóbb megnézem Magyarországot". 'Ezeknél 
;természetesen nemcsak 11 levelezőlap árúsitAsával el
követett engedély nélküli könyöradománygyü ités, ha
nem az 1913. évi XXI. t.-c.-ben részi�tezett közveszé
.lyes munkakerülés esete .!is fennállhat. Azért csatla
koznak előszeretettel külföldi társhoz, hogy őket is 
külföldinek tartsák és hogy a külföldi�kkel !>zemben 
tanúsitott előzékeny és udvarias bánáem6dban s leg
inkllbb a magyaros vendégszeretetben ők is részesül
jenek. Nagy ritkán az ily magyal' világjáró kü}földl'e i!'l 
kijut., de hamarosan visszakerUl mint "tolonc" s ezzel 
tnnulmányútját be is fejezi. Jellemző, hogy a hatóságok 
különösen a levelezőlapárusHást türik és nézik el csnk 
-azért, mert szerintük szegények vándorúton vannak és 
ebból élnek. 

Gondoljuk 'el azt a helyzetet, amikor a járőr az or
szágúton lakott \helytől távol találkozik a külföldivel, 
Ilki nem akar, vagy tényleg nem tud magyarul, 's a 
járőr viszont csak magyarul iud. A külföldi valahogy 
mégis megérti, hogy igazolnia kell nngát. Igen ritkán 
fog ..megt.örténni az, hogy a külföldi rt. be- vagy kij e
lentölapját., útlevelét adja elő, az első az lesz, hogy a 
járőrnek az "album"-ot fogja felmutatni, jelezve, hogy 
abban mennyi a pecsét és az aláirás, s igy tehát/az ö 
ügye rendben van. Igazolásul ezt/eddig sokan el is fo
·gadták. Lehet, azt gondolták, hogy ha a hatóság s 
utoljára talán éppen a saját község előljárósága vag:i 
a föszolgabiró látt:amazta ezt az -albumot, úgy a kül
földi ügye tényleg rendben van. A fentebb emlitett 
�kok miatt ez nem áll. Az album nem okmány, tehát 
Igazolásra sem alkalmas, Imár csak azert �sem mert a 
külíőldi adatai abban sosem ezerepeinek. Ne� artam:. 
figyelmezt-etni a különbőzó hatóságokat ana, hogy 
ezeket III láttamazásokat szüntessék be, mert ez visz
szaélésekre, tévedésekre adhat alkalmat. 

. �z album azonban figyelmet érdemel, azt a járÓl' 
mlndIg vegye el és nézze át s ha �bban szabálytalan
ságot észlel, közölje azzal , aki azt e lkövette (mindenki 
a saját órskörletébe tartozót). Figyelmet érdemel az 
album azért is, mert abban sok .a Elzínes és szlnlclen 
leve�ezö\ap, fén?kép stb. Van közöttük olyan is, amely 
ha Idegen orszagba kerül, nem haszn:'!.1 sem az állam 
h�rnevének, sem biztonságának. Ha a gyanúsnak tal6.lt 
�enyképet a �sendör leíejti, annak hátlapján olyan Irel
legyzéseket IS találhat. amelyek a lapon feiiUntetetl 
�Du�et, hid, vasútvonal stb. rendeltetését, forgaimát 
lelzik, .. szóval olyan adatokat. amelyeknek '3 kUlfólddel való kozlése már a büntető törvénybe ütközik. 

A l"világk��Uli !útazás" nálunk is utánz6kr.a talált mdr. ReáJottek arra, hogy igen olcsó megélhcté . 
forrást. legtöbbször ingyen elletást, szállást jele t 

SI 
az ú. n. világkörüli utazás Nem kell más h 

I. n .ez 
. ozzu, mlnt 

A "világkörüli" úton lévő és az ország tel'ületén cél 
nélkül bolyongó külföldinek mindig van útlevele. Nem 
teszi ki magát annak, hogy Útlevél nélküli határátlépésél't 
megbüntessék, kiutasitsák. Az útlevél arra is j6. hogy ha 
bajba vngy pénzzavarba kerül, nemzete követségéhez for
dulhat. Gyakran lehet olyan egyént találni, akinek útle
velében, annak utolsó oldalán a köveb:ég an igazolja, 
hogy a külföldi részére segélyt adott. Ez a bejegyzés 
adatul szolgál arra, hogy az eljárás alá vont kUlföldi se
gélyre szorulván, létfenntartása nirics biztosltva .s 19y 
már ezért ia kiutasithaw. Ezt a körülményt, vagyis azt, 
hogy a külföldi a követségtől segélyt kapott, az eljárás 
alá vont külföldiről tett jelentésben mindig ajánlatos 
megemlíteni. 

A határállomáson a belépés alkalmával az ilyen kül
honos azt adja elö, hogy nem szándékozik 1fagyarorsz.í.
gon tartózkodni, csak átutazik. Arról, hogy ez az átuta
zás gyalog történik s néha hetekig, sőt h6napokig fog 
tart.'mi, már ncm nyilatkozik. Sehol sem jelenteti be 
magát. A turisztikai célból bejövö vagy átutazó külföldi 
érkezését és távozását nem keU ugyan bejelenteni, de csak 
akkor, ha lakott helyen nem sd.!l meg, ha szabadban 
vagy saját sátrában, sajll.t közlekedési eszkö7kn 6gy száll 
meg, hogy egy helyen 24 óránál tovább nem időzik. Ha 
bll.rmilyen rövid időre száll is meg lakott helyen ugy ér
kezését, távozás6.t 24 órán belül be kell jelenteni. 

Ha az idegen nyelvet nem hesz.élö járőr eljárása al
kalmával azt éS'Z\eli, hogy valóban kulföldivel álJ szemben 
és meggyőződött arr61, hogy a külföldi nem tud magya
rul, akkor se engedheti útjára. Meg kell találni a m6djtit 
ann�k, hogy' a külföldi okmányait, főleg útlevelét elő
kél"Je 5 az azt elő is adja. Jelbeszéddel is megért.etheti 
magát. Például mutatja, hogy "irást" adjon elő. Erre 
::n�szerint nem az útlevél, hanem az "album" kerUI elő. 

eserkés�után'tatú ruha, néhány levelezőlap vag fé _ kép "v�lágköriH� út" jelz.éssel és egy "album"� a��IYlkbe a legelso . dolog néhány hatósági l6.ttamo'tást pecsétet s�reznl. Egy-egy világ,'ár6 Itülföld"h 
" 

I k k h 'd 
l ez eSnta azna 8 a l e.gennel, közbiztonsági közeggel talál-koznak, nem árulJák \el, hogy ők ltnagyarul is tudnak hogy �gye�eaen az Angyalföldről valók. Ha azut...í.n vé: letlenu\ kiderül, hogy a kül(öJdinek ·tartott világjáró 

z l�nzoJáshoz azonban személyazonossági irat, jelen eset
ben utlevél kell. Ezt is eló tudja a csendőr kérni Legi-Uma.�io!,," vagy "Reis6pa8s" szavakkal. Ezt minden �yelv(i 
külf.?ldl �egérti. Ha az útlevelet a külföldi elő is adja; 
a kulföldl nyelvet nem beszéló csendőr ezzel még nem 
me�y Bakra, mert hisz nem tudja abból azt kiolvasni, 
n�lI�e 8zUksé�e van. Azt, hogy a csendőr nyelvludtís nél
�ül 18 el tudja olvasni az útlevelet, igen könnyen és egy

zerű �6ddal lehet megtanulni. Az útlevélben lévő ma
�yar beJ�gY7.ésekre nem térek ki, azokat Bodrogai 8zli7,ll
. 08 Cit, CI�kében, részletesen i8merteti. A csendőr először 
�8 �:t lAtJa .. hogy a külföldi által előadott útlevél fedő
s
���b

�fk 
h
mllyen a .Bz�ne: Ez . az első támpont. Megtud ja 1\ 

útlevél ' fe�s..r 
a.li

ktilfÖldl milyen. nemzethez tartozik. Az 
o apj nak Bzine 8zermt: a téglavörös _ leg-
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A/nit vis8::a kali s::oroZ'lliink: Breznóbá.nya, 

újabban égszínkék - szinü útlevél : román ; n meggy

piros :, jugosiláv, n rózsaszín ü, világosbarna dfszitéssel : 

osztrák, a zöldes barna : német, a kékesszürke vagy rózsa

színú útlevél : csehszlovák államhoz tll.1'toz!ist jelent. 

A többi állam útleveleivel II portyázó járőr ritkán kerül 

érintkezésbe. 
, Az útlevélben legelőször is a fényképet nézi meg 

azért, hogy az előtte álló kUlföldit összehasonlflsa, azo

nositsa. Természetesen a fényképen látllnt6 bélyegző

lenyomatoRat is "alaposan megvizsgáljn, Ha n fényképen 

feltUntetett egyén azonos az igazolt .. üottnl, akkor n prio

l'állts is kezdetét veheti. Ehhez elsösorban a névre van 

szUkség, Sohasem SUlbnd E'llmulasn..'lni a priol'lililst nz 

�szlelt kUlönös iamel'tetájelek szerint is, 

A nevet II killönböző államok különbözőkép h'ják, 

Hemcaak II keresztnevet, hanem solwizol' a vezetéknevet is. 

19y II német és osztrák a vezetéknév előtt, frjn (éa hasz

nálja) n ker�sztnevet, sőt a bél'manevet is. Azt n kcr�8z�

nevet, .a.meJyen nz illetőt nevezik, nlá azokták hU�nl, 

A kel'esztllevet nem ft magYllrnak megfelelően il'Jflk, 

hanem úgy, ahogy az államukban hn.szll?lntos. Nálu,k pl. 

a Gyuln = Julius, Imre Emericll. A Jugoszlúv sZlIltén 

e:lől fl'ja a ken�sztnevet. Náluk pl. István = Sztevó, 

Sztev6n, Sztevicza, A l'omlill hasonlóan. A csehszlovák II 

vezeték név hez még Icépz6l is pótol. Icgg"Yakra�bnll :ll, 

"ova" képz.ől. PI. Sutor = SutOI'OVll. KUlönÖS �lgyelmet 

(.l'dcmelnek ft nák, még pedig n férjes nök nev
,
el. Ezeket 

kUlföldőn a magyarban használn los m6dtól SZll\téu clt.é-

I'ően írják és pedig úgy, hogy a férjes nő leánykori ke
resztneve utAn csak ll .  fél'j vezetéknevét tUntetik fel. 
A keresztneveknek külföldön szokásos fl'ásmódjat a 
86.225/1895. B. IH, sZ. rendelethez kiadott melléklet tlll'
talmazzn. Ajánlatos áttanulmányozni. 

Jelbeszéddel arra is rá lehet bIrni fl kUJföldit, hogy 
a nevét hangosan kimondja. Ennek az II módja, hogy 
többször a névre és azutÍln El kOlföldit'e kell mutatni. Ha 
a keresztnév a mllgynl·tól eltérő il'ású és hnngzúsú, akkol' 
arra kell többször rcámutntnL Különösen az ú. n. "világ
jfiró" külföldi az, aki erre a jelbeswdre keresztnevét nem 
n külföldön hnsználntos módon, hanem ugy fogjn mon
dani, mint azt nálunk h'ják, haszlllilj6k, mel't ezt hamar 
megtanuljn, Egyébként azon állIImok, amelyek nem II latin 
il'ásmódot használják, a neveket az útlevéJbe kétféle mó
don s:r..okták feltüntetni és pedig Imját Il'Mmódjukbnn és 
latin betűkkel is, 

A kü-Iföldi ignzoltntásánál a csendörnek természete
sen mindazon swb/í.lyoknt és eljáráSi módoknt is nlkAI
mazni kell, amelyeket mngynrhonos igazoJtatliaa alkalmli, 
vnl használ. A fösznbály itt is az: mindent jegyezni. 
A név ismeretével n csendőr már a mlisodik támpontot 
szerezte ahhoz, hogy II priol'álflst elvégezhesse, 

A killföldi nevén kfvUI a priorAltishoz, illetve ellen
öl'zéshez szUkséges többi adatoL szintén nem nehéz meg
állnpitani. A táblliznt mutatja, hogy mely nemzet útlevc
Iében, mit és hol lehet megtnlálni. Tel'més7.et�sen csnk II 
fontosabb adatok vannak jelezve, 
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A ,  " ! I a m m e g j e l o l é s e  Ö A' I jUgOnllh' \ I I 
ülföldi útlevélben olvasp,i, könnyű rnegt.anul�i. Minden 

r::körletben van olyan külföldi, aki
, 

rÖvldebb.ho3.Z

z;bb ideig olt is marad. Az ily külföl�
.
1 útlevelét kéne 

kölcsön főleg oly államét, amely a lk�l'letében , gyak

-abban
' 
szokott előfordulni. PI. jugoszlav, román, cs�h-

S fl1Ie\'él csebfzlovék német osz1rák romAn 

• I vák német osztrák. Ha ;útlevelet szerzett. kérJen I • 
rot-"II.5zfnO 

kC!kl'Ulilrkl'! ledölapjl\.· \'Il,RY mCl!IYPlro lilde.bato Rla�on vIJó.· 
go� ama 

légla\'lirua 
utabbal\ 
égn. kék 

sz o "  . 
t- · · b t arra az idegen nyelven lS ér o urlem er • : meg egy, 

f .. ld·  . ti élb m .  
na1&. woe rouanlnfl Ol5Z 

hogy mutassa meg azt, hogy a kül o l II ev en 

28 (pcriot.) 
olda1lÚnall " " " , fénykép és 

azonossági 
, 
hol tahllható meg, mely szavak mit jelentenek. t�:r 
ímeglanulj a hogy a névnek, a születésI helynek, szu

letési évnek stb.-nek hol kell beirva l�nnie és az� hogy 

ezeket melyik oldalon lehet megtalállll. � gyaoko:l meg

nézés által a szavak is .emlékezetébe vés�.
dnek, us:yan)'

nyira . hogy azok jelentését észl'ev�t1enul m e� IS ta
nulja. Lassan igy .annyi idegen szot fog az utlevelek 
.-negnézésével megtanulni, ame�nyi elég lesz a�ho�, 
hogy kínt a terepen a külfö ldieket H;olmács nélku\ .IS 
és eredményesen ellenőrfzhesse. Haszna ennek az IS. 
hogy gyakorlatot :szerezvén, biz.tos kézzel és az?nnal 
meg fogja találni a külföldi útlevélben azt, anllt kp.
res amire szüksége ;van. A határozott fellépés és ikeze
lés

' 
pedig, az igaz úton járó külföld iben megnyugvást. 

mig az igazta lan úton járt'külföldiben aggodalmat kelt, 
mert mindkettő csak azt állapíthat j a  Tl!eg, hog� a 
csendőr nem )bizonytalankodik, tétovázik, �anem

. 
értI a 

dolgát. A tanulásnak ezt a módját kell a}ánl�m, m:rt 
nem lehet minden őrsöt a z ! összes államok érvenyes 

.
u t

leveleivel ellátni . Az útleve le"ken az államok cimel'el � 
iedőlapon és első .lapon is rajta vanon.k, ezeknek raJ
zát központilag esetleg el lehet készitem és a nyomozó
kulcs végén színtelen rajzban feltűntetni. Az űgye� �s 
önképzett csendőr természetesen az litt leil'tako� klVU� 
még igen sok egyéb segédeszközt és módot fog kitalálni 
ahhoz, hogy a Jkülföldi ellenőrzés szolgálatát eredmé
nyesen végezhesse. 

"'m. IguzolJ!s 

611. számB. ü'l. száma é.llllm clmcr ilU . • z/lmB ilU. száma é.l1am neve, király neve állam megn, é.J18IDcime Allamformn kllll. nllvc • Allam clme (llIM'lll � z.. klré!y nev killl neve IOlllalkox oldaiMi k011. neve kOIl. neve klll!. nC"e c<OllÍ.dta· melyll.llBm-nemzetisége ilII. érv. Id. IlU. érv. ld. 
g,' ba ulazlk 

loglalko- lo�lalk. szO!, helye IO�11l1kozilsn ,Ou !;.ZUI belye 
,. H I. helye 8z01. belye lakhelye ���i��P ��t�.

ell;e 6z01. 6\' bÓ oop lakhelye S2ÜI é"e old�ll!n lakhelr,e szOl !,!ve balOság szemC!lylc- f'1.emélyle 

--

nemé ylelní5a ne!IléI1- ,""' IrAlsa 
leirUn 

kIllI. f(�ny- n.emély· 
kml. léllYk . illfUírsak ,. kIlII. Mn�kéPe képe ad81al., 
kOlt. alA· nemI', ne· olda!AD 11011. filII. rliu k011. all1.- foglalko- "'" mélylefrUe ,- tAsa slb. 

flll. éf'\'é-
n 6U. bova IIIAllltó hal nsesség kh\l1JlO ba .. (,IVC!D)'U klA1I116 ba· 16u!('mef.:· o!da'fID ér\'. Ideje mef!:ne- lÓság é .. 
klAlI. Ideje vezC!se IrIAlIllásl nen-zése Otl. kl6.lIf· dAlum llU Ideje 

érl'C!nye 
.. Ótl� meghosz· -old!llAn - lehnroli!.sa !iZ4nt>!lAsok 

6. �. fill ho\ � vlzumok, - -oldalAD - rvlloyes . !eJJegyz6 
tv Ideje Isek 

Ha n nyomozókulcsban a priorálás llemleges ered
ménnyel végzödötl, kezdetét veheti a külföldi egyéb ellen
öl'z,ése. Mikor, hol jötl az ország területére, be-ki van·e 
jelentve, van-e tartóz,kodási engedélye, nem telt-e Je a 
három havi ittal'tózkodási ideje, van-e lakhatási bizony
Iata, munkavállalási en!ledélye ftb. Ezeket nem l'észlete
zem, merl Bodrogai százados úr cikke alaposan �s rész
lE:tesen tiu·gyalja. 

A fentebb leirt. eljárás egyszerúbb akkoI', ha a kül
földi be- vagy kijelentö lapot tud felmutalni. Ebböl sze
mélyi adatait, állampolgárságát stb., egyszóval mindHzon 
adalokat meg lehet á:lapitani, amelyekre a csendőmek az 
t.>lIenől"zeshez szUksége van. Ezt a be- vagy kijelentesi 
!:Izelvényt igazolásul caak akkor lehet elfogadni, ha annak 
adatai az útlevél adataival egyeznek. A névre itt is filtye
lemmel kell lenni, mert 30ks1.or a jelentö lapokon is úgy 
tünletik fel, ÚRY h'ják a neveket, mint külföldön szokás
ban van. 

Az iga7..0lás �ol'án II kldföldi �omagjail sem .szabad 
figyelmen kívül hagyni. E�yebeken kivül, II vándorúton 
lévő külföldi csomagjából fognak elökel'űini azok a tár
gyak, levelezőlapok, fényképek, amelyekkel, hogy lét.fenn
tartá8fll biztosl.tsa, tHlott könyöl'adományokat gyűjt. Az 
1926. évi 206.500/Vll. B. �1. sz. kÖl'l'endelel szerint a 
külíö!dine'.>: könyöradománygyűjtési tevékenysége a7, 
állam érdekei szemponljából Rggályos. azérl az ily�n 
külföldi ellen az 1879. évi XL. t.e. 66--69. §-ai alapján 
(1924. évi 81.000. B. M. sz. körl'endelet) kihágási eljá
rást kell lefolytatni. 

Azt, hot)' a csendör nyelvtudás nélkül hi tudjon a 

A tényvázlat. 
frta: TOLDI ÁRPÁD százados. 

A járörtáska irománytartójában a szolgálatba elviendö 
ürlapok között a "Tényvázlat" is szerepel. 

Ez a tény arra enged következtetni, hogy ene az ü�'
lapra a járőrnek szolgálata közben szüksége lehet. Vagyis 
előfordulhat eszerinl olyan eset, amikor a jál'őrnek a "Tény
\'ázlat"-ol örsállomÉlsán kívül kell megszerkemenie : tehét a 
lényvázlaltal átadandó gyanusítottat anélkül, hogy elóbb az 
örsre kleérné. közvetlenül az illetékes bír6sllgnak vagy ható
ságnak kell átadnia. Ez következne abból az intézkedésból, 
hogy a járőr ezl az ürlapot magával vinni kötele2. 

Amde. ha a -Szolgálati Utasitásban nem a legalaposal)
ban nézünk utána, könnyen csak azt állapithatjuk meg, hogy 
fenti vélelemnek abban kelló alapja nem találhat6, hanem 
az7.fl.\ ellenkezően inkább csak azt lehetne k'iolvasni. hog�' 
lényvázlatol a júrőr külső szolgálata !közben nem szerkeszt !' 
igy nem is adja át az elővezetendö vagy elfogot.t gyanusitot
lal köz"ellenUI, az örsparancsnokság mellözésével . . Azért mondom. hogy "inkább" csak ez utóbbi olvashato 
I�í a szolgálati ulasltásb61, mert valóban talfllható oly 'rendel
kezés is, amely az előbbi, vagyis a lényvllzat esetleges Öl'S
állomáson kivüli !n:erkesztése mellett látszik sz61ni. 

E kérdést azért találom célszertinek fevelni, merl nem
csak az imént emilelt "járörtáskam:ilházás", hanem II lény
leges gyakorlat is némi bizonytalanságot mutat : vanna� közöttUnk olyanok, akik azt tnrljflk, hogy fordulhat elo 
olyan eset, midőn a járőr az öra1íllomáson kivül is  szerkeszt
heli a tényvázlatot, viszont II má8i! .. oldal csalhatatlamiL le-
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f(öz�ked6si cselld6rsóo: JárÓrcllcllórzés. 

!>zögezi, hogy ezt csak IlZ 'örsön lehet elvégezni az örs

parancsnokság út.ján. Utóbbiak azzal is megerösítik igazu

ka4 hogy a szolgálati utasítás rendelkezése szeript az örs

parancsnok minden feljelentés fogalmazványát (tellát a 

"tényvd2lat" -ét is) átvizsgálni és felülbiráini köteles, ami 

pedig csak úgy történhetik meg, ha n járör a fogalmazvány t 

az örsön szerke:rzti. 
Bál' fel lehetne hozni ezzel az érvvel szemben, hogy az 

örsparancsnok saját feljelentésének fogalmazványait nem 

birlilja felül s igy niucsen semmi akadálya annak, hogy 
(lZ örspamncslwk _ lla maga éppen a járörvezetó - lelie
ll?1lUseit (tehát a tényvázlatot is) nllftgodtan 11tegszrnkcszt

heti örsállomásán kitriU is. Ezt az érvet a szolgálati utasítás

S"al megcáfolni valóban nem is lehet, mert hiszen az örs

parancsnok szolglilat i működése nincs éppen csak az iroda

helyjl?éghcz Ikötve: ő intézkedésre jogosult örsparancs

nok az egé&z örskörlet blirmeJy pontján. A'l.- "órsönszel'kesz

tés" hivei tehát kénytelenek ez ellen máshol segitséget kérn i 

él! igy kész is a cáfolat:  a Csendörségi tl'gyviteli Szab/iIY?Alt 

szerint minden feljelenté3t, tenY"lizlatot iktatni kell, tehát 

még az örspal'ancsnoknak is ,'issz-a kell terni az örs re, hogy 

a tényvúzlatot sznbAlvszerüen elkészíthesse". (:i!:rtsd ezalatt, 

hogy az iktat6�zá�ért tegyen meg a járór - mondjuk -

csak 20 km-t amikor az illetékes hatóságtól, ahol az elfo

gottnt átadhntná csak 10 km-re van.) 
Amint látjuk a kérdh __ bár talán jelentéktelennek 

tünik _ nem is ol;'nn lényegtelen és nem is olyan csekélység; 
fIa pedig még megemlItem, hogy az örsönszerkeszté3 hivei 

ellen magából a s-zolgálati utasításból is van módunkban 
egyes kifejezett rendelkezéseket idézni, li kérdés egyenesen 
érdekessé válik és mert fontos is, mindenesetre érdemes is 
lesz vele foglalkozni. 

Tanulmányomnak kizáróan az a célja, hogy megkiserel
jem a szolgálat érdekeit és a szolgálati .utasitás rendellce
zéseit szigol'úan szem előtt tartva, úgy hozzasz6lni ehhez a 
kérdéshez, hogy a külö!!böző ellenvélemények, eloszoljanak és 
közös nevezőre hozva, egy,regesittessenek az egyedüli helyes 
formában. 

A kérdésre sokáig nem is gondoltam, mert nem is sej
tettem, hogy ikUlönbözo vélemények uralkodnak e téren a 
tapasztalat azonban meggyőzött a fennálló visszás hély�t
rö/ : mindkét felfogn!?nak vannak "meggyöződéses hivei" . 

Amidón ilyen kérdéseket boncoJgatunk, nem szabad egy 
utasítás szavainak hajszálhilsogató értelemkeresé"ébe el
merUlnUnk, nem szabad szinte tudományos fejtegetés és 
okfejtés hinárjábn kúszál6dnunk, hanem egész ut"asitásunk 
önfdlóságra nev"eló. egyenes és nem okoskodó szelJeméb6l ki
indulva, a legegyszerúbb és leggyakorlatiasnbb értelmez�st 
kelJ adni az olyan kérdésnek, amit tallin némi okoskodás!!.!!1 
masként is magyarázhatnAnk. Ra én most boncolgatom nla

sítáaunk rende�kezéseit, ezt csak azért teszem, hogy !köves
sem azok gondolatmeneté4 akik más értel,met magyaráz
nak bele az egyes rendelkezésekbe, mi'nt ezt az utasítás 
szellemében megti.llapitani lehetne és ezáltal szAndékozom 
visszavezetni az egész okoskodti.st az utasftlis helyesen fel
fogott szelleméhez. 

'. 
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Nézzük meg előbb, hogy mit mond a szolgálati utasitás 
és azután, hogy l1}it kíván a gyakorlati cél. 

. 
A szolgálati utasítás 469. pontja így rendelkezIk: ,�A 

nyomozás eredményéről a c...::oendór jelentést, illetőleg fe�Je. 
lentést (tényvózlatot) szerkeszt és azt az örsparanCS'lwksaga 
1Uján az illetékes birósághoz (hatósághoz) be.�üldi . . . " To: 
vább: ,.A1inden feljelentés fogalmazványát az orsparancsnok 
álvizsgálni, felülbiráini és a szükséghez képest helyeEbItenl 
köteles." 

.. 

kifejtett és '111egállapitott előbbi tényekből. 
az okszerűsé� 

alapján cáfolhatatlanul csak ez kö
.
ve�kezhetl

�
k :  ,,�. Szol�álat1 

utasitá9 rendelkezései szerint a Járorv
.
e��t� az Ol'Spal ancs· 

nokság mellözésével az örsállomáson klvul IS meg
.
�erkesz

.
�. 

heti a Tény-yázlatot" és ezzel együtt a foglyot �ozvetlenul 

az illetékes biró�ágnak (hatóságnak) is átadhat.]a." 

Ezt mondja tehát szolgálati utasit ásunk és csak ez �z 
értelmezés is felelhet meg világos, okoskodá3tól mentes, kl
válóan gyakorlatias és önállóságot biztosító szellemének. 

Az első idézett mondat mindenesetre az alapelv lesza
gezése. Kiegészíti ezt a második mondat. Tehát az elv �Z .le
gyen, hogy a tényvázlatot is az örsparanc�nOk5ág u�Ján 
küldjük be a bíróságnak (hatóságnak). Ebbol, ha ezt SZlgO
rúan igy alkalmaznánk, az következnék, ho�y �z el�Qgott 
vagy az elővezetendó gyanusít.ottunkat is mmdlg az or:;pa
rancsnoksághoz kenene előbb beldsérni és csak a tényváz
lalnak fenti elvek melletti elkészítése után adhatnánk át a 
tényvázlattal együtt, az örs útján az illetékes birósAgnak 
(hatóságnak). 

Amint mondottam fentebb, mint szárnyparanc:mok 10 
esztendős gyakorlati szolgálatom alatt azt gondoltam, hogy 
csakis az általam kifejezett és bizonyított álláspont uralko
dik, mig lapasztalnom nem kellett, hogy �emcsak hogy 
nem így van, hanem a több�g épllen a máSik oldalon fog-
lal helyet. Mondhatnám az az általános felrfogás. 

. 

Feltűnik azonban már a második idézett mondatnál, 
hogy a "tényvádat" nincs zárójelben megjelölve a ,:felj�
lentés" után. Ezt nem tarlhatjuk véletlennek, hanem IgeOls 
ez a korlátozás elsosorban csak a "feljelentbekrer' vonat
kozik. Hogy ez igy van és nem lehet máskép, következik a 
kapcsolatos intézkedésekböl, amelyek szintén a �olgálati 
utasításban foglaltatnak és ellentmondanának ama rendel
kezés szigorúan vett, szabatos alkalmazásának. 

A 319. pont ugyanis ezt mondja: 
"

Az elóvezetett. vagy 
elfogott egyéneket rendszerint az örsparancsnoksághoz, ill., 
ha az elóvezetés vagy elfogás felhivásra történt, a felhivó 
vagy a felhivásban megjelölt birósághoz, vagy hatósághoz 
kell átadni." Tévedések elkerülése végett megállapíthatjuk 
itt, hogy a folytatólagos szövegnek "illet61eg . . .  stb." nem 
tulajdonithat6 oly értelmezés, ami a'l.t jelentené. hogy a fel
hívásra történő elfogástól eltekintve, vruamenn-ui etfogottat 
at 'Örspa.ronc81lokscighoz kellene be"kísérni. Jly véleimet már 
maga a mondat nyelvtani helyessége is kizár. (De kapcsol
juk is ki itt teljesen a felhívás esetét, nehogy zavarólag ha,.. 
son, mert úgysem tartozik ide, l�vén a szolgálati utasitás 
461. llontjában oly intézkedés, amely az ilyen átadást egy
sz{"rű elismervénnyel, illetőleg rövid jelentéssel szabályozza.) 

Hogy a 319. pont helyes értelmezése csak ez lehet. 
kétségtelenUI megállapíthatjuk·a szolgálati utasitás 543. 
pont 3. bekezdéséböl, amely igy hangzik : "A saját kezde
ménllezésböl eLfogott vagy őrizetbe vett egyént a csendőr 
rendsterint- öraparancsnokságához ldséri be, amely annak 
az illetékes bitós!i,ghoz Chat6sághoz) val6 átadása iránt in
tézkedik." 

Továbbmenve. az 645. :ponl az örsparancsnok általi ki
kérdezést ehhez a feltételhez köti : "Ha Ut elfogás t VCI911 elii
vetetést tl11jesU6 járőr (IZ általa elfogott vaglJ elövezetett 
egyént az őrspara1lC8l1-oksághoz kU3érte be . . .  Htb." E fel
tétel is nyiltan leszögezi, - éppen úgy, mint az imént 
idézett -.319. é" 643. llontok - hogy igenis lehet olyan eset, 
amikor II járőr a saját kezdeményezéséből elövezetett vagy 
elfogott egyént nem az örsparancsnoksághoz, hanem egye
nesen az illetékes bir6:.ághoz (hat6sághoz) kiséri be! 

1\lost térjünk vissza az örsönszerkesztés hivelh�z. A 

mérleg serpenyőjét a nehezebb 9úly fo�j a  lebillentenl. T�

gyük a serpenyőbe azt az
, 

előnyt, a�I�
. 

fl tényvázlatna� 

adandó alkalommal az örsaUomáson klvul való meg szel

keszthetösége jelent a szolgalatnak és azt, amit. a té�yváz

latnak az örsparanc:?nok általi átvizsgá!á�fI és Iklatoszám
mal tört.éno ellátása jelent. 

A tényvázlat célja, hogy vele egyidejűen foglyot (eI6-
vezetett) adjunk át az illetékes bíróságnak (hat6sá�na�) . 
Az átadás pedig olyan törvényszabt-a kötelesség, 3mlt k.es
leltetn: "indokolatlanul" nem szabad, hiszen a l�gele�lb

.
b 

emberi jognak, a személyes szabadságna� kOl'lat�z.á�aro� 
van sz6. Szolgálati utasításunk is nyomatékkal feJeZI kl 
mindenütt ezt a tilalmat. A 322. pontban szabályoz-za az 
örizetbental'tb idejét, vagyis ezt mondja :  "Az elfogott 
vagy elóveretendő egyént az illetékes biróságnak, vagy ha· 
tó�ágna� mielőbb át kell adni és az elfogást61 (örizetbevé
teltöl) számitott 24 ór;án túl II csendőrség ól'izetében tor
lani nem gzabad." Az ezen időn túli átadást csak " etllú
ritlwtatlan" akadályok gát-olhatják, mint súlyos öetegsé

}
!:, 

forgalmi zavar, nagy távolság stb. Helyeselhetö-e ezek Ulll�l 
a tényvblalnak feltétlen az örsön történő megszerke!'zt�se
hez való merev ragaszkodás? Nyugodtan 1'{lmondhatJuk. 
hogy semmi esetre sem. Hiszen Igy igen gyakran "elöíordul
hatna, hogy maga az örsre való bevonulás felemészte�é ?1. 
őrizetbenlartás megengedett idejének legnagyobb reszel: 
Tekintsünk el a sokszor ellenkező irányba meglett hosszU 
úHal járó nagy fárad ság tól � még úgy sem sorolhatjuk II 
legjobb akarattal sem az "elhl!.rithatatlanr> gátló akadályok 
közé 3Z elfogott nak az ötsre történő beklséréséL pusztán II 
tényvázlat megsz�l'kesztése végett. Ennél mindenesetre f�n
tO$lbb kérdés a nyomozás továbbfolytatása, mégsem átados; 
akadály; de nem átadási akadály CSzut. 542) még az sem, 
ha egy másik örsnek egy külömU16 bűncselekmény nyomozRSa 
végett van szüksége a gyanusHottra. 

Mivel pedig a !!Zolgálati utasitás 643. pontja szerint a tényvázlatot mindig a fogollyal egyidejúen kell a bír6ságnak (hat6Aflgnak) átadni, igy ebböl és a mát részletesen 

Az itt felhozottakból logikusan c�ak az következhetik. 
hogy a járör - lévén a legfontosabb ténykedése az elfOgáS 
(elővez-etés) körül a gyanusitotlnak az illetékes birósáK 
(hal6sllg) elé val6 ál1Hása (309. é:l 311.) _ nemcsak meg
szerkesztheti, de köteles is ott megszerkesz.tení a tényvázln-
tot, ahonnan módjában van a legl'övidebb időn belül az elfo· 
gottat (elövezetendőt) az illetékes helyre átadni. A szol
gálatnak ezt az elemi érdekét, ezt a súlyos kötelezettséget 
nem is lehet �embeál1itani azokkal az elenyészően csekély 
súlyú érdekekkel, amit a� irodai ügyvitel merev rendjének 

Kl TVDT!I ? 
A világ legnépesebb ciUama. ANGLIA. Az anlJaOTBzág lako8ainak uáma. 44.5 m11lió, .a 01lurma-taié pedig 420 milUó. . 

betartása jelent. Az. iktat6számot a rend kedvéért m6djá
ban áll az örsparancBnokságnak akadálytalanul tl fogalma1.
vány iklntá�a után is bejelenteni annak a bíróságnak (ha
tóságnak), amelynek a járör a foglyot II tényvázlaltal ál
adta. (Ezt nem i!l tartom feltétlenül sZllkségesnek. mert nz 
irodai ügyvitel szempontjáb61 teljesen elegendő n fogalmaz-
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[(ii:!lekerlr.si cS611dőrség. Elromlott hátsó kerék kicserélése a pótkerékkel. Ezen a ke 'pen mn" ' • a kipróbtilli.sra kiadot.t 
motoros-fövegben látjuk a járörl;. 

vány iktatása s ehhez a külön szerkesztett átvételi elismer
vény csatolása). 

Ami pedig a tény,'Azlatnak az örsparancsnok áJtal tör
[énő álvizsgáláslit illeU, ez -szintén �ak másodrendü érdek. 
Igazán fontos csak akkor lenne, ha feltéteJeznók, hogy a 
járőrvezetö képtelen egy tényvázlatot. megszerkeszteni. Ezt 
azonban l1em szabad feltételeznünk) mert hála kiképzé
sünknek, minden "jár6rveze1Ö" képes erre. De vegy�k �.

kár 
azt az esetet is, hogy valamilyen szempontb61 ne� IS loké
letes az az önállóan, az öl'sön kivilt szerkesztett teny,'ázhu, 
még akkor is sokkal fontosabb az elfogott (elóvezetett) at
adása, mint egy tényvlizlat ke"ésbé. hibás volta. 

Hnngsúlyozom itlt újra. hogy utasftásunk kiválóan 
gyakorlatias és nem merev ott, ahol rugalmasság)'... �an 
SZÜkség. Megengedi az alapelv ,leszögezése mellett . Il klvé
lelt, mert It gyakorint is teremt oly 'helyzeteket, .amlkor ép
pen a szoIg.ála.t érdekében kell eltérni a különben álta.!á�os 
elvtől. .A -szolgálat érdeke .megkfvánjn azt, i

s többek kazott: 
bOK)( a csendőr minden szogálati ténykedeséhez csak annyi 
időt használjon fel, flmennyil'e ahhoz fel,

t�tlenUl szüksége .va�
� 

mer� igy llDunkaerejét és idejét egy ujabb feladat telJesI 
tésére fordíthatja. Viszont az is a szolgálai érdeke, hogy ne 
terhelfessék meg a járőr több munkával, nagyobb fárad�áf 
Kal, mini amennyit a végzett szolgálati feladat célsz�.ru

té 
s 

helyes elintézése megkövetel. Ha tehát véglegesen 
� �:lo Z� 

hetó· valamilyen feladat _ mondjuk - 10 km-es g) t 
g 

menettel, akkor nls6bbl'endú érdekek miRtt fele!ileges e� a 

�le�ettelje� itményt megduplázni. Nézzünk egy példát. A 
Járor n saJát kezdeményezésböj elfogott gyanusftottal 6 
km·re van az illetékes biróság mékhelyétöl és 10 km-re az 
örsállomást61. Ha megh'ja helyben a Unyvázlatot és átadja 
közvetlenül It bíróságnak a gyanusitottat, megtesz 6 km + 
16 km bevonulás, tehát 22 km-t és igénybe veirL a tényvb
lat megszerkesztésével (4 ó.), az órkJsérettel, az átadással 
és �yalog bevonulással összesen kb. 15 órát. :\fost vegyűk a 
máSik esetet: bevonul a fogollyal az örsre és ott szerkeszti 
meg a tényvázlatot. tgy meg kell tennie 1{) + 16 + 16 km-t 
vagyis 42 km-t, ami kb . 27 óra lefoglaltságot fog jelenteni : 
Kénytelen volna tehát példánk szerint a járőr 20 km-rel több 
úUlt megtenni és 12 órával többet eltöltenie csak azért, hogy 
az örspnrancsnok a járőr eljárását és a tényvAzlat megszer
kC9Ztését cllenörizhesse. Ez egy egyszerú, kaptaszetú példa 
amely minden hasonl6 esetre egyformán áll. Közlekedő esz� 
Közök igény;bevétele csökkentheti az időt, de az arány mindig 
megmal'ad. 

Vehetek e kaptamíntán kívül a gyakorlatban előfordult 
akárhány esetet is. PI.: A vajszlói örs 28 km-re van a sik
lósi járásbiróságtól. örskörletében elkövetett betörés nyomo· 

A hnnnincóves háborúban n lovasszázad elnevezésére n 
"COMl6t" sz6t is használtAk, mely kifejezés tulajdonképen A 
legalacsollyabb tiszti rendíokozatot jcJent.eHe a száwd zÍlszl6-
t-artóját. Ö rola jött használatba ezen elneve�és az egész szn
zl1dro vonatkozólag. 
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zását befejezte, ft gyanusítoWat B'lonban ft szolgalati utasi· 
tas 396. pont 5. bekezdésén alapul6 jogánál fogva Sik16soll 
sikerül a járörnek elfognia. Arra nincs 9'Zukség, hogy a gyfl

nusítoltal a helyszinen tovább n:yomolzon. Nem t'omd be tE'
J/át gyallusitottal oz öI"Sl'e, hanem megszerkesz.ti a tényvá2.

latot Siklóson es átadja a járá�bíróságnak. A tén�,,'ázlat fo
galmazványát és az át\,ételi elismervény t pedig bevonulása 
után átadja. 8Z örspBrancsnokságnak. 

olyan, mint ft közvetlen közelből acéllnpra l'ásUtött katallll' 
fegyver fültépő ütése. 

E 'Pillanatban az élen \-ágtat6 csendB\' egy kiMé meg· 
ingott. A feje előrebukott s az arCR egy mnsodpercig :\ 
lova nyakAt érte . _ . 

Elég ez 3Z egretlen példa is a szamtalan eset közül, ami
kor a szolgálat érdekében élnünk ken utasltasunk rugal
masságával, hogy tetemes idő- és munkamegtakarítÍls�1 1\ 
teljesítendö feladatot mielóbb végrehajthassuk. 

E tanulmányom keretében olyan elvi kérdéssel voltam 
bátor behatóbban foglalkozni, amelynek eldönté9ét minden 
egyélli vonatkozástól és felfogástól mentesen és Ielülemel· 
kedve minden m6.s szemponton, kizárólag a szolgálat céljA· 

nak legtökéletesebb megvalósitá9a iránti törek'vés teszi ki
"ánatossá. Részemröl helyesnek tartom eh·j kérdések !?Zabad 

megvitatását, mert ez az út vezet a nézetek sUlbato3 tisztá· 

zásáho� és csak így kristályosodhatik ki a célnak legjobban 
megfelelő felfog6.s: az él"';lek harcában. megtisztul az itélet. 
mint megtisztul R püröh' alatt a:z acél. 

Halállovaglás. �, 
Írtu: HEHOLD GYULA ny. aJczl:'cdcs. 

A sziklás völgy mélyén kígyózó úton három lovas· 
csendőr léptetett. Libasorban, némán haladtak előre a 
délutáni verőfényben. 

_ .A lova� szúrét ellepő tajtékos izzadtság eUirulta, hogy 
elozoleg ahgha jöttek lépésben. A lovasok is csatakosak 
�oltak. A ragadós és folyékony ószerbiai sár bepermetezte 
oket a fejük Ibúbjáig. 

Egy éles könyöklőnél a völgy hIrtelen összeszúküll. 
A kétoldalt húzódó összetört hegylánc egyre magasabb és 
meredekebb lett. 

Amikor a kanyarulalhoz érlek az élen lovagl6 
tábori csendőr halkan hátrasz6It : ' 

- Megint egy veszélyes rész ! . .  , Szorítsátok majd, 
ahogy csak lehet ! . . .  

Egy pillanatra elhalLgatott, aztán elnyújtva mondta : 
- Vágta! . . .  
Hat sarkantyú egyszerre ütött a lovak oldalába s a 

haram 16 repülni kezdett. 
. �lnYÚlv� úsztak a sziklába vájt úton, mint s nyulat 

hSll:ó a�ar�k. Ezek az ok05 ll11atok talán megél'ezték hog ' az eletükrol van 8z6 . . .  
. l 

Golyó fütyült el a- füle mellett - . . 
)1ost gyors egymllsutár.ban, egyenletes idókötökbell 

újRbb négy golyó l'epült feléjük. 
A kemény ércdarabkák sivítvll patloglak "iSSZA A 

rideg falazatról s fütyúlő búgásuk még el sem 'némult, 

amikor II második és harmadik lovas nagy ("ben r�pUlve, 

hirtelen kibukott a nyeregbóL 

A gazdntlanul maradl ké..t ló fújó orri}'ukakkal, riad· 

tan vágtatott tovább a vezető lovas után, Ilkin�k még ek

kor sejtelme sem volt, mi történt II hntn mögött, 
Csak akkor vette ész.re, hogy egyedül maradt, ami

kor késóbb, a hirtelen kiszélesülő völgyben II két nyel'itó 
paripa egyszerre felzárkózott melléje. 

összerezzent. úgy, mintha hl\.tulr61 ,'ál'atlanul tal'
kón ütötték \!olna. 

A másik szempillantásban c!W\k A két gazdátlan 16 
rohant tovább. Az, amelyiken ült, egyetlen rAnt6sra moz
dulatlanul állt meg alatta, mint egy kószobol" Csak II néK�' 
ideges láb reszketett alig észrevehetően. 

A csencför háLranézett, Végig tekintett a fehér. köves 
úton, de semmlt sem látqtt. A sziklaffi:oros csipkézett fillll.i 
ezer lépésnyi távolsagban meredeztek az ég relé. '€Ieltele. 
nUI, hallgAtagon. Csak egr nagy, fekete mndár köröz'Ott 
csendesen a kőkoporsó felEtt . . . 

Egy mélyet sóhajtott s a fejét a rneHére ejtette. 
- Mi legyen most? - gondolta magában kesel'üen. 
Visszamenni . . .  egyenlő az öngyilkossággal. A bban II 

pokoli egér[og6bnll - 16hAtr61 - huszadmagávnl is tehe' 
t1tlen lenne , . .  De Ihátha még van bennük élet ? !  . . . 

Meg.szorllotta a7. alatta álló lovat s 8Z, mintha ten· 
gelyen járna, csendesen hátrafordult s megindult vissza, 
a szoros felé . . .  

Pár lépés után azonban a csendöl' meglol'panl.. s u ló 
újra állt. 

- örültség . . .  - mOl'mogta maga elé. - Ha én 
sem érem el a kitűzött célt, holnap ilt I'akásra fognak 
hullani az emberek . . .  

A sziklák (elé nézelt. Az als6 ajaka megremegett. 
Felemelte a kezét: 

- Isten veled. Mihály ! . . . Veled is . . .  Péler! . "  -
susogta h�lkan. 1!:s kemény, barna fil'Cnn két könnycsepp 
gurult véglg . . .  

A két komor sziklafal itt nyolc ölnyire közeledett 
egymáshoz s mind�ét �Idalon hatemeletnyi magasságban 
meredezett . a kéklo mmdenségbe. Östitáni erő szelhette 
ketté valamIkor oromtól·lábig a hatalmas hegye.t s n. hat. 
a�zm(!teres roppant hasadp.k úgy nézett. ki mint egy ir 
tozatos arányú kőkoporsó. ' " 

Három má�odperc mulva szahályszel'ííen Ugelett II 
megparancsolt Irány (elé. }.Iessle elóUe Ui: el!lzabndult 
kéi 16 lehajtott fejjel, csendes-en harapdfi'ltn Ut útmcntén 
zöldelő fUvet . . . 

Igy �j�éf!. vil�� lúndZtfús gyalog katonf,ját Gtimmol8hnuaB� 
t é . . " l' oa. muskét:ús j61 meggyötört.. sZOgÓny krIJU· 
����':v

a
gl�l'i bOld�gs:gban él (L nyomarult ltindzaához vi� 

(,Uanak k'i az�� :sa a' �ondolni ls, hogy mMnyi Bzcnvcdéat. 
maga nem ta as ;zeg y nyomorultak. Sonki sc hiszi, aki 
megöl az. 6.1'�t1: Ita .. Úgy vélem, hogy ukl egy lándzsóat 
halil! �czckelhct 

� gilkolt Ic &! IlZ ilyen gyllk08s6.g6rt. so
\'011. Il gúnynevÜk) 

o II eZ<!k II 8zegény "Schleboob&"wOk (02-
megvédjlik elUll po Ill'tn rannak rcndelve, hogy dnudórjnlkat 
okoz.nllk setlkinek 8e 

gyá a ovass{tg a7Ak közé vágj,on, mégsont 
melyikök megszökik � j�alrnat é.8 egészen ig[l�II{'go.'J, hu Villo
ben már igen sok neh�8�Z.� 

pika (lándzsa.) mel1öl. tieton" 
Bohascryt láttam p e yzotben voltmn azonban m�f( 

tett volna." , ollY ogy lándz.sb iyalogo� \(Alaklt. lotctl-

, 
A . sziklasz�:oo pergő visszhangj(\ százszoros erővel adta vIssza a7. ulemes dliböngésl, amit a. tizenkét szikrázó 

vastalp vert fel. 
. Eb�e az egyenlet�s dobogáaba. a szédületes iram har

mmcadl�, másodper�éó en, amikor a három lovas a szikla. szorQ3 kozepért 'mar valamive:l túl,'ürl h' �I k 'I lt á .. .. ' ' n"", en emény 
e l"$ csa an s utöu be' Kellemetlen áth tó 

' 
- ,  , a csattanás, 

• Részlet a szerző jövo hóna� ban 
Cl!endörök" cimú elbeszélés "ötetéböt me.ilJeleoo "TábOr! 
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Az orvhalászatról. 
trlt!: pt'LI'a\.1 J()I.SI�I" IIl 1uHhlllt:,")' ('I'UIHlluh'). 
A Csendórséli Lnpok 1501'0r:atos or""nd(v�.leselllkL't 

kötöl mostanában, hog�' ezeknek n t.flnuls..'\gos 1�ldl\kllllk 
az liljkn is felJllvjn fiR�lclmUllket elek re II kŐI'os �s VC!lI('. 
delmM emberekre. Mikor nt Or\'VllClástokról o\vu13ok min
dig eszembe jutnnk {\t onhnlászok is és ��odftlko!Om

' 
I'!ljlll, 

hogy amikol' nl. orvvadásr:ok elloni ki1td�lc.null1k fllI l wi 
figyelmet és szolgálati buzgtl\mnt sr:allt�IUnk, nz (u'\thnld
:itOkkal \·iszont arAnylng nlig töl'Ö\�ünk, 

Ennek oka szerintem fók6ppun nhbnll VIIll, hugy mo: 
orvvndlts!.ok nemC$uk �I vndállomállybl\ll\ 1ulIlem lit \ll'dö., 
\·ad- �s cscndól'ök leati épségében, $6t óletéb�lI i� u:vnk 
l'IUl tesznek kárt, ez61't n'7.utnn bCllnllk kOIl\ob' cIlCl1fl)ll'
ket lAt unk s mindent megtc�zUnk, hogy {Il'llIhllllthHlIll\ 
tegyUk öket. Az OI'vIHlIfr.szok ezzel sMm btJn a bir.ton� 
s:'lgllnkrn áltn lAbun AI't.nhlU\t1nn emberek, A nyilt, 
·"érre menő fellépé1:it kel'Ul ik, zsflkmAnyuk I.ll'6l'é�éhol 
csak a d ugott, ésr,rc,'éllen utnknt-m6doknt kerosik, li" 
tel'm�szeltJs is, mel't Ihisz.on az ol'wndász lo[{el'lIdnll�' 
Ilyesebb fegyvere fl puskn, nzznl pedif éllutw6t1elH11 
maradni előbb-ut6bb leholetlen s fgy IIZ ol'vvadAI:I� 
mÁI' kezdettől fOg"ll szflmol /tunl, hog�' tQtton érik, At. 
nz embel' pedig, nki cZZűI sz{ullolvn is mogkockAr.tll tjn 
lit ol'"""dAszl\tot. felt6t lünU ! olsz!l1ltnbb és ogé::ul egYl" 

niségében vesf,él�'esebb, lmin! nt ol'vhnlász, nki 1.1Ijlll· 

Inn eszközö�kel korcai 1\ :tsfikm{lIlyt., Ilkinek Ill'nl ko ll 
Illtgy terillelet bejfr.l'nill, hU llcm clbújhntik II  UÓ,clIlH
bnn, bokl'olt nlján, ),'nf:f.\· nt éjs1.I1ltn !</Hétjóbu InH'kol t  
vlr.lren, II felfedotlo.téllt tehát :.okknl bizlosnbbnll clk'J' 

l'U lhut i, m i n i  117. oI'VV'nrlful'7., 
Az Ol'VVlld(H�'7. 16s ol'vhn l(lI:lz vOH1.tl'I.::lml'S8Ő!(L' l17.t\l·t 

it� kUlönbözik og�qn.ásl61, IllCI't nz cl6bbillOk komoly 

fegyver vnn fl kezébon , nz utóbbinnk pedig Cl:IUp{\n 

Olyatl eR 1.köz, nmol lycl It hlllllkoll kfvlll mfl.llIJnk nom 

árthnt Az orvvlldAsz ,hOZZfr.8zoki k  n v�l'h('z : öl. [ffIIZ, 

hogy cSflk ál latot, dc ebbol n vÓl'ongd�b61 nz oldul'vl,lt 

embcr !könnyen fr.tcHnp nz ombel'wl' kl()ntA�áI)lI, l\Iik,}l' 

1\ puskát n kezébe fogju ti (. Iindul vlldásZllI, ez7.l'! sol.

kul nng�robb kockfr.zlIlot vfr.l1nl, m int. n� ol'vhnlfr.st .ll l'�, 

n nllgyobb kockfr.znt nngyobb elsznnt.Hhgol ls t'bltl\tl'll"r. 

, 77 

�ll1tt'l l. H�I 11��" l'tt,\' r\I I'J�·I, \'nN'�' lI�'uhh':tkt\ 1 rfllülU " 1" 
:t,Ullk n. Ol'\'\IUth't�.tól :;. mlndt'n t'iHlthlllt kÖII\'MIII I1' ll ftl 
IlljAnlllk will �A�mb�lll, llkklll' lll' IIIIKI'djlJk 1;1 UlIIN"u llk 
lIlollutt ll,; ot'\'lmMslt aNn It:�uk tl�t�l't, lill" '! "UI /I IIl\' 
hAIIY kl:-l jlotykl1 IItIIll t'll�tl\ll Im.::�· 1101(11""" �11,ll'11 (11\'1111 
él"

,
��k 1'1., mint II CUI'j, ,'og,\' :Ik�1' 1\ (1\(-1\1\, 1 l0KY lIu .. ;ns 

1I�'n'� k(lmlll�'jl n  kllll \'lllllli �'l)kl,t IIJ! \'Ky.k t't IlClt�vk(\ 
kllt 1,\1, MIt 1\ Hh'vt\ll)'lJt�l /l!! tudjuk, 'IIHl'I,\' /I Iwllll4 t , l  
v/lkb6 1 tth'l�lIQ jOJlt.:dllll Iw l,'\""Bllot IIt'lII hl\ lt\�'ItIU I-.!, 
hlil{l\.:W:lk, hnnom �I Btk 8:1:\, *'""1 ldllpjthl 'ntl �'I'It\k "Itl
,dll t lopfr.� VQIS l�Kl\lIl'k vngy hfltthltl ,'nl'k IlIlnö!! rtl .  

i\1(l�1 tll'l'ól kt,. 1 l  ö�YtJ l .. nu\tlt \llmolhhllllJlll. htlKY lut 
(�I'\'hl\ll\l:llI{lk-kl\ l I'ItlVmbl\1l lill ti Iwttll�I/'lIwl'(lbh \\IJi\t'lb' , 
I!:t�u$,,�ol'bl\n l\1.t :l1!�Kl\I!OIl\ lll, h()){y 1I11l111.dnJtl\ ,'I'lIliul 
" U ll :11\6, lll1l1yifólt) /I hlll.1�!tll s ttll'nH'�Rt\lt'!\(\\\ 11'11 tll'V 
hnlAsr.nt i.'l, At o\'\�Vl\dl'tSllllt l(\nY\lgll wlltnltőPPl'l\ IIII(J. 
1I0lo\, lIkAI' llth'Jl'll, nkAI' dltmvlld l'lI Illlllty: (IHlk/h", ti\! 
n.\' o1ll6I'Ó� 1\ 1 II llU::tkll, , A  hn IA:l1.nl llllk lI'IItlllhl\l\ 1\ ,'hu.li 
:I,'Il' I'i n t IKon "fr.lto1.lIloH .:I"l\I'SlIftmnl l':I 11I(u!j1l1 \'IUlIllllt, 
� I! l\k(\ t kuli n CAI.lIldiil'1I0k 1\II\llO�\llII 1IlIJJtlHIIWI'nll' 11" It 
hnlt\1izuti m6dök'llllk, 'ii1!ok!\:-toknllit, llH'ul 'lIl.lt 11I11}tr"lttll\ 
m6dot mllK'tJIifr.lhlll It" I.lHl'1I61'J�ill't), ,\Id I'K\'NIItII' twl!
Hi 111111(1'11 (,bhl' II v I lA/{bll, k�Nlihh mfr.,' l\'Vf:'lllnl 111 1id 
('bbon II sr.ohtfr. lnti ft\lndlltk6I'Ul'II, 

AItIII{lno� Hh'\l l�l1-"kt\1I1 lMujflHlhnlJI/k, ho/(,\' b�' 
SUK6 Őtl hiS nólkUI Ol'vl!nl{llltl rnKII! 1\(11)1 Iniwt. _\ lilIIHl. 
K6111\k tlll'lUl'tlMh,tJlllI lud:lNf.1H\k kllll  !t\\llIh', ,\ hllll\
!\itok IllHl to�1I 1l tuti illik W{�tll\l\:lI'61 mim!tllll. l\1wcllIontl. 
,i(l k :  k l  mikol', hol; IlIilYOlI HM:kthlök knl, 1\l11�'t111 \\I'lld
móllny('\ �1.OkoLt hl\ll\�'7.1I 1 il II tMA kmflll,\' t IIU)(,\'/lII, hlll 
t'Y.Okln 61·t�k(l�ftl"Ii, AI'I'II l\�lIbnll tlR',\'t,hll kIlII,  IIIIJ(,I' 
II I.H'MI/(6 tökőlcll':tl'Tl mllKbl"hn.!l!\ l�k II I'Mlllldö,' r l tulf t lH'. 
Ih!\fr.bun, 1lt�\I't 1\ " l'IHIQ� hlllflsr.llllllH>l' MI rl� OI'\'h 1\ 11\«11' 
tól. A'I. ul'vhnlA:4z IlhlndOJlKI lIIfr.tlSIlI tJ1.t'11101111 (jvlIl lI�, 
v!:-Is�lhúIl6d6, (](' hll lllIY 11Ifr.t1ik IwlA:lttl'ól LudJu 1111'/.1 . 
hoJ.{Y (.IAt-Ultll, IIlfkoJ' Hzon bOtUnHiL MI. ElIŐI'( /I ludll . 
l11.ok fr.ltlllflbllll 11lItn IM IIzJVtlMon vii IIn Ilcnr.llnk 11 1'1'1\, 
hOKY 1\1. OI'\rhnlfr.N7.0kklll II�Ulllblll\ ndntoknt tUlOltlfll. 
III:lHlIllllk, 

i\lillIhHI hnJfr.HI', lIl\k ti IKY iU" Ul'\'hllllil1tlluk IH /HI'/( 
"nn II IIH1KII kllclVt.lll hlllfr.t:l!6hol�'I', 1'llIUlfl1." I'Jn{ fllhh Iti, 
111\ ClIllkl\L It ho.l yokut II Olllllldlll' klpuhn{oljn « .'.ry-IIM,I' 
ójtu:llknl !uHL III.m I:lIIjnl'll 11'7. IIKyt61. ukoktll' 111'111 ,'4ult{d� 
rOf{ \'tíl'llko�1l1 111. Ill'lldmÓ1IYI'U, 11/1 tllltllllmll 1111111 hc,v 
rog ho1.r.fr. It fulllclllthoi';, JUlIWIll ctlllk IIIllIJY 1\ vlr.pnl" 
LOII � lIóllll-néhn odIl1l61.: IWOl lill·v \'J lut IIl IlU I 11I'\'hu 
](lszl, nkkol' Hohll Hom foH' hll MIOk llKYt't HUlli, 1.1IW'ulfr.hh 
IH /IZ Igllzflll III1KY z!\fr.kmllnYI'II monN. h'.w'kl\l'ulwhh ol'V 
hll l(ul'I!ok kOlIllI nom, 

8z6vIII nz ol'vvndAI!1.ok ÖSl!zchllsonlfthlltntlnnul  '\'t'. 

szcdelmcsebbek n blztollságunkrn, mint 111. Ol'Vhll lti , 

Rzok _ pel'SZP ezt'k között. iH nkndnnk vU8zudchncilüh 

bek _ os mint mOl\(lolt�\JII, ebben 1\ kUWnbllólfbt.'11 

lrílom uij)'jk főoklit nnnnk, hOI{Y' flZ l,16bbickkol ÖHIII'.l' 

110m hnsonllthnló m6l'l6k,bcn töbl)ol tÖI'!'Sdünk, JIIjnl lll, 

ol'''ha](lszokknl. mr. 61'1.hot6, do Inlhll móg!lom nkkol"l 

Illől'tökben, IihoK�'llIl ez 1\7. 1)1'!In�rLnlnllflfr.g II K�'nkol'Jllt 

blln ltilllukulL 
Merl, hu a doloK JŐlIYOJ.{ól nézzlIk, 111, on�t(�g �I" 

dc-keinek nz ol'vhnlfHlzok éppcn nnnrit (\I'tlllllll{, !\lIlit 

IlZ ol'VVndli.Rzok Nemzeti A'nzdálkodAKunkbnn II Ju\Ifr.IM 

lanl(lny cgYállllllil.u\Il IIcm mcl lékol! tótuj, Hli!. 1 A B/i lII' 
!.on é8 n íoJY6ink hn lgHzduMAJ.{1I mellüt! egYr/' el'{)Kob. 
hen (ej lődnok IlZ Ú Kynovt'zcLl t6KII:�cI'IH{IKOk, fhwk 

ogyikében p6 Jd{ 1lI 1 évenkén!. 1 0  vnKon gnbonfll ulutn�k 

meg 1\ hnJakkn l , 1l1. i lyon IIfL.U,vől.tkkö horektl.llli� 111If1. 

KHtt pedig igen Illlgy ól'l6knck kuli IUlmle, Il/l tL.hAt 

/I hnlvngyont nem vfidjtllt éppen olynn gOl1(I081111, mint 
II vnd6IJom{myt, 01.7.01 (u,jA,d kfr.l'okllt okozunk 1\ hll'� 

válllllkoz6knllk ti n !ol'gnlolllh61 Ol'vut.nkOIl kivont IlItI· 

mennYiséK 'uHul jtí .. 
6 

jövede lmek, ndók IIlmlll'ndtí�1I rtl. 
v(lII mllK{lllllk 117. ( tl lumn/lk, mhulnnllyiunknllk, 

A VIZlIIl\ntl\l) IlnkMlI1j fr. Jt.l.l lftIJ/lII hIlJfl:lwmhl\l'I'knuJ.. 
kuli tokl ntulIL A joltll�'I\J IllUg,\'UI' IIl'lI1 IIit ubhlllJ Idvllt 
I1J""J61, hll l�j"T.l\kfr.nkóllt hulfr.Hr,JI.lH'Y n(J]JHlI klttJ 1\ vit'.. 
11111'11'11 6:1 1\ m/l:l llllpl lIbMut, IIHHZI'(oKdoI:lHIt. lO/tllbh rn_ 
1
.
�'61r mtln l('n m! rul<"11 ml'ltlO(H!( tUII,Vfr. 1l11l1 II1 tl ll tn Jfr. lj ljJ( /11. 

lIJ(,\'I1t'vur.tM p6kut, ,-)lH'nőt, VlII'HttL, �U\ llI\l'ci� li tlKyt1h 
ol,\'u\I Hr.mo.s1.fuilQltul, IIl1hIJYl.k'klll 1l11Ull(UJ!,\' vl�1\ IIAH 1111\ I 
luH, hlddliH Vf:t,I.;iOIl, nóhfl llY ÓI'II uJIILt l'IHlKtltllk h"J,,! 
101111'( ÖHttr.llrOUII/' 

Semmi Hem indokoljll lu hM, ho�Y 1\1. OI'vhlllfIH1.ut.
tul ne fOill. lkoVl.lInk óppen nnnyJt, ml'Tit flZ f)rvvlldf\-

lU  1'lIlétllll l'r.h\I'vk u vlzllllfr.t1I'tl I .. , II;" 1I11}t)'nll 11"II�'I'.wI'" 
l'r'l7;l' 'I ludAttr.nl.llulr II II IwlIil1l':ut, 1I16c1Jldllllk, N'I'II! 1111'1 1111 
l u k  uKY l'livJd cJklf k\II'iltli lll'lt hllhlllr.ntl III'lllk(I�(lI1I, /11'111 It. 
{'Z II c�IIJI1l, �'z61't CHllk /11'I'U hl\,I)1\I �,II huJIAl'lIlIl1I1 rlHyll1 
mót, hogy l'1.ukkul II kIJt'UIII1i'm,\'oklu1! I" JIIJJIIl\l'k tJ",.Ir'dtll, 
hll t\,'(!dttIÓI\�,t nkul'llIlk t'I�I'nJ. Az OI·vvndAlIl".III.1'1l fill /11., 
1\fIJ.{Y .. kl vlI/lfr.llzl·mhur, ilki t"htt! 1\ VII(II\II%u l ttll'tMyllJvlI1 
thl7,Ulhnll VIlII, !lukkl.! klJJlllytthbOIl JUL ll� ol'VVlld(UIY. tI,V11 
nlAI'II, mlll� ukhu'k rOlllt lmu I1luCI! II vndfr.tI%tllCvkAIIQkt'ól. 



178 CSENDORSÉGI LAPOK 1933 március 15. 

AU awnMn ez az orvhalászabra kétszeresen. Itt többféle 
az eszkö2. és sok egyéb körülmény van, ami a halászást 
irányítja s aminek az ismerete igy az orvhalászok lelep
lezés6re vezethet. 

Azt is mondhatjuk, hogy ahány halás?, annyiféle a 
�ZOká8 . . Mindegyiknek van valll.mi bogara, babonája, de 
mindegyik egyforma szenvedéllyel kutatja a vízben a ba
lat. Nagyobb szenvedellyel, mint ahogyan az orvvadász 
a kukor.icás sarkából a nyulakat lövöldözi. Ha tehát orv .. 

halászokkal szemben eredményt akarunk elérni. beszélges
sünk minél többet halászemberekkel. akik .:ll. éppen adott 
vizviszonyoknak megfelelő halászati módokkal, szokások
kai, íortélyokkal. az egyes orvhalászok egyéni szokásaival 
tisztában vannak. 

Halásszal találkozva, ne elégedjünk meg a haláözjegy 
felmutatásával. Számos orvhalasz ugyanis azzal bizt,>
sítja magát a baj eDen, hogy a halászjegyet kiváltja, a 
!Ookkal drágább területi engedélyt azonban nem. A legtöbb 
csendór ugyanis csak a halászati jegyet nézi meg s ezzel 
útjára bocsájtja a halászl aki pedig orvhalász, mert terü
leli engedélye nincs. Az orvhalá:3z nem sajnálja a költsé
get a halás28.ti jegyre, bőségesen behozza azt neki a zsák
mány, különösen akkor. iha halastavak környéki ember. 
Olyan is akad közöttük, amelyik megvá!taná szivesen :l 
területi engedélyt is, csakhogy halászhasson, a halastó tu
lajdonosa azonban nem ad engedélyt. {gy aztán sokan az 
orvhalászatra ragadtat ják magukat. 

Olyan esetet is tudok, hogy egy orvhalász másfél kiJ!,)
grammo.s pontyokat vitt hátizsákban s mikor halászati je
gyét felmutatta a csendórnek - területi engedélye lermé
SAetesen nem volt -. a csendór megkérdezte től�, hogy 
hol fogta a halakat. Az orvhalász megnevezett egy pala
kat, I8.milyent például Somogyban akárhányat találni s a 
csendőr elhitte, hogy abban a kis patakban ekkora pontyo· 
kat lehet fogni. Persze halastóból laozta az orvhalász a 
halakat, de a csendőr tájékozatlansága miatt nem fizetett 
rá. Éppen olyan ez, mint amit legutóbb olvastam az orv
vadászesetek között, amikor azt mondotta az ol-vvadflsz. 
hogy tizenhatos vadaszpuskával, ólomdarabokkal kevert 
ötös söréttel - verebekre vadászott. Ezt nem hitte el a 
csendőr, a pataktól nzonban azt is hajlandó elhinni, hogy 
cápák uszkálnak benne. Hát, a halakhoz is jobban kell ér
tenie annak, akinek az orvhalászok elleni küzdelem a hiva
tásahoz tartozik. 

kor okozza a legnagyobb károkat az ikrás halak kifogá
sávaL 

Olyan esetck-röl is tudok, hogy az ol'v;halász szinte 

odaült a csendőr szeme elé, úgy fogdosta a halakat s így 
ment ez egész nyáron át végig egy kisebb folyó partján. 
Halászta vitte a halat boldog-boldogtalan anélkül, hogy 
taTán eg�etlenegy feljelentést tett volna az 'örs orvhalá· 
szat miatt. Termész.etes, hogy az e3etenkénl elnézett egy· 
két potykáb61 öszire sok métermázsa érték lett. amely az 
okszerú gazdasági forgalomból el �ett vonva. Szó sincs 
róla. az illető örs járörei akárhányszor igazoltattak ha· 
lászl - ha éppen találkoztak vele --, de ilyen nyiltan rend
szerint csak a rendes halász mutatja magát, vagy pedig 
megvan az orvhalásznak a halászat.i jegye s mint említet
tem, ezzel a csendőr sokszor megelégszik. Nem azokat kell 
tehát folytonosan igazoltatfli, akikrói úgyis tudjuk, hogy 
jogos halászok, hanem egy Ikis körültekintés�l az orv
halászokat kell megkeresni.  

A� utóbbi nehéz években szokássá vált egyes vidéke
ken, de talán az egész országban, hogy a munkanélkül lé
zengő emberek időtöltés és némi kereset céljából egész 
nyiltan kiülnek a vizpartra s halásznak. Tapasztalatom 
szerint a csendörök egy része hajlamos arra, hogy ezt eJ
nézze, holott ez éppen olyan dolog, mintha munkanélkü'i
ség cimén ait néznénk el, hogy valaki benyúl másnak a 
zsebébe s kiveszi annak a pénztárcáját. Nekünk az a dol
gunk, hogy a törvényekhez, rendeletekhez ragaszkodjunk 
s ahqoz nincs jogunk, hogy mérlegeljük: ezt a búncselek
ményt enyhébben vesszük, amazt pedig szigorúbban. Ne
künk egyforma mértékkel kell mérnünk minden törvény
szegést s rendellenességet. 

Végezetül pedig újból felhivom bajtársaim figyeImét 
arra, hogy a vizmenti emberek'ben áltaJában orvhalászo· 
kat nézzünk, kivéve természetesen a nem sok kivételt. 
Keressünk alkalmat arra, hogy az udvarokat, fásszineket, 
kamarákat alkalmilag szemügyre vehessünk s biztosan itt 
is, ott is találunk halászó eszközöket. Ha azzal védekez
nének az érdekeltek. hogy valamelyik halászember tartja 
náluk a szerszámjait;- ezt nem szabad ellenórzés nélkül 
elhinni. A halászó eszközök között vannak egészen agya
{urt dolgok, igy például a közönséges csirkeborítóval se
kély vízál1ás mellett rövid iaö alatt tömérdek halat lehet 
fogni. 

Nagyon kell ügyelni az úgynevezett halcsöszökre. El&. 
fordul, hogy a CSŐS� alszik, vagy 'ha sejt is orvhalászokat, 
nem mer előjönni, avagy éppen össze is jAts7.ik azokkal. 
Ezeknek az embereknek az adatait tehát okvetlenUl ellen
őrizni kell mindaddig, am1g bizonyosak nem vagyunk 
benne, hogy megbizhat6k. llyen módon az egyik t6�azda
!ágból egy nyáron át 7 orvhalász 470 kilogramm halat 
lopott. Ennyit ismertek be, tehát mennyit loptak akkor 
a valóságban 8 mennyit Iopolt a többi orvhalász? Merem 
fdlitani, hogy sok vagonra való drágán tenyésdett, gonde)
zott és nagy értéket képviselő halat elvittek azon az egy 
nyáron abb61 a t6gazdaságból, míg aztán -az örsparancs. 
nok megsokaUta a dolgot, egyszerO lest tartott két jár' 
órrel s az elsó éjszaka meghozta az eredményt. Ha minden 
vizmenti örsön még a halászati évad kezdetén figyelmet 
iorditanának erre, akkor az orvhalá�zokkal kevesebb baj 
volna egész éven át. A halászati évadot egyébként llem a 
swkásos halászat szempontjából ken itt ért�lmezni, 'hanem 
úgy, hogy amikor az idŐjárás megengedi - söt sok helyt 
télen is - az orvhalász már kint van fl vizen. Különösen 
ivie idején (tilalmi idlS) jut könnyen zsllktnányhoz s ilyen-

Létesítsünk csendörségi 
takarékegyletet ! 

tr •• : NOVÁK ISTVÁN a.had.lUgy (Budapes'). 
A pénz értékének állandóságával együtt visszatért II 

pénzben való bizalom, aminek az II következménye, hogy 
a csendörségnél is, amely mindig nevezetes valt a taka
rékO$ágár61, :mindig többen. igyekeznek takal'ékoskodni. A 
töke, amit a csendörök takarékba, bankba elhelyeznek, 
vagy pozzátartoz6iknak kö!esönadnak, számottevő. lA töke· 
gytijtés tehát a csendőrségnél megint megindult, de eD
nek a sok kis apr6 tókének, amely azonban együttvéve ha
talmas összeget tesz ki, az elhelyezése, kamatoztatása stb. 
rendszertelenül történik, mert nincsen megszervezve. A csendőr a megtakaritolt pénzét legtöbbnyire taka
rékba szokta elhelyezni. Ez biztosiljn a tökét, ha jó inté
l,etnél van elhelyezve és kamatot is hoz, de hátrányos llZ
ért, mert a takarékba helyezett pénzhez akármikor köny
nyen hozzá lehet nyúlni, ki lehet venni és el lehet költeni. 
Ezért sok 

.
fintal csendör, amig olynn elöljáró keze alatt 

szolgál, aki a taknrékoskodáat megköveteli, pirszáz pengöt 
·lakarékba 'helyez, de ha áthelyezik egy olyan helyre, ahol 
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Az 1999. évi 1uu18fWs9-síversenyről: A mi skolci esendörkerület járórc lövészet közben. 

".z elöljárók nem gyakoro'nak ol:mn szit,.:Jrú elÍ"uórzést, a 

rnegtakarított pénzt hamarosan kiVl:5<:i !s eJKöitl, több_ 

nyire haszontalanságra. 
Köztudomású teny, hogy az első ötszáz pengot a leg

nehezebb félretenni ; ha ez már megvan, akkor a többit fl 

csendőr magálól is félreteszi, mert a takarékoskodásAnak 

eredményét látja. Addig azonban, amíg legalább ellnyi 

ninc-sen együtt, szükség van valamilyen kényszerre, ami a 

Csendőrt a takarékoskodás első nehézségein átsegíti. 

A takarékosság tekintetében sem a f'r6bacsend6röket, 

sem pedig a nős, családos altiszteket n�m �ehet figyelembe 

venni, az eJőbbieket azért, mert sok mmdent kell beszerez

niök, a z  utóbbiakat pedig, mert csnládjuk fennt.artása. az 

illetményeiket felemészti. A gyermektelen családos alhsz

tek mindenesetre könnyebb helyzetben \'annak s azoknál 

- killönösen falun _ nem �gészen lehetetlen a takarékos

ság, de mégis, h a  nem számítjuk. csak a fiala I, . nötlen al_ 

tiszteket és tiszthelyettesekel, akkor is igen tekmtélyes az 

az összeg, amit havonta takarékba helyeznek vagy máskép

llen meglakaritanak. 
A csendőröknek ilyen takarékoskodásából azonban 

elsi!sorban a bankoknak van hasznuk, mert sokkal kisebb 

kamatot fizetnek a csendörnek, mint amennyit maguk 

kapnak ugyanezért a pénzért, ha kölcsön alakjában továb?: 

adják. Illetve nem is adják tovább, mert pl. egy m{ll!lk 

csendBl', aki egy l1ázacskát épa� vagy aki FSa!�djának be

tegSége, vagy más rendkIvüli
, 
kÖl'ülm�y 

.. 
kovetk�ztébc� 

SZorult helyzetbe jut, ti bankt61 semrDl korUlm�) ck kö

zött scm tud kölcsönfiöz jutni vagy csak olyan 5ulyos fel-

tételek mellett, amelyeket komolyan lehetetlen elvállalnia. 
Szerény véleményem szerint tenni kellene e téren va

lamit, elsősorban azáltal, hogy a csendörség tagjai által 
megtakaritott összegeket, 56t azok kamatait is, elsösorban 
a testület javára gyUmölcsöztetjük. JEzt azáltal lehetne el
érni, ha mega laki Ua tn ék a "C5endörBégi (Jn5eglfyező es 
Takal'Jk Egylet",  amely kellően kidolgozott és jóváhagyott 
alapszabályok 5zerillt működne. 

Az egész ország számára egy egyletet kellene aJapí
tani, hogy a rendelkezésre áll6 töke ne nprózódjék el, ez 
azonban nem zámA ki, hogy annak minden kerületi pa
rancsnokság székhelyén fi6kja vagy megbizottja legyen. 
Az egyletnek minden tényleges és nyugállomtÍnyú csend
öregyén tagja �ehetne évi 2- pengö, vagyis havonta kb. 16 
fillér tagsági dij mellett. Az igy befizetett tagsági dfjak
ból be lehetne szerezni az egylet meginduibához szüksé
ges clsö felszerelést, mig az esetleg fennmarad6 összeg az 
egylet tart.alékt6kéjéhez foll'na be. 

A csend5rség minden tagjának módjában állana, hogy 
megtakaritott pénzét a saját egyletében helyez� el, amely 
kétségkívül magasnbb kamatot is fog tudni azért fizetni, 
mint egy pénzintézet, mert nem akar majd azon nyerész
kedni. A cselldörök Altal a takarékegyletben elhelvezett 
betét.ekböI a takarékegylet elsősorban az igazoltan reAszo
rul6 csendőregyéneknek nyujt.ana meghatározott kamat 
mellett kölcsönt; a fizetett és feiszámHott kamat között. 
legfeljebb félszázalék kiHönbség lehetne, amely szintén az 
egyle� alapwkéjének c�Jjair'a · szolgálna. 

Ha az egylet kellő turtnlékti!kével rendelkezik majd, 
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lehetségessé fog válni az is, !hogy minden örsnek néhány
száz pengő állandó elóieget nyujtson, ameJyból a csend
örök minimális kamat mellett akármikor vehetnének iel 
meghatározott összegig úgynevezett kiskölcsönt, legfeljebb 
három hónapi lelörlesztésre. Vagyis, ha az örsön egy 
csendőr vagy pl. a közgazdálkodás megszorulna, nem kel
lene idegenekhez mennie kölcsönért. hanem módjában ál
lana azt az őrsön nlindig meglevő állandó elóJegbó! fel
venni. Ha ebből az eló)egbó! - mondjuk - 10% mellett 
nyújtana is az egylet kölcsönt, azt hiszem, mindenki szl
vesen fizetne pl. egy 60 pengös kölcsi'D plán, amelyet egy
havi időre felvesz, 42 fillér kamatol annál inkább, miutim 
tudná, hogy ez a kamat is közös csendorségi célokra lesz 
forditva. 

Természetes, hogy az önsegélyzö és takarékegyletnek 
az elöljárók ellenörzése mellett kellene működnie. Biztosra 
veszem, hogy azt a belügyminislOter úr is támogatásban 
részesitené, legalább annyiban, hogy az annak kezelésé� 
hez és szflmviteléhez szükséges gazdászati tisztehelyeltese
ket rendelkezésre bocsátaná. De ha ez nem volna is lehet
séges, akkor az egylet igazgatllsát nyugállományú csend
öregyének némi tiszteletdij mellett szívesen elvállal nák. 

Arra vonatkozóa.n, hogy a létesitendö egylet miként 
működnék, nem végez.lem számításokat, mert azokat csak 
akkor lehetne elkészíteni, ha a taglétszám, a körülbelül 
rendelkezésre álló töke stb· ismeretes lesz. Egyelóre csak 
a gondolatot akartam felvetni s kérem bajtárSBimat, sz.í
veskedjenek ahhoz hozzászólani lapunkban, amely mindig 
szívesen helyet. adott mindenféle közérdekú kezdeménye
zésnek. 

Szembetegségek: 
�1inden elképzelhetö ismeretünket, tudásunk túlnyomó 

részét a látásunkkal szerezzük meg. Még a süketséget is 
.. nagymértékben pótolni tudjuk a látásunkkal : a süketek 

a besúló száj mozgásának megfigyelésével pótolják 
hiányzó hallásuk jó nagy részét. Mindnyájan. ismerjük 
a néméJrnak a kezek és az arc mozgásaival pólolt jelképes 
besúdét, amelyet szintén a látás irányit. Súlyos csapás 
a süket.8ég és némaság, de elmondhatjuk, hogy a vakság
nál nagyobb szerencsétlenség alig érheti az embert. 

Ez annyira fontos szerv ünk : a azem, a koponya leg
keményebb csontjai között � ott is jó mélyen van elhe
lyezve azért, hogy a kulső behatásoktól védve legyen. A 
mern valóságos fényképeZÖg.ép. A'Z általunk IAtott Mr
gyakat a két fényképezögép _ a kél szem - lefényké
pezi. Az agyunk e két fénykép alapján fogja fel a rend
kivül éles képeket s azután elraktározva, örökre megórzi. 
Szemünk fonto8ságából következik, hogy ezt a p6tolhatat
lan kincset minden betegségtől és aérüléstöl megóvjuk. 
Erre szolgál az akaratunkt6\ nem függö szembecsukás i\S, 
pl. ha valaki a stemünk felé löki ki a kezét stb. A Csend
ór-aégi Lapok 1929� évi március l-én megjelent számában 

részletesen megtaláljuk az egészséges szemek mükö�ése
nek leirását. Jelen cikkem a beteg szemmel foglalkozik. 

1 .  A szem alkalmazkod�isának romlása. 
A teljesen jól látó szem úgy közelre, . 

mint távolba 
nézéskor "beigazitja" magát, vagyis bizonyo'S hat.árokon 
belül a tárgyakat mindig élesen lAtja. J::ppell úgy bei ga
zítható a szem közelre es távolra, mint a fényképezőgép, 
Ezt a beigazHást a szemlencse végzi. A szemlencse teljc
sen átlátszó, ruganyos rostokb6l áll. E rostok segélyével R 
lencse hol ellaposodik, hol megvastagodik és igy hol lapo
sabb, hol meg gömbölyűbb lesz. Ha messze Ilézünk. akkor 
erősen kinyitjuk a szemünket s ezzel a lencsét ellnposH
juk, ha meg közelre nézünk, akkor összehúz�uk a szemün
ket, amire a szemlencsénk gömbölyűbb lesz. A szemlencsé
nek ezt a játékát alkalmazkodásnak nevezzük. Teljesen 
egészséges szemnél pl. a 10 éves gyerek jól el tudja ol
vasni azokat a belűket is, amelyek 7-8 cm-re vannak n 
9zemektól. 20 évesnéJ ez a távolság már 10 <:m. 30 évesnél 
N cm, 40 ,évesnél 22. cm, 50 évesnél pedig mAr 36--40 
cm. Látjuk tehát, hogy minél öregebb az (!mber, nnnal 
jobban távolodik a látási Jközelpontja, vagyis ,a szem al· 
kalmazkodása a korral kisebbedik. Igy 45 éves embernek 
egy, az 50 évesnek kettő, az 55 ávesnek két es iéI, a GO 
évesnek harom dioptriás szemüveg szüks�ges 8'l. olyan 
könyv olVadásához, amely 33 cm-re van elöttünk az aszta
lon. Ezt a különben teljesen normális állapotot preszbió
pia-nak - öregkori látásnak - hivjuk. 

Vannak azonban betegségek, amelyek már fiatal kor
ban is bénithatják a szemlencsének ezt az alkalmazkodó 
képességét. A rugalmas rostokb61 AlIó szemlencsét ugyanis 
egy kis izom dirigálja, ennek a munkájára laposodik, 
vagy gömbölyödik fi lencse. i\Iinden olyan betegség, amely 
ezt a kis izmot avagy az ehhez jövő ideget megtámadja, 
egyúttal fi szemlencse alkalmazkodását is ront.ja. Pl. az 
annyira veszedelmes hús-, hal-, szardinia-, kolbászmél'ge
zé.s, továbbll. az ólom-, nlkoholmérgezések is hosszabb
rövidebb időn át gyakran okoznak szerr'Tlozgat6 idegbé· 
nulást, amikor tennészelesen a lencsét mozgató kis izom is 
megbénul. ,vagy pl. a cukorbaj, a vérbaj, a gerincvelösor
\"adás már kezdeti sza:kukban is elöidézhetik a lencse 
mozgási bénulásál. Ezért érdeklődik az orvos IfLtAsi za
varok esetében bizonyos betegségek után ia, mert pl. nt 
alkalmazkodás kiesése már előre jelezheti az esetleg még 
észre Bem vett vérbajt. Gyakori, de szerencsére elég gyor
san el is  múló alkalmazkodási bénul b szokott fellépni dif
teri a, influenza, kanyaró, tifusz után ia. Hogy n szem 
környékét ért sérülések, gen�fedések, daganatok stb. szin
tén bénithatják az alkalmazkodást, az természetes. 

Az elmondottakból következik, hogy a korral jtil'Ó és 
szemüveggel biztosan javítható alkalmazkodási bénulli.st 
kivéve, mindig az ,alapbetegséget kell gyógyitnni, amiko!' a látási zavar is meg (og gyógyulni. 

2. A szül1ke hályog. 
A szemlencsét azért nevezik igy, mel'l tényleg lencsé

hez hasonUt. Ha.ránt-átméröic l cm, vastagsága nem egé
szen tél cm. Teljesen átlátszó, szorosan egymáshoz tapadó 
finom rostokb61 álJ Ra II szembe belenézünk a szemleuesét �cm látjuk, pedig közvetlenül a kerek p�pilla mögött fek�zlk. Ha azonban ez az átláhz6 lencse megznvarosodik, a�kor az . átlntszósága elvész és ilyenkoI' u kerek pupill" mögött Világos, vagy sötétes szlirke folt jelenik meg :  ez � 8zUrke hályog. Hogy mi idézi elő, azt biztosan nem tudJuk. CukoI'lbajosokné.l, veaebajosokotil, naphtalln munká-
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wknál elég gyakori. Az is bizonyos, hogy sérülések után 
(szúrfIs, szilánkbehntolfts, tompa ütks stb,) is gyakran ke
letkezik. 

A szürke hályog vagy a lencse tokjflnak burjánr.6 meg
vaslagodásáb61, vagy a lencse rostjainak eg;\'mást61 vnló 
elvlllflsllb61 indul ki. A szétvItIt rostok közti finom résekl!t 
zavaros folyadék tölti ki. A beteg nem is gondol hályogrn, 
csak arr6l panaszkodik, hogy ködös, fátyolos II I!\llum, 
mintha füstön nézne keresztül, 1\Iillél tömöttebb, SÜl'űbb 
lest II hályog, nnn!\1 inkább rosszabbodik a látás, A hályog
képzödés a lencse bármelyik részéböl kiindulhat. Ha ez az 
eleinte még kicsi, szürke folt a lencse közepén - tehát ép
pen II pupillávnl szemben - kezdődik, akkor a beteg nappal 
rosszabbu l lát, mint este, Ennek az az oka, hogy napsütés
ben a pupilla mÍl\dig szükebb és ezt II szükü lt kis l'éat II 
közepén levő hályogfolt elt-nklll'ja, Hu ellenben a hályog II 
lencse szélén kezdődik, nkkor meg este l!\t rosszabbu l a 
beteg azért, mert este a pupillánk j6l ki tAgul és ilyenkoI' 
az ilyen oldalt lévö hnlyogfolt is útjába kerUI II sugarnknak, 
Igy érthetjük meg, hogy ha például az orvos azt hallja, 
hogy valakinek nlland6an olyan a látási érzése, minthn 
mindig füstön nézne keresztUl és hozzá este rosszabbul lát, 
mint nappnl, nkkor mnr körülbelül tudja, hogy II szemlencse 
szélén kezdődő hályogja van a betegnek, 

Ha n hályog telje.:ien elborltja a lencsét, nkkor a betcg 

az.on II szernén nem lát. Az ilyen hályogos f3zemcn csuk IIZ 
úgynevezett fényérzés marad meg', ami nzt jelenti, hOKY II 
�zemhályogbnn SZCIl\'cclő cgyénnek csak nnnyi Játóképc.ssóge 
mnradt meg, hogy !hat méter távolságig felismeri (I gyel'

LYnfényt. Erősebb fényt természetesen messzebbről is észr'!

vesz, de a t.árgyakat, vagy magát a gYCl'tyiit, II gyerlytl

tnllt.6t már nem látja. Ha nzollban valakinek olyan hál�'ogjll 

\'an, hogy még a gyertyafény ről aem vesz tudomást, akkor 
II szemben nemcsak a lencse, hanem egyéb részek is bete

gek: 

110m tud vitlílz/lfolyni s fi!C)' egyre növekszik, Ez II IJövckodö 
folynd6k mindig erősebben és erösebben nyomju II �ZCIII 
tokjM, de a feszUlésuek II csontok nem engednok. [nn('1l 
vlInlmk n f6jdnhnak, amel;\'ek gynkori rohnlllokbnn jelent

keznek, A S1.emUrc�d ffljdnlmak áLlol'jcdnck II hom lokl'u , 
sőt nz cgész ugyl·n is. A bnj öregeknél, ,'ninmint a 1l6klllSl 
gyakoribb, A ctlnl'llokvlz pangá!';át é� Igy 1\ 7.öld hfll.vogol 
elöidézhet ik : él'l�lmeszesedés, gynkori -ntropin-bt'<.'ROpl>l.lnh1-
:lek, példnul szillészeknél, továbbá �él'üM:H:!k, dagnnatok. 
:<zemgyulladflsok, hegcsedések stb, A zöld hlÍ.lyo� hnMulft /I 
szclllsziv,irvnnyhhrlYIl gyulludáshoz, de 1\ kezl.lh��Uk ápPl'1J 
ellentét cs, mert n zöld hAlyogllál OIYllll szol'ekeL kell :1 
:;zembc cseppen tell i, lImelyek ti szemet szí1kftik és fg,;\' ri 
Mgy fl'!szUlést gyengft ik, II �zivárvánrhnl'tYJ\lobllál pt'di" 
ellenkezőlog: szemtllg[l6 szel't kelJ becsl.l})ogtelni. A kótfólo 
gyógyszer "Icserélé!le zöld hAlyog t!sot�bcn mOl(vdkulásrll ill 
vezethet. 

A szürkc hályog nem fllj, /I beteg nem i� tud 1'610, csuk 
II látns romlása hivju fel l'á ll. figyelmot, mori, mint holIot
tuk, Allundónn IlZ az él"Zéae ' .. an, hogy "füstön" néz kerc:!,,
tOl, Zöld hMyognnl ilJ romlik a látás, megvnn a ,,(üatön" 
vllló átnézés él'zé�e ill, de cbben II HlsLben zöld kllrikák 
cikáznok, Legfontosabb jele nzonbnn a zöld htdyogllnk II:!, 
hogy rohllmokban jelentkező, ,'iIItimszerO szem-, homlok-, 
fUl-, IIZ t'gész fejre kiterjedő flijdll lmnk jelentkeznek, 

Az ftllElIldó er6s nyomns. szemfeszllJél:l mintt egyre aol'
\'Iid II .szem, de kUlönösell n képeket felfogó ideghá),tyn 6� 
1\ .szem egész bel'clHlezlisc, Ugyanezcn okból II szemnek vt'!r
rel való cllfltftsll is rossz, 1(Ulön veszedelem lehet IlZ ls, hORY 
/I buj idl)vol nz egé�zsőgC!:! mnsik szeml'e ia Atmehel. A zöld 
hályogot if főleg oporációval gyógyit juk, /Imi a .'I'7.I.!lllUek 
idöllkinti mogcsnll olnsából, db lelIinkAbb /I .szivárvány
hn,'Lyu ogy rlm'lIbjfmnk kimetszéséböl áll, Do II mOtél elóLt, 
,sőt gynkl'l\ ll IIZ 111nu h! cgész életében tiZ0ll1bOC�CPPOllté81.'k-
b61 ó'l /I beteg, 

. 

.1. A szcmlmukó. A szül.ke hályogot. operációval gyógyiLjuk, ami ugy 

történik, hogy a kokaiunal él'zéstelenllett szemből kivL 'SZ

szlik a beteg lencsét. A mütéti scb gyo�an gyógyul. A len

csenélkllli 8zem elé 3-4 héttel n mOtát után szemUvegill 

kell lenni, hogy ezzel a kivett lelIcséI. pótoljuk, l'll ivel nzon

ban II szemüveg nem tudja elvégezni a már előbb leh't al

kalmazkodást, ezért tulajdonképen igcn sok S'lcmüvcgel 

kellene rendelni, hogy mindent igcn élescn lásson n beteg. 

'A valópftgban nzonban csak kétJéle el'ősségú szemüvogl't 

rendelünk : egyeL távolba nézésre, nmi 1O-1� di�pt>rn erő�

ség G és egyet közelnézéarc, amely még 3 dlOpLrl!\vRI crő, 

sebb, 

Szerencsére az igen nngymól'vü lehl:lt�ógek ellenőre i!l 
dtknu fOl'dul elő. Aki IlZ0nbllll ezen 1\ botog'5égcn ogyazcr 
nte8ctt, 117. mög nkko!' ilJ megemlegeti CgéRZ 6letébűn, hu /I 
Kyógyul(11:l után r!5l:1zleges, vngy teljes vllkstig nem mUl'lldl 
is vi!iSzn, 1\lol't gyukori eliet, hogy 1\ tulajdonkőpeni gyógyu
lás csetébclI is genye1:ledések után vissznnUlI'ud6 heKcscd6-
.sek !'észleges vukságl'n 'vezethelnek . 

3, A zöld htllyog. 

A zöld hályog néven ismert szembetegség a valóság

ban nem hályog, CMk nnnyl köze van II szO:'ke
, 

h�IYOHho�, 

hogy eZ II baj is z(lvarjn n IfltJlst. A beteg Itt IS ugy érZI, 

mintha fllstön nézne koresztül, de cbbell n fUsLben zöld

ílzfnQ kUl'iklik ugrálnak, forognnk, Ha pedig /lZ ilyen szem

betegnek belcnézünk II szemébe, akkol' u pupilln egósz tertI

letét zöldesszilrkénck lftlijuk. 
A zöld hályog _ görög nevén glllukonlll - fnjdnlmwl 

és néha vakságrn is vczet6 szembetegség, Az egé.szségl.!.'l 
Szem állnndóan feszesen gömblllyú, mert belülről kifelő lil
Inndó, egyfOl'mn nyomd/! n/ntt tili, Ha azonban ez a be
IUh'ől kitelt; ható nyomns valllmilycll okból nagyobb. erő
sebb lesz, vagyis ha a BZf'mUnk keménycbb� vlili

,
k, R

.
kkoJ> 

ellittUnk ti/I II zöld hn/yog, a glnukomll. A bOJt az IdéZI citi, 
hogy a szemlencse el6tt leviS kis folyadék (esRl'nokvlz l, 
Ilmely minden órnban kicstil'éllldik, valumilyell oknál fogvII 

A fertőzés igen könnyen lehetséges, A kankóbllll Szell
vadö férfi vngy női bctl.lg ozt II nemi betegségot II sujlil 
Ujjlllvlll, II tÖI'(]lközővel szoktu átoltnni 1\ szomelbe, j\'[eg
eshetik uz is, hogy teljesen egÓ8zséges egyén olyan vu luki
vci fog kezet, /Ivagy oly tilI vu Ink fnek II tlil'g)'llit (eeruz,., 
kÖIIYV, kéfl, törülköző etb,) fogj(l meg a kezeivel, Ilki ebbeli 
1\ nomi bctegségben klzenved, fgy tehiit 6 is nl'tatlunul ki 
lehet ll\v(lukfll' II mOK\'ukul(lImnk is, Hn il bcloIJ8őgct okozó 
baktériumok n ::Izombe jU�l\llk, ot.t II leghovoaobb gyul ln
dftat i,hlzlk el6, A (el'tözés utAn 2-3 nllp mulvu hevt!B fl\j
cllllmllk vldt.jllk fOl II'Z ndcliKi szemvis'likotéltt, könllyer.ÓNL, A 
IIztlmhéjllk mogvöl'ösac!llck, mlljd nnnyira mogduzztldllllk, 
hogy " beteg II Hzumél miII' ki ::Iem tudjll nyitnI. 1\fflr okkor 
is /I IIzük azeml'�l:Iből fdlnndóull hig, hús!él:lzul'li v!\llldók fo
lyik s ez ALIuS!' ogy héLig hu't. Egy hét uUm ti hfg, húsléazol'ű 
válndékot genyes folyns vnlt.jn rel, ITctoken lit la folyik '\ 
geny a boteg IIzomb61, dc vógre laalla1l mUR'l:IzOlllk, L4tBl.ó. 
Ing II Bzom tiHzlu l éli gyógyul, Azonbnll rendC81Jll kl8obb, 
III1Kyobb, e!:letluK több m(lkszemnyi, lenceényl fokély mlll'l\d
hllt \'1�8ZI1 IL IIzem sZlll'uhflrlytijlin, II kC1'ek feketo rdazun . 
A fekél;.' nagyobbodik, hn tlSbb vnn, azok ellotlog egybe IH 
folynllk, A fekély fltflll'hllljll a sZlIl'uhflrtylit !5s /lZ lU)' kelot-
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kezett lyukan át kifolyik a csarnokviz. Ezen az úton aztán 

a genyedés kőnnyen belerjedhet a mél�lebb részekbe is. Sok 

esetben legenyed, formálisan lemálik az egész szaruhártya, 

a szem egész látó részét szabál)'talan és átlátszatlan heg 

foglalja el és a beteg örökre vak marad. Szerencséseob 

esetben csak mákszenmyi, lencsényi, babnyi fekélyek ma

radnak vissza, de a látást ezek is nagymértékben akadá

lyozzák. Ez az akadályozás a heg állandó zsugorodásá"u\ 

még utólag növekedhetik is. 
Rendkivül fontos mindenkit figyelmeztetni arra, hogy 

a kankó a kezeknek és a fertőzött tArgyaknak fl szemhez 

val6 érintése útján úgy a saját, mint mások szemeire is át

terjedhet: Ezért a beleg állandóan mossa meg a kezet, de 

a szemeihez még igy se nyuljon, A nemi betegség kezelé

sénél használt vattát, kötszert okvetlenül el kell égetni. 

Ezenkivül kUlön evóeszközt, asztalkendöt, törülközőt stb, 

kell használni még akkor is, ha a beteg állandó orvosi ke

ze!PlI és felügyelet alatt áll, különösen kelJ óvakodni olyan 

környezetben, ahol kis gyerekek is vannak, mert ezeken 
még súlyosabb formákat ölthet a betegség, 

Itt emlitem meg, hogy különösen a régi időknek sok 
úgynevezett " vakon született" gyermeke majdnem egy tól
egyig ennek a nemi betegségnek lett az áldozata , Szülés al
kalmával a saját anyja oltja be a csecsemóje szemébe a bait 
akkor, ha ó is ilyen beteg, Körilibeiül 30 év óta a lörvénv 
éppen ezért előírja a bábáknak, hogy a megszületett gye;
mek szemeibe már az első öt percen belül kétszázalékos pro
largololdatot cseppenlsenek ,be, Ennek ' elmulasztásáért a 
bábát súlyosan megbUntetik, Eme üdvös rendelkezés óta 
ma már rendkivill ritka EI "vakon született" gyerek. 

Hogy ezzel a súlyos szembetegséggel azonnal ol'voshoz 
kell �enni, az természetes, mert hiszen még a legodaadóbb 
orvOSI ápolás mellett sincs kizáTva a látás elvesztése Ha 
valaki oktalan és meg nem engedett módon orvosi felUgye
let nélkül saját maga kezelné is  a gonol'rheáiát és ezalatt 
�zre venné, hogy a baj a szemére is átterjedt. akkor rög
tön kórházba kell mennie, hogy az esetleges vakságot el
kerülje, 

5. A trachoma. 

Más néven egyiptomi su::mbetegségnek is nevezik 
azért, mert Egyiptomban a lakosságnak túlnyomó része 
ebben a bajban szenved. Sok ember szenved még trachom:\
ban Japánban, Oroszországban, p. Balkánon, Horvátorszá�_ 
ban. l\1�gyarorsz.ágon is, különösen régebben nagyon el 
volt terjedve, föképpen a Galícia felé eső megyékben, � lr�chomn könnyen megkapható ragályos betegség, 
E�t 18, mmt a szemkank6t, a trachomlls egyén által mE:,{
érmtett tárgyak, holmik segitségével lehet a legkönnyebben 
másra �tvinni. Igy például a kédogás, a beteg által has7-
nált evo:, ivóeszközök, az ajtókilincs, zsebkendő, törülköző, 
ceruza, ,agynemG, könyvek, mind jó terjeazlőeszközök. Eb
ből a7. IS következik, hogy legwmegesebben az iskolákban 
kaBúll:nyákban, internátllSokban, zárdákban fordul elő: 
mert 

_
Itt neMz az elRülönilés, Különösen nehéz a trachomft

na� utját állni többtagú családban, ahol valóságos csalfldi 
baj lesz belóle, 

fel a beteg szemben, A szem fehérszínű kötőhártyflja any

nyira megduzzad, hogy erősen nyomja a szemgolyót. A 

fehér kötáhflrtyának ez a túltengése a trachoma legfőbb 

tünete, Mindenki ismeri azokat az apró mák"zemnyi, ken

dermagnyi rózsaszínű göböket, amelyek a mindennapi szem

kötöhártyagyulladásoknál, különösen az alsó részen előfor

dulnak, Szinte hajszálig ilyen a trachomás gyulladás is az

zal a killönbséggel, hogy II tl'achomás göbök, csom6k rende� 

sen nagyobbak, a sztni..ik .szüJlkésvöröe, békapete alakúak 

és kocsonyás, szalonnás kinézésüek, Néha 3-4 sorban Ulnek 

egymás mellett ezek fi göbök, mintha apró málnák lennének, 

A göbös gyulladás igen sok váladékot termel. A szemből 

állandóan nyálkás, genyhez hasonló váladék folyik, Ez az 11. 

veszedelmes anyag, amely fertőz, Közben a málmtszel'ű ko

csonyás göbök felpuhulnak, összefolynak egymflssal, végül 

is annyira ellágyulnak, hogy tartalmukat a legkisebb nyo

mással is ki lehet belőlük nyomni. Ez II kinyomott kocso

nyAs vftladék természetesen még jobban fertőz mint a't 

emlitett húslészerG folyás, 
Miért olyan veszedelmes a trachoma? Azért, mert a 

súlyos gyulladás minden következménye felléphet II sze
mekben: 

aj Egyik legsúlyosabb következménye a hege8edés, A 

gyulladásos beszűrődés, megvastagodlis hónapok mulva en�'� 

hül, a baj krónikussá lesz és lassan megindul az önmagától 
való gyógyulás, ami abból áll, hogy a gyulladás helyein 

keskeny csikok alakjában hegesedések lépnek fel, Ezek a fe
héres, vonalszerű, szabálytalan lefutású hegek háló módjára 
át- meg átszövik II kötőhártyát és ha fi gyulladás a szaru
hártyára is rliterjedt, akkol' azt is kereszM\I-kasul járják 
a hegek. 

b J A hegesedő ter illetek lassan és állandóan Z81tnOrod
nak és a környezetüket is magukkal húzzák, Igy megrövidUl 
81. egész fehér kötőhártya, amely viszont a szemhéjaknt 
húzza maga után, l{Ulönösen a felső szemhéjon szokott e� 
elöfordulni. A hegek húzúsa következtében II szemhéjszéle'k 
befelé fordulnak és ráfekszenek élükkel a szemgolyóra, II 
pillaszőrök pedig ugyanakkor dörzsölik, súrolják a SZ(ln\
golyót, ami tarthatatlan helyzetet teremt a betegre néz,"", 
Ugyanis II szemhéj szélének és a píllaszőröknck állandó RÚ
ral ása gyulladásba hozza a szaruhA.rtyát és a trachoma most 
már II rendkfvUI fontos szaruhftrtytinak erre II gyulladlisoM 
részére is át fog terjedni. 

ej A trachoma legsúlyosabb !<övetke'l.ménye, ha II 
trachomá.� gyulladás a szaruhArtyát is megtAmndja, Pedig 
ez

" 
sok esetben be is következik, A gyulladfIs vagy az 

eloző pontban eimondoLtak alapján terjed rA a sUII'uhflr
lyára, vagy pedig a kötőhártyál'ól CSÚszik I'[t, Ilyenkor !

,
pe�

H 
úgy,

. 
mint n kötöhártyán, itt a szaruhártyán is be

, z(h oMs mdul meg, Az erekkel áljál't szUl'kéR-Völ'öS fel
ntk6dás megjelenése a szul'uhtirtyán �ár nagy szemftij. 
dnlmaknL, nng�fokú könnyezést idéz elő, A beteget min
d?n

, 
((in y bántjU és ezért fénykerUlő lesz, Néha a húsos

vörÖi HzlnG 
,
felr�k6dás olyan vastag, hogy c1aganat.8r,c

rGen emelkedik kl a szal'uh llltyár61, A veszedelmet itt is 
a hegesedés bekövetkezése fogja okozni. A 8zaruhártY[l 

� trachoma úgy kezdődik, hogy a kezllnkkel vala
melYik lrachomás egyénnek váladékából fertőzött kezét 
v�gy más tá�gyát megérint jUk és aztán kezünkkel megrer: 
wzzUk 

,
a salát szemeinket is, Erre az első pár napban 

e��e Jobban fokozódó kellemetlen viszkelé., lép {el a fer
tö7.0tt szemben, Lassan az egész szem de különö, 
Mj k C_I ' . -

, en a szem_ 

�gy részére, vagy teljes egészére I'ábol'ul az átlátS7.8Uall 

,
eg é.1i előttUnk va� II részleges vagy teljes vakság, Sze

l enC;8éli 
, e�etben SZIgorú orvosi kezelésre esetleR' teljesen 

fel IS hszt�lhat II Bzal'uhfl.l'tya traehomful felrakódása dc 
néha még Ilyen esetben ' � I ' ' 
g.' I ill te ' 

18 megv.1 tozlk II SZl\ruhártya 
Ol') e , l1ml II 8zemUveggel sem javitható astigmaLiz... 

mus nevü látási hibát idézi elő, 
' 

A 8znruh�lrtyá.nak a fent leirt. l'é�zleges, Vügy teljes 
(!lpuszlulásá.t Idézheti még elő a truchomún kivGl II már 
leirt szemkankó és a 8zcmtuberkulózis is, 

a uc sele eros gyulladásba esik, megvörősödik, meg
duuad. Csakhamar állandó könnyezés, váladékfolylls lép 
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A traohoma, gVdyvílásában rendkivül fontos szcrepe 
van

. 
az óvól'endB'lnbályoknnk, MAI' elóbb hallottuk, hogY!1n 

terJed ez a betegség, Ha teMt az otl felsorolt dolgoktól 
6vakodunk, elkerülhetjük a fel'tözést. A törvény elöil'ja, 
hogy a tl'achomAt, akárcsak El. himlól, El. hntósAgoknl'lk be 
kali jelenteni. Az iskolákban, Inktnllyákban, intel'nAtu
sokban stb, 'Szintén ei vrtn rendelve a WbbBZÖl'i szemvi .. �'1-
dlat. A trachomát okozó bacillus igen gyenge cllenAlláBú, 
ezért a lnkások fert6t1enflése nincs elófl'vn, csnk n beteg 
által hnsznált Uil'gyakat kell fOlTÓ v(zzel, s1..appnnnal Ic
mosni és fi fehérnemfiket, ftgynemüket kifőzni. Ifa fi 
t,rnchomns szem nem váladékos, akkor nehezen tud fel'
tózni. EzélIt lL llem vll/adóko! tJ'achonu'is szemú gyerme
kek iskol1i.ba is jlll'hatnak, de azórt tanácsos őket kUlön 
}ladokbn ültetni. Azokullk a hadköteleseknek, alUk régi, 
nem válndóko8 Lrachomában szenvednek, Imtouának i.!! be 
kell vonulniok. ahol állandó ellenőrzés alntt álhmnk, 
Régen, II hllbol'ú előtt ezek II belegek külön, úgynevezett 
Il'1Ichomás szá?.n.dokhan szolgáltak, 

megl'l�peszti. A repedés n szem bármelyik részén bekövet
kezhetik, A ropedés következménye lehet; 

a }  A fényképeket felfogó ideghártya (retina) rel>e
dése, sót teljes leválá�n is. (Különösen rövidlátó szemeken 
szokott előfordulni). 

b) .l'I1egrepedhet a szemlencse tokjn is, aminek követ
kezmt!nye n már lefrt szUl'ke hályog lehet. 

e) Néha o szemlencse leszakad II fUggesztó szalagjai
l'ó1 és leesve n helyéről, a szem /llján helyezkedik cl. Elzi 
llZ lillnpotot szemlenose-fi'camodásnuk hivjuk. 

d) MeP:'sérülhet, megsznkadhat a sznruhftl'tyn is, 
IIme1y repedés ll. hegesedés vissznmal'ndása miatt I'émlc
ges, vagy teljes vnkságrn is vezethet, Legsúlyosabb követ
kezmény nz lehet, ha a szemgolYÓnllk klv.ülről ls jól lát
hutó fehér kötóhflrlyájn reped meg. 

3, A nyitott szemsérülések n legvel!zeclelme�bbck 
nzon okból, hogy a sérÜlés alkalmával fertőző baktél'iumok 
juthntnak n szembe, Magn a szembe hehatoló idegen tcst, 
vIlllImint II fentebb d) nlatt emlftett nyilt kötőhlirtynrepe
dés js mind akkor idézhet eló nngyobb bajt, hll egyúltnl 
fertözés is tÖl,tént, mert n tiszta szemsérUlések különben 
gyorsan szoktnk gyógyulni. A szemben lévő nedvek, II 
csnl'llOkvlz, mflga II lencse és nz Uvegtest ifi mind-mind ki
Hínö tflptalnjni a bejutott fC!l'oozö bakt!iriumoknnk. PI.: 
egyes különben alig veszélyes genyesztö bacillusok II 
szemben mindig nagyfokú genyedést idéznek eló. Mivel 
pedig fl szemben mélyen U/ő genyedésekhez !lern tudunk 
jól hozzliférni, scm pedig a .;oebet nem tudjuk rendesen ke
zelni, I'Izél't nz ilyen genyes 8zemfcrtözéaek veszedelmcIIcic 

A traohoma, ol'vosi fJy6fJy/�rjuJlésc abbnn áll, hogy a 
iCl'tözö göböket, csom6kat. cltávolit.juk, hogy II boj ne ter
jedhessen tovább, A t. I'achomás csomókal cl lehel távolf
tani egyszel'ü kinyomlLSflnl, ami egy, e célra s1"cl'keszlett 
csipeszfol'ma e!lzközzel történik. Egy másik mód a cso
mók nak éles szel'BzlunmaJ való lekapal'llso, KÖI'Ulfl't, jól 
elkülönített terllleteket pedig teljes egészUkben kimet
széssei távolItunk el. A mfitét után 5-6 nap mulva kez
dödik a ltipiszoZ(IS, mnjd a kékgtiliccnl való edzés, Az ope
rációs eljln'ás előzetes 5%'0;; kokain-érzéstelenitésben 
történik, A legtöbb esetben évekig, sot sokszor egész éle
ten lit t8l't a tl'nchomnkezelés, nmelynél - ha már nzt 
teljesen meggy6gyitani nem tudjuk - az fl főcél, hogy 
II trachoma heveny gyulladflsos Allapotba ne menjen At s 
hogy o trachomAs szem vfllndékos ne legyen, mel't 19y 
sem magát nem fCl'lózheti n beteg, sem pedig m(.sokra 
nem ragadhat lit a baj, 

6, S'1.cmsél'liIések. 
Hál' n szemUak egyréslit igen kemény csontok últul 

körUlvctt gödörben foglal helyet, má.srészt pedig fl �zem

héjnink az aknralunktól filggetlenül, tehát maguktól rögtön 

bczál'ódnak, hn valami közell� n szem felé, mindezek elle

nére mégis elég gyakoriak a szem$érUlések, A leg,gyako

l'ibb e$et az amikor hirtelen valami apró tárgy vngódlk belc 

II szembe, �I. : porszem, apró l'Ovar, kődRrabkn, szén�örme

lék, vaspor �tb. Minden attól fUgg, hogy a bev�gód6 Idegen 

test. II szem melvik rt!.!!zére kerUI és hogy milyen mélyre 

hotolt be, 
' 

l, Ha 37. idegen test nem fúródik be a 8z�mbc, nkkol' 

a 8zcmgoly6r61 n könnyck segélyével lesodródlk onnan és 

pedig rendegell 81, alsó részbe, rnnen a dörzsölés és
, 
uru'un

csak a könny ál'amlltsa seglt.ségével csakhamnr cl I S távo

zik II szembal Kellemetlenebb az nz eset, ha 1\ fols6 szem

héj alli k('l'íll
' 
lLZ idegen Lest. nl'Jél'l, mert fáj�llllmnt okoz II 

nzonklvül Ilyenkor II szunhluÍl'lYnL is dörzsölm fogjn .!! azon 

t!:-retleg hcg�8edé88el gyógyuló (ekélyt �déz elő, 
, 

2, A szemet érl) tompa Utések, mmt pl.: ököl-, bol., 

oSlor-, kő-, Inbcll\ütésck, vngy valamely kiáll6 tárgynnk vnl6 

nekicflt!s, Hn n tompn utt!a kisfokú, akkor csak véI'1l1ftfut!\

sok okozt/l kék foltok marndnak vfS'3za 8 szem körül, cset· 

leg kisobb sél'ültisek n szemen, amelyek mind hnmal' gyó· 

J{Yulnnk, Ho nzonbnn n lompn ütés egyenesen n szemita

IY6l éri _ tpl. : tompa t(u'ggYAI rlidöfnclc II szemre, a�ko: 
mÚr lIúlyo<lak is lehetnek a következmények, Ugyanis 

l I 
KömbölyO: ;zcmgolYÓ a csontos falnk mintt a nyomáa e ő 
nem tud semerre sem kitérni és Igy a nyomás valahol 

4, Gynkori eset, hogy II szembe ,fon6 zsh', forr6 viz, 
mész, lepnttonó gyuinfej, l'obbanó puskapor, folyt!kony 
róm, mar6 sav, mrtl'ó lúg jut bele. Nem ritkn 8 kval'ciőny, 
villamos fvltimpll, nnpsUtötte h6 okoztn szemsérÜlés, iJletve 
égt!:?Os gyulladás Rem , A legtöbb égés-mar/LS azáltnl akor. 
bnjt, hogy pl.:  El heges gy6iO'ulás uttin a zsugoJ'odások 
befordltJák n !lzemhéjnk/ll t5s 19y n szem nemcsak csúnya 
lesz, IUl.Ilem védelem nálkUl i& IIlnl'ad. Ugyanakkor n szem
golyón pedig eltórzft6 heltek marndnnk villsza éa ha ez n 
heg a szul'uhárt'l'l'Lt ls éri - nmint nz fa legtöbbször törtt!
nik is - akkor részleges, vugy teljeS' vllksAg is lehet a kö
vefkczménye, 

7. A szfnvalcstig. 
A szemnck csodAIntos adomAnya. hogy nem l'JO'8zerO:, 

hanem szines fónyképezést vógez. S'lemünknek hflromféle 
nlnél'zt5sc vnn: vörös, zöld és ibolyn, Ennek n három fó
szlnél'zésnck II kUIHnböző keveredése Adjn n többi összes 
�zlnt. Akinek a szemében mind II három szfnént!a (vörötf, 
zöld, ibolya) ki von fejlődve, az tökéletes szfnérzéssel hfr. 
Akinek nzonblln pl, : csnk vörös és zöld, tehát két 8zfnól'
zé.!!e van, az mÁr bi2onyos szfneket nem tu.cl megklllönböz
tetni, iIIet.ve 111. ilyen egyén cgyes szfneket ÖlIl:l7.l! fog té
veszteni. O:zekct nz embE'l'ektlt nem �7.fnvllkoknnk, hnnem 
"szinlé,'esztók"-nek I1cvf!zzllk. HEl pedig vnlakin61 mind II 
hArom szln iránti én!!.!! hilmYliik, akkor nz ilyen egyőn az 
öS8zell .!'7.fllekob egyformán .!!zUrkének IiHjn. Csak IlZ a kU-
11Inhaég, hogy az (dtnln látott kUlönböz6 8zhlcknek meg
rele/6en az ő örökÖl! szlll'k(' szlne hol sötétebb, 1101 világo
subb t'ZUl'kénok fog látszan i. Az ilyen egyónt. llevezUIlk 
igllzftbnn 8zlnvnkn/lk. Szcl'encllóre oz nz állapot rendkfvUI 
l'itkn, A mJnclennullI életben hnn,l{oztntotl szlnvakok ren
desen elluk I!zfnt6vel'lztók, To!jeflcn helyes azonban II "I'zfn
vnk" clncVl'z(ill bármikor, hll pl, nzt mondjuk, hogy "vlll'ö� 
Htlnvllk" vngy " zöld lIz1nvnk", m('rt itt mindj/u·t kifeje�
zük. hogy mi/ycn »zfnnel Hzemben "vnk" az illető eKyón, 
Legtöbbször vllgy /l VÖI'ÖA, vagy II zöld, ritkll esetben mind· 
két IIzfnél'zt!H hián)'zik, Tly('nkol' a beteK úgy segit malCún, 
hogy pl. vöröQ, vagy zöld lIvegen néz flt, hogy II hasonl6 
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színeK�l meg tudja "különböztetni. PL a vörös :!linté\'észtö, 
vagy másként "vörös sz.ínvak" vörös üvegen át a vörös 
színt természetesen vőrö:mek fogja látni, míg a zöld szin 

ugyanezen az üvegen át nézve, már sötétfeketésnek fog 

látszani, amit csakhamar meg lehet tanulni. A színté· 

\'t!sztő emliereket vasútra, po&tára, hajókra nem veszik feJ. 

Hogy a bajl mi okozza, azt nem tudjuk, csak annyi bizo
nyos,' nOgy a szemideg megbetegedéseinél. vag}' ideghár
lyasorvadásnál szokott elöfordulní. A stíntéveezlés, illetve 

a szinvakság nem KYógyítható. 

S. A szem látászavarai. 

A szem - mint 'hallottuk r nem más, mint színcs 
fényképeket ké!?Z1tö fényképezőgép. A tárgyakról Jova 

fénysugarak elóbb a szaruhárlyán, majd a csarnokvizen, 

aztán a Jencsén és végül a negyedik fénytörő közegen, 
az üvegtesten mennek át és az igy elkészített képet a 
szem fenekén kifeszített ideghártyára (retina) vetítik. 

Egé�séges szemben a négy Iénytórőközeg és a felfogó 

('rnyó, az ideghárt}'a is jó lévén. pontos, éles kép keletke
zik azért, mert a sugarak pontosan az idegMrtyán, egy 
pontban találkoznak. 

L Ha a tárgyakról jövő és a fenti négy törőközegen 
átmenő fénysugarak találkozási pontja nem magán az 
ideghárlyán. hanem az elött van, tehát ha ez a pont az 
ideghártya elébe esik, akkor a sugarak mintegy rövideb
hek a kelleténél. mert már az ideghártya eléré?e elótt 
egyesülnek. Az ilyen szemről azt mondjuk, hogy rövidlátó. 
A rövidlátó szem elé tehát olyan szemüveget kell tenn:, 
amelyik a sugarakat mintegy szétszórja azért, hogy azok 
kissé hátrább. éppen az ideghártyán egyesüljenek. A rövid
látók tehát :"ZóróUveget (concav lencse) viselnek. Szemüveg
rendelésnél addig próbálja az orvos az üveget. amíg a 
beteg azt qem mondja, hogy jó. 'Mivel az üvegek erőssé
gük szerint számozva vannak, ezért halljuk pl., hog�' 4 
dioptl'iás üve�et hord az illető. 

Mi az a dioptria? l\lindenkí ismeri azt a játékot. 
amikor homorú lükörre! - lencsével - a száraz fát meg 
tudjuk pörkőlni. vagy a papírt meggyujtani, ha a tükör
rel a napfényt rávetítjlik. Azt i s  tudjuk, hogy a fa. a 
papiros csak akkor gyullad meg. ha a tükörrel úgy vetí
tünk, hogy a belőle jövó fénysugarak egyetlen pontot ké
pezve érjék a meggyujtandó tárgyat. Ezt a pontot gyujtó
pontnak - fokusznak - nevezzük. A kezünkben tartott 
tükörnek a lángol6, pörköló pontj ától val6 távolsága a 
I{yujtópont - fokusz - távoh:ág. Ha a kezünkben tar
tolt tUkör és a füstölő-égö pont közti távolságot lemér
jük és az példáu! 100 cm-t tesz ki. akkor azt mondjuk, 
hogy ennek a tUkörnek 100 a gyujtópont távolsága. 
Minél laposabb a tükör, annál messzebb ; minél gömbö
lyúbb, annál 'közelebb lesz fl. gyujtópontja, ahol a fény
sugarakat eJ{)'esiti. (Mint elóbb hallottuk, rövidlátó 
szemnél ez a gyujtópont nem éri el az ideghárlyát hanem 
előtte van a 8up;arak találkozási pontja.) Egy Donder3 
nevt'zetú l'zemOI"Vos alkalmazta elöször a dioptria nevet. 
Egy dioptriáfl livegnek azt az Uvcget nevezzUk, amel)'Mk 
a gyujtópont.ja - fokusz.a - a szemtől 100 cm-re ( 1  m )  
vall. Két dioptriásnál ez a távolság 50 cm (Ih m) ;  
<1 diootrifisnál 25 cm, 10 díoptriásnál 10 cm, 

Z. Akik me�szelátók, azoknál épen forditott baj van. 
Ezekn.él ft szemen, átmenő sugarak az, ideghártya mögött 
egye9Ulnek. VagyuJ a szem gyujtópontja (fokusza) az. 
jdeghAr:--ya mögé .kerül. Javitásnál addig kell az. üvegeket 
próbálm. amig olyanra nem akadunk, amelyik éppen az 
IdeghArtyára houa elóre a ezem fokuszát, gyujtópontjAt. 
T�hát amig Il rövIdlátóknál sz6ró üvegre van szUkség, 

addig itt ellenkezőleg gyüjtőlencsét (convexlencse) keil 
alkalmazni. 

Az öregkori látás (presbiopia) nem egyéb, mint 
mes5zelátás, t.ehát az üvegrendelés egyezik a messze
látókl'a mondottakkal. 

9. Asztigmatizmus. 

Olyan szembetegség, amelynél a szem a fénysugara
kal nem egy, hanem több pontban egyesíti. Ebből az kö
vebkezik, hogy az ilyen egyén például az előtte álló tinta
tal'tóról sohasem kap tökéletes képet, hanem elnyult, SUl
bálytalan formáj ú tintatartó jelenik meg előtte. Olvasás
nál például 10 betüböl csak 3 betüt lát élesen, 7 betűt csak 
félig-meddig, homályosan. Vagy például az előtte álló em
bel'nek csak bizonyos részeit látja pontosan, a többiről 
csak homályos képet kap. Ennek a betegségnek a legtöbb 
esetben az az oka, hogy a szem legkülső látó közegének, 
a szal'uhártyának külső felszíne nem egyenletes, hanem 
egyik irányban domborúbb, mint a másikban ; avagy 
egyáltalában észre sem vehető kisebb-nagyobb kidombo
rodások vannak a külső felszínen. Mivel pedig a 8zaru
hártyának ezek a kiemelkedő részei egészen másképpen 
törik a fényt, mint a ki nem domborodó részek, ezért nem 
tudnak a különböző fénytörésü fénysugarak egy közös 
pontban találkozni. Ha a szaruhártya felülete például csak 
egy, vagy két tengely irányában (például vízszintes es 
függélyes tengelyek irányában) domborodik előre, a'kkor 
ezt a törési hibát szabályos asztigmatizmusnak nevezzük. 
Ez a látási hiba e célra külön kö�zörült üvegekkel meg 
kijavitható. Ha ellenben a szaruhártya kidomborodáBai 
különbözö irányúak stb., akkor ez. a szabálytalan asztig
matizmus már �emilyen szemüveggel nem javítható. 
Az asztigmatizmus igazi oka ismeretlen. Egyes családok
ban gyakori és ismétlódik. Mindkét szemen ritkán szo-
kott előfordulni. Or. Kemény Gyula, 

A magyar kard öt világrészben. 
1\1inden csendőr tanult történelmet az iskolában de 

csendőrségi szolgála�a alatt is tanulja az, örsön és a próba
csendőri, járőrvezelöi &.5 örsparancsnokképzö ,tanfolyamo
kon, hogy milyen hősiesen harcolt a magyar katona a hon
r�glalástól kezdve, Szent László, Hunyadi János és Mátyás 
király korában, a török háborúkban, a Habsburg-uralko
dók zászlaja alatt, Bethlen, Bocskay, Thököly, Rákóczi 
nemzeti harcaiban, ai MWS--49. évi legendás szabndság
h�rcban és mint minden magyar 'ember, a csend6r is 
busz.ke arra, hogy őse� !Európa legkiválóbb ikatonái' voltak, 

De bajtársaiink közül bizonyára keve.sen tudják, hogy 
ti, magyar katona nemcsa'k hazája határain belül védte ezer 
esztendeig ezt a földet, hanem a haza határain túl is meg
hordozta, éspedig dicsőséggel hordozta meg, a !magyar 
fegyvereket világazcl'te. 

Európában minden nevezetesebb csatatér látta a 
m�g�arok hősies harcait, amelyeknek folyamán nemcsak 
B-úliclllába, Törökországba, Déifranciaországba, Németországba, Ol'oszol'6zágba €s Dániába jutottak el hanem sok helyen éppen a �a�ar ezredek vivák ki a dön'tő sikereket. 
Oe Európán kivul IS harcoltak ';magyar hősök idegen nemzetek 87,(Jlgálatában, -akár swvetségj érdekből a'kf,r egyéni harcvág)'�,

ó1. Ki tUdja. például, hogy hány kttünö! magyal' hnrcQ3, kozlegények, lIsztek, tábornokok és altábornagyok. 
ha.rcolt az ész.akamerikai polgárháborúban ? KI tudja,! Ihogy �01 Iksa császár szerencsét�n mexikói császársága idején ü 
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magyar önkéntesek milyen számban ,harcoltak mellette ? 
Hányan emlékeznek még rá, hogy az angol-búr háború 
idején a hós búrok hadseregében hány magyar önkéntes 
küzdött, éppen úgy, mint ahogy az olasz egység meg te
remtésében Garibaldi zászlaja alatt éppen a magyar légiók 
viaskodtak leghósie.sebben a hires Türr István tábornok 
vezetése alatt. A világháború folyamán megfordultak csa
palaink Palesztinában, IOroszor.szágban, Franciaországban 
és 12 évvel a világháború elótt r&zlveUek magyar tiszt
feInk és tengerészeink a boxerJázadás idején a csingbaui 
harcokban a messze Keleten. Még csodálatosa'bb kép tárul 
elénk, ha figyeletl\mel kisérjük azokat az utakat, amelye
ket a magyar hadifoglyok megtettek a világháború után. 
Bejárták mind a öl vi·lágrészt, északtól . délig- és' éppúg.}' 
megfordultak az J!:szaki Jegestengernéj, mint Ausztrália 
forró égöve alatt. 

Ezeket a gondolatokat egy most a Franklül-Társulat 
kiadásában megjelent gyönyöl'Ú díszmunka kelti bennünk 
életre, amely a Magyar Katvna, Wtézségünk. ezer éve cí
men körülbelül 1000 oldal terjedéemben, 2 hatalmas kötet� 
ben, majdnem 500 képpe� vnzlaUal, térké}?pel és képmel
JékleUel Hlusztrálja a magyal' katonák ezel'éves hősi har
cait, bemutatva nemcsak kiváló hadvezéreinket, hanem a 
ti.sztek altisztek és közkatonák egyéni hőstett.eit is. Ennek 
a munkának elsó kötetében mindjárt az el&zó után talál
juk azt a nagyszabású térképet, amely szemléltetően mu
tatja be, hol mindenütt járt a magyar katona a ma�yal'ság 
küzdelmes ezerévének folyamán . .Maga ez a térkép IS vn�ó
ságos legendákat mesél minden .szöveg nélkül is, MutatJa, 
hogy a magyar kitartás, a magyal' erő, hűség és eng�del
messég, bátorság nem riadt vissza a le�agy�b? neht'zsé-. 
gektől sem mikor arról volt sz6, hogy kotelesseget kell tel
jesitenie, 

'
vagy ig-azsagos ügyet véde;m�znie. _Bá;hol la

pozzuk fel ezt a könyvet, amely ol�'an, mmt vnlan�l P!ózá� 
ban írt hősköltemény, mindenütt a szívet dobogtató hoste�
tek egész sorozata tárul szemünk elé. 19y, együtt semmI
féle könyv nem foglnlt.a még eddig össze a magyal'8

,
ág }lal'

cai nak töl'ténetét és semmiféle könyv nem emelte kl a had-
.. , • k t '  'ása {ol)'amán a csapatok és torténeimi es(!menye argyaJ � .  

az egyének ki.váló hőstetteit.. Itt fát juk egycsokoI\ba gyuJ�ve 

célt müvésziesen és páratlan szakf:rtelemmel �zOlgálták II 
mű s-zerzői, akik a magyar katonai irodalom legkiválóbb 
müvelói, Pilch Je"'IIÖ ezredes, a Magyar Tudományos Alka
démia tagja, aki egyútta:l szerkesztője is a múnek és mun
katársai, Gyalokay Jtmö ezredes, II Magyar Tudományos 
Akadémia tagja, Bf;rkó J8tvá,! ezredes, a Magyar Katonai 
Szemle szerkesztóje és lIlarkó Árpád alezredes, a hadi le
véltár munkatársa, 

Amint fölJapozzuk az első kötet-et, Árpád vezér lovas 
alakja tűnik .szemünkbe: az első kiváló magyar hndve�r. 
akinek népe azután az ezeréves harcok folyamán oly döntő 
szerepet játszott Európa történetében, Hogy ezt a szerepét 
megtal'bhassa, <hogy ősi ereje meg ne törjön, hogy a mindig 
fényesen csillogó magyar vitézség el ne huny jon : azt a célt 
pompásan szolgálja ez a munka, amely így kiváló nemzeti 
hivatást is teljesít. Ezt II szempontot honoráita Kormányzó 
Or (5 FöméItósága, amikor' ajánló sorokkal látta el a köny
vet, hasonlóképen József kir herceg Öfensége, a mngyar 
vitézség igazi tanuja es istápolója, akinek szavai minden 
magyaI' szívéhez szólnak és Göm.bös Gyula honvédelmi mi
niszter, aki lendületes előszavában a szebb magyal' jövő 
igazi kitünó nevelóeszközének tartja a magyar vitézségnek 
ezt az aranykönyvét. 

Hogyan lettem csendőr ? 
{rio: DEOE .iHÁRTON őrmester {Oebrf'cC'JI}.  

Alig voltam tizenkétesztendős, amikor mái' szilárd 
elhatározásom volt, hogy csendőr leszek. 

úgy kezdődött a dolog, hogy egy szomba.t este a 
falubeli legények túlwkat ittak a korcsmában s mint az 
milskor is meglörtént, a mulatozásnak verekedés lett II 
vége, Kikel'ültek II korcsmaszobáb6J és azután részfnt a 
kOl'csmaudvarfm, részint pedig előtte az utcán neki
estek egymásnak. 

Magam, a többi gyerekkel együtt a verekedök körU! 
settenkedtem s izgalomma.l néztem a tusakodást. Csúnyn 
kavarodás kerekedeU a megszokott korcsmai bicskáz3s:nak 
indult verekedésböl, a félfalu férfia gyülekezett össze 
hirtelenében s ki�ki csépelte, szúrta II maga régi vagy 
friss haragosát, 

a magyar huszárság bámulatos haditetteit, amelyek elkap

ráztatták egéc::z Európát és a francia királyi.. és a porosz 

királyt egya�'ánt arra inditották, hogy ma�y�o
ő
kb

.
ÓI 

k A magyal' katonaI dlC3 seg huszárezredeket toborozl1lna . 
b tt legszebb lapjai azok amelyek a Franciaországba �o orozo 

I ' é N , Frigyes seregeben sza magyar huszli.l'Iezredek s a agl 
' ti , rák Lélek, 

S-á16 magyar fekete husztirak hóstettelt tc rgl a 
J Ez', k 't

' 
- Ott I h-t I történelem. ' a e emelo olvasmány és egyu II J e es _ _  

. ,  ck a hannincéves háború alatti cI-A cIIIIsz6rJ hadseregn 
L. 't Vilmos fóherceg-

durvult tisztikarJirn élénk fényt vet Ipa 
II kindott panek a béesl fóhadiszállásoJl az J.6�O-es 

j:::;�:t egyes tiszte. rallcsa, mellyel a tisztikarl"llll tudatJa, rn í-' 
_" g a kilvet

-
l i  ' E  cn esetre a O le. ke.� asztalához fog meg l VIll, z _ kifogástalan kabát-

Megneszelték azonban az asszonyok is II csntát S 

mert mindegyiknek volt kit féltenie, nekiláttak a nyel
velésnek, leteremtettézt.ék a verekedőket s egyre azt em
legették, hogy majd megfutnak azok, ha jönnek II csend
órök, már ·üzent-ek is értük. A részeg legények Bzonbnn 11 
csendőrök emlegetésére úgy feldühödtek, hogy nekil'on
tottak a nyelvelő asszonynépnek, de bizony azoknál vá
I'ntlanuJ bátor ellentálJá.sra találtak. Nem is olyan gyávu 
az asszonynép, ha sok vall belőlük egy csomóban, akkor 
láttam ezt először. Köveket ragadtak s neki II legények
nek ! Akár az egri nők :mnak idején a törököknek. Olyan 
visitás volt II csatatéren, hogy azt még mi, gyerekek is 

keZÖket rendelte. : 1. fllisztla rehérnemu�n, 
A asztalnál ncnl 

ban és tlszt.a csizmában kell mcgjelCJIIlJ. 2. z k' '''� ,. 3 
láb k t mcssze mYUJ "".n , . szabad a széken Jlintázni és n a a 

h mn""'''lik /lZ , . ' mert amar "6 ..... Nem kell minden falat ut \fl mlll, 
éli kell kiürftcni, )11eg-

ember ;  Q serleget mindenkor csak f
, � Dleg kell törillni . . 1. el6zölcg azonban a bajuszX és n SZája
, ' tt ,sontokRt nem 

k' I úlni' a er/lgo A tálba nem szabad zte ny , ' 5  Az ujjakat nem 
szabad hAtna vagy az asztal alá dobm' k.: . '''''"'' . .87.. 

orrot 
b cl tányérba ·opm, T""CJ szabad lc.nYII"lni; nem> sza a a 'talt marha m6dro. ve-870 abro8zba fújni. 6. Nem szabad az 

dl "  vagy 110. birjon delni,  hogy az ember II s�ékr61 lefor u Jon, 
elO'"encson JárnI. 

megsok:dtuk. " 
EgYl>zerrc azonban hire futott, hogy jönnek a cs�lld

örök. Az asszonyok sikitozva rebbcntek szét, a férfiak 
egYl'észe is eloldalgott, II szilajabbak azonban _ voltak 
vagy negyvenen - kiadták a jelszót, hogy jöhetnek n. 
C.$endől'ök, ha II kutyákkal akarják felnyalatIli n vé
rüket. 

]!Jn nkkor mái' egy fatetején ültem s biztonságbnn, 
de mégis dobogó szivvel vn.t:tnm : mi lesz itt, ha II csend
őrök megJönnek? !  

S azok jöttek. Messzir6J megláttam a knkastollnt s 
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alattn a két sötét egyenruhás csendórL Nyugodt. de élénk 
ütemben közeledtek. Istenem, mi lesz most ? !  Reszketni 
kezdtem izgalmambnn, majd lepottyantam fl földre. 
Aztán a csendórök egészen közel értek az egy csomóba 
tömörült, ellenségesen várnkozó férfiakhoz. 

A csendörök megálltak, kész helyzetbe vették a pus
kájukat és fl törvény nevében Ielsz6lHották a csoportot, 
hogy oszoljon szét. Jtlelemben nkkor hallottam először 
ilyen nyomatékkal a törvényt emlegetni s még azuli," is 
sokat törtem rt fejemet e�n a sz6n ; törvény. Nem tud
tam elképzelni másként, mint csakis együtt fl csendöl'ök· 
kel s ma már tudom, hogy igazam volt. 

A csoport a felsz6Utásrn káromkodással és közápor
ml felelt. E�kor olyan dolog történt, amire azóta sem 
tudtam részlelesen visszaemlékezni. Két éles dörrenést 
hallottam. Becsuktam a szememet, átkulcsoltnm a fa ágát, 
rátapasztottam teny<!remet a füleml"e s igy lógtam fl fán, 
mint nz odatapadt denevér. Se láUn.m, se hallottam, se 
éltem, se haltam s nem tudom, hogyan maradtam fenn 
a fán, mi adta rémületemben az erőt, hogy fogózkodjam. 

Mindez azonban - azt hiszem - csak pillanatokig 
tartott. A kíváncsiság erősebb a rémülelnel is : letekin
t:!ltem hát n fa alá. 

Nem volt ott senki más, csak a két csendőr. Nyugod
tan álJdogAltak s nézték, végig a nyIIegyenes, hosszú ut
cAn mint rohannak, bukdá�olnak, törik magukat haza
felé az előbb még nagyhangú legények. 

Percek sem teltek bele. olyan csend lelt a faluban, 
amilyen még soha scm volt. Azután elindultak a csend
őrök. ltn meg lekúsztam a fár61 s .észl'evétlenOI n nyo
mukba ézegödtem. Ezért ugyan nagy veré8t kaptum 
oltbon, mikor hazakerültem, de nem tehettem róla, mert 
valami ellenállhatatlan erő és csodálat kényszeritett rá, 
hogy a csendörök közelében maradjak. Láttam, amint 
betértek ebbe a házba is, abba fi házba is s innen is, 
onnan is egy-egy legényt vezettek kifelé. Az előbb még 
nagyhangú legények pedig csendesek vollak, mint az öszi 
legyek. 

Ezt az éjszakat soha sem felejtettem el B lassan 
megérlelődött bennem az elhatározás, hogy én i s  csendőr 
leszek. Eleinte ugyan féltettem a csendóröket, hogy a 
legények majd bosszút állanak rajtuk, orvul megtámad· 
ják, megölik őket s gyermekésszel nem birtam felfogni, 
hogyan lehetséges az, hogy ilyesmiről soha sem hallol
tam, sőt mindig azt láttam inkább, hogy a legverekedőbb 
legények még nagyobb tisztelettel és jobb szivvel kö
szöntötték a csend-5l'öket, mint azelőtt. 

Most azonban tudom. hogy nem igazi csaLa volt 87-
a csendőrökkel, hanem csak a virtus kitörése. A magyal' 
ember pedig mindig megbecsUli és tiszteletben tartja azt, 
akiben nagyobb fl virtus. Ezt tisztelték akkor a csend
órökben is, de bizonyosan tisztelik ma is oll, ahol ez 
megvan. 

Ettől kezdve én iB csendörré lettem. Eleinte csuk 
1-:ondolalban és vágyaimban a később aztán n vnlósúg
ban js. 

BrUnn 1646. é.vi oslromli.nál a véd6knél akkor:l volt o. 
Uipo-rltiány, hogy u_svédek tü:telésére mór nem is tudtak vAla· 
szoln!. Pnchoy császári ezredesnek végül sikerIlIt II vúrost 
övcUi ]lagy �rdök leple alatt llZ ostroml6k gyürújén 400 lu. 
vassal keresztillsurnrrrt', akiknek mindegyike bl7.(lnyos meni
nyiaégú 16port hcnott. Ezen lovo.sok közlll 160 klinytelell volt 
kllt no.ppal később ismét keTcllztUlsurranni llZ elIelIséKen, mert 
a v6rban uz él elemhl6ny miatt nem nurudhatott benn. 

11�11.l< �N. 
. 21. klirdés. A községi kisb{"ó halltis Jmicesal foinyiLjcr. f/ 

községi sogédjqgy;:ó asztala fi6kját s onnan tó'bb alkalOlll1llftL 
5-10 pong6t 0(101). MUy b!'blCJsolokmdny Uyalluja forDu fann? 

VúhlBz. A cS<llekmény n Btk. 333. §-fi:bn ütköző, n 33G. 
§. 9. pontj n szerint minösülő íolytu.t61llgosan elkövetett lopús 
büntette. A községi kisbíró a Btk. 461. §·n értelmében közhi
vntnlnok, ,fi lopást e jellegének fclhnsznhlásl\val követte el, 
mert hivatali állása könnyítette meg neki n pénzc.síiókhQ7. 
,'aló hozzájut:á.st.. 

22. kérdés. EgI! földhirtokos 11Iezei bir(ok(uwk iJrzéilérc 
évi béJ' me{letl 11H1ztiőr� fogad fcl. A IIIcz661' a rábf=ott 
tengel'iföfdön 5 P ért,életi. teJ/gorit laWr ds ellOl). Mi7l6silelt 
lopd8 blttltettéról vagy mc::ő"eud6ri lrihú.qúllról 1/tI7t-r 8::61 

Válasz. Az évi bér mellett alkalmazott mezőőr oly szol
gálati viszonyban van gazdá.jával, amely lllnpul szolgál II 
Btk. 336. §-a 7. pontjának megállapHására s igy II gazda 
kárára elkövetett lopása a Btk. 386. §-iJ.nllk 7. pontjüo sz.crint 
bíintet.té minősül, wkint.ct nélkül az ellopott dolog él'tékél·e. 
Az 1894:XII. t,-e. 9B. §-únak nl pontja 180 Btk. 1386. §-ü alnp
jún minOsfthetO esetcket (egy kivétellel) kiveszi 1\ mezei 
lopás fogalmi köréból. 

23. kérdés. Olycm nUtgúntaflwlI fev6 iiz!otholVi8Óg, 
it/eMu szo-lgdl6 lcij(í.rattaf és kil'a/w.�tul, wn/ely (� többi iizlot 
lIorúbCL11 auu tnagánhá4hoz hozzáópiiUrm, ldl/ön, bM alaeso· 
nyabb /..eW n/att van, az ii.z/oLi i:zúróra és I/mllJ�CUlziilwt SZ01/l
pontjá/Jót u "bódé" !/ogltbna aid. 6Si/C·C? 

Válasz. A m. kir, minisztérium 11)27. évi 1804. M. E. sz. 
rendelelónek 1. és 3. t§-ll szerint, ha az utcán vagy köztéren 
elhelycz.ctt bód6bün l(pavillonbün ) cSllk 811jtóterméket árus{
lannk, az árusftás üz utcai árusftás fognlma alá csiki ha 
azonban u b6déban 61ljtótel'méken Jdvlll egyéb cikket is vagy 
kizár61üg egyéb cikket Al'usltanak, az egyéb cikkek n.rus[tá
sáro. vonat.koz6lüg ft nyilt árusit6 üzletekre érvúnyes zár6ra
és munkaszUnctrendelkezések irányad6k. Klvétclnck nkkal' 
van helye, ha az itt. árusftott cikkek egyébként utcai árusitás 
tárgyai is s ezeknek a cikkeknek utcai árusfl;ó.sa tekintetében 
eltérő rendelkezések vannak érvényben, ezeket 1\ külön ren
delkezéseket kell nlklllma:mi. 

A kérdésben megjelölt üzlethelyiségre vonütkoz61ug azon
ban nem lehet vitás, hogy ez az üzlethelyiség nom lévén utcán 
vagy köztéren, hanem mIlgánteiken, b6dénak lIem tckinthet6. 
Ezért nem esik üz uteaj árusftás fogülma alá például a kapu
aljban val6 árusltás scm. 

2,1. kérd&!. A 1(llllc. 34. §-ánalr 2. PMlja Ult,ja. 01110,11 
feyyveral. mcy8zl'rz6st!t, utnclyoh ta"lÚso úlfu'mdrdokblJl WOA. 
Ti/OA feYllve-rlUJk tekinthatíi-e a bOjler? 

Vál8flz. Olyllll áltüllmos tilalom, ümely alá boxer meg
IIzer'zéBe esnék, nincsen. 

26. kérdés. A glfall1l.8{to-U 'fn(luielonik n Hór/alt ItlkdJlá-u, 
hOlJy tlZ álta.ll� tlo/ri r6J1zlotfizetéATC c1(/dolt kflTdk{Jtir IIdte/· 
áráJUL� utalH� leiMt 5 pOUqIJ8 "ószfotót /JIlllwjI8(/. Jl 8drlctt 
lIom f1Z(l(., tlm'o n Ul!tl7l1(Jtftou Illvuzi It IIJrtotUíl aunalc Wto
Iwz(w, alfaulrc C� !wrékpCvrt. Milvflfl- 'lilntotctr(l6 o801ak1llÓ1�II· 
r61 van. szó? 

Válnsz. A cselekmény n Bk. 3GO. §.ába ll.tközó zsurollL8 
vét.9égénck kisérletére s..-,olgáltat alapos gyunÍlokot, a 65. §. szerint.. A gyanus[tott jogtalanul jl,rt cl mert ü kerékpár 
miiI' nem volt uz- övé, törvényes zlilogol6 jo'gu nem volt " eao
I.ekménye oly 7. ro.szaknak tekintendő, ümely egy Ilolgbl per
utra türwz6 kovetolés behujtása, vagyis vagyoni haszon cél
J6.b61 a sérlcttre nézve kénY8zcrhelyzQtct akllrt teremtenI. A 
cBclekm&ly cso.k azért nom tekínt.hctó bcfejC7.cttnek, mert II 
8értelt fgy sem fizetett. 

. 26. kérdés. Többen ana H:övc!kf'ntfJk. 110YII li8":61Jr.JtIf� rol,Cik (/z aruágban taM/liutó Jclll/lildi fi:oW o!Jzkö"ökoL (bü1Ik-
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joOyoklJt), Az öSR:wuá�IÍTOlt l.:ilf/öldi fi:otlJ(lBzkö2iikot "/JI'n'
sdoool oladjiU. oou pdw:iiOYIIÖl.·'lOk, nkiTál tudják hODII il" 
fizet61J8'Zközök. kill/öldr/) c8cmpéudséuol foglalkodk. 'MU/f biill
tetcl/dó cR% kmóny Mtosill illi f1setboll II Illi II járőr tU1U1i
uaMjn, hn ily csolck.m6ullokrlil Arioait/. Tnrthat-c ItázklltatdHt 
a:;, ily Ics6lokmóIIIIljel uuamudtottnlmdl a kWföldi IJ6l1z'lomnk 
folklt/attisa 1.doott, lm't/wt-lI szcmtf/ymotozáat olyan OOllÓllo/':
uél, akik kö;;oi w: Ol'lIzlÍolmtúrlloZ, tehát "uitvlÍn rt CRt'III/lhz�1J 
oUíkMdlletoL közbe" ily c8clokmóll/Jok fllla1l1ljÚÚ(t o/nwkt 

mint biz",lmi egyének klsérot6bcn �6rlett Inkfll,f ll'n mon
tünk, hol helY8zlni flzcm16t tlll'totLunk, m(" ynl1k sOl'ti n 
a kövebkez6kct til lnpltoLtuk meg: 

Sél,tott Inkllsnt nz .Jtcllt6/ 2 motel' mngl1e kOl'ltklt 
vAlnllzt,jn (>.1. A laklHI nblfikni 01'6s vllljl'AI,lc8lll Vnnhnlc 
bt'épltv(>. A rACH h6zllU'fii olyulJ kilimél'ot.ilok, hOlr,V 
IIzon n logvózn{Lbb tt!l'nlCtO B'Ylwmck Hcm (6l'hcln e b('. 
Lábnyom fiZ egész fnkflll közelébem ncm volt Utlálhat6, 
kivéve sél'tuLt éR ho:r.zátal'toz6inllk lál)nyomll.lt. r(lkór
dettUk Hél'tcttct, hogy ln 967 pcngöt honnan lopták fll, 
ki eltlfidt�l , hog.\' fi pénz 1\ hfd6szobflolln till6 us"tal fl6k
jflblln volt el hclyuzvc, A fi6k be vo l t zflI'VIl, Ku lcsllt ö 
az ugyancsak 1\ há lószoblLbnn fdJó Hzokrény teteJóro 
helyeztu, IJ'ov{Lbbi kÓl'déHeinkl'e oJöndtn móg, hogy It 
kulcs elhclyczéaél'ől feleaégén kivü l senki Ijcm t udott. 
li'elctlóge u lopás Ilnpján Ő vele 4.!gyULL II berkesd i hl\� 
tflrbull levő Rzől6jOkben dolgozott. €clesnnyJllt, 6z\', 
Rigó Györgynót oLthonhngytll. Ilzznl, hOKY II bUl'omf1:lk 

Válosz. A m, kir, minisztérium WIJL óvi ,1600, !\t, E, sz, 
rcndelete mcgsziintcttc II külföldi Cizelőcszközök tőzadei Cor
galn1t\t, tehát tilos külföldi (izetócszkö7.7.el úzól'kcdlll, tilos to
vnbbú ugyane rendclot szerint II MlIgYllr Nomzeti Dntlk en
gedelme nólklll kUI/öldi pónzt nz országból kivinni. Az lJy 
csoleklmóny elköveböje 1\ íizot6eszközökkel elkövetett visszu
élésekr6l szóló 1922, óvi XXVI, t.-c, 1. §-ábn Utköző büntettot 
kövot el és 2 évig terjedhető börtönnel, ilzlots�erllsóg 05etóII 
ti évig terjedő fegyhál,znl, },énzbUntetéssel bilntelhctö. A bO. 
nös vagyoni olégtótel ndásárn is kötelozhető az úlJrl.lnklncst(lI' 
javára, A pénz, vlIgy egyéb órtók, nmelyre nézve a bllncsc
lekméllyt elköveti k, elkobzás alá esik. A bűnvádi elj oros a 
budnposti kir, bUnootbUirvényszéknól szervezcbt uzsorobfró
sog kizárólngos hatáskörébe tartozik. 

Hu t.chát.. II csendól'llek ily ,bül1csolekmóny jut t..udomá
snrn, azonnal II legerélyesebb nyomozáshoz kell lótnia, Nem
csak uz f1l JnmkincsUu' veszélyeztetett érdekei vMelmóbon, hu
Ilem n bűncselekmény legfőbb bizonyftékllinnk megszorzéso, 
tohát t.i.sztfln ignzsúgszolgúltató érdekből IS a legfőbb gondot 
II búnjelek, n zugCorglllom és csempészés tOl'gyht tevő kUI
földi fizctőeszközök megszerzésérc kell fordlt:miu. E végböl 
húzkutntfís fognnntosfMsn II legtöbb esetben megokolt :l 
Szut.., ,187, Jlont.jának figyelembcl\'étel0 mellett, n �r:emélymoto
zús ugyancsak fontos része 10s1, ily esetben n nyomozosnuk, 1.1 
Szu l. ·180. pontjflllnk keretei között. MegjegyezzUk ogyóbkónt, 
hogy nz efnHn bűncselekmónyek ol'edménye9 kidel'ltése I'end
szel'int csuk úgy történhetik, hu .az ily bünc.solekm�nyekkel 
gynnusftott egyéneket fib'Yolés uln.lt. tlll':.\'11 ,tcttonól'lk, mort 
hiszen az ilyen bl11lcsolekményck szereplal mllldunnylun gyn
llUsltot.tak, tehát n. nyomozhst Illeg!liúsltnniok vIIgy tngncJnlok 

érdekUkbon f,1I i érdektelen tnllu Ily e!letekben aIIg .szere
pelhet. 

Az ,1022; XXVI. L-c-bo UtkÖZQ bllncsolekmónyck f?lytlÍn 
hoColyt.. pónzbllntetósb6l elkobzott ól'túkekböl és \'ngyom oló8'" 
tételból 1\ m, kir, ignz�ogUgymIJli.sztol' nz eljá�6, kil', bfróslíg 
és ,kir, UgyéS7.sÓg mQghllllgaM.sa utnn mogf�!clo Jut.ulmnt on
gedélyezhet oly egyének l'észére, nkik kUlönos érdemeket IIze· 
reztek fizetőes7.közökkel elkövetett büncselokményck Cddel'i
t�óben. 

... NIIII'1i1)1 NII)MI)I.II) •• 

Egy lopási eset kiderítése. 

I I • OllOSZ JOZSI"F Wr�'ilh'IlIl:S:lor (SZlIlJl.nll\). 

mCKetlJ-tósefuLán ö is köveflse ökat CI l!z4Jlőbe, 
Özv, Rig6 Györgynó, sél't.ett édctUlnyjn II jfln'Sl'Iwk 

előadta, hogy fiu és menye tll\'ozflSll utAlJ ll. 'hal'omflll4 
knt meKotottc, mlljd fl hfll6.'lzobn IljLnj6L becsu ktn. A 
kul csát az clőli20blaban el helyezett val'l'ógóp flókjákll 
teUe. EzUtflll IlZ elöszoba ajl.njflt. ctlU:<lll be, mulync!t 
ku lcsát flZ udvlll1bnn levő 16isUil lóbun, cgy vnkllbJnkba 
helyezLe ti azután ő is elthvozott ln Itlkfl�l'óL tlJidőn II 
dólutnni ór{lkbnn 1\ bal'omfiak etet�8e és flh:�H v6«l.Itt 
korflbblln hnzllél't, észl'cvet.t(:, hogy flZ iti lA 1 I6bll II oh'cJ
tetL kulc:. nem íl gy vnll latéve, mint nhol:fYl1tI ó 1\1. 1'1' 
tflvoznsnkol' hllgytn, IIzonbllll nem Wnt fel neki Mumml, 
'Illel'l II hfdószobn ku/csAt vilJzont ugyanúgy Inlfdt.fl II 
gépfiókhnn, IlminL IIzt l'oggC!1 odlltette, Elite, midőn nw
nye �II fiu hllzllérkeztek, fin IIzt monduUII folesóKónt"lc, 
hogy vegyen k i  pénzt és h01.zon II boltból l'ózgA J i coL, AL. 
uszl1Llftók kulcefl t ClZ Ils8zony nem tlllflJtIl ,'encJ(:l1l he
lyén , mirc férje i� kOJ'úsni kezdte ÓS Ilzl 1\ I:IZekl'óllY to
tejének közepén tnlAlLflk mQg. Ekkol' mfll' l'OI:lSZI\L lWj· 
lett. KlnyitoLtu az MI?,tultlÓJ<ot. H /lflttll, hogy II 967 
peng{) hiltnyzlk. 

!\livel II helY8zini Rzcmle fl teLtol:! kHáMrI} nézvc 
csupán I\Zt. fl tllml)Ontot !lzolJ.CnltnLta , hogy ClZ n he lyi 
viazonyok:knl itlmcl'őtl egyén lehetett, 1fu-ör IIZUt(l1l pu
hntolt, hogy m i n t  ilyenok, kik jöh e i nek fiK�'clombe, 
Mogtudtll, hogy körUlbolfll egy évvol oJr:elöl.t :-I�J"tl\tt 
szolglÍlntll.bfUl (lg)' I(nsztis Istvnn 1l0VŰ hll. ziciiclód tU
lott, ki julcn leg BOI'ke/Hi köz!légben Török bLvfl1l otlllni 
Illko81lúl szolgAI. IJlnlloUtL jál'ől' azt is, hOK.\' ez 111. 0111-
bCI' még mindig boj{u'atoR 8�I'lcLt hnzflllu, limit (Izan
hnn HÓl'tctL fcl scm eml itett. Igy sél'toLtnck 6M Ctlld6cJ
jflllllk újbóli kikől'dcúl'le vúlt szUk!>égC1Mé nnn(lk ti6Z
tnzns/L vÓgott, hogy JCILSzns tónyleg tlzokoLt-e hozzlIJuk 
ollhLogllLni li hogy II? II bancl:Iulckmény elkövolÓHtH 
mt'I{I:''lSzö nnpau nom Cordult-" mog nflluk, Ez{'n kikér
dozésn ok Aó)'toLt Rem mngflt., scm C8nl6.djflL nom volt 
hnjlnndó nlávetnI, KOl'ekon kiJolent,ctt!', hogy II IOp{IH 
ol kllveLliAóvol ódOHlInyJIH gynnúafLjn, ki ollon nzonblln 
II bilnv{lcli o]jMúo\l mQgi llditlls{lL nem klvAnJn ti Igy k6d r II. • • ... ... II k sd 19S] jú n i us 5-ón II má l'illkÓn1�,nd [  �:::I�Ot.to,

e
�l�gy 

közIlóg rolőljlll'ÓRngll .tAvllolizóllln �lI
.
ól 

i\�'hfl.IV� bel'kosdl 
ugyunaznnp n reggeli ól'(lkbnn RI�o 

'tó
l 

kir;yitAsa utlHI 
InkoH In�(lltlflbl\ iHrncl'et.len o gyán

.
:l

b
z

ó
�J

%7 pengó kÓ9Z-
behatolt és II bm'{ll't IHlztnl fiókJ u ' 

pónzt. (illopott. kom II lop(ui 
A vett. ól'tel:!UIÓR u tán ÖI'HPlll'lInCtllgl'mestl'ITOI VII

nYOmot(16úru engem ]COVflCR 1�t.vfl\
Ú közsógi etkUdL. 

zényelt. Berkesd közflégbe érkezve, 

• A neveket megvliJtozl.4lttuk, (Szerk,) 

P nyomo1.áli beHzUnLet.óaót, A já rÓl' ozt nem t.nrtoLtn 
�,n'lll1 lohetetlennek, dc 8él'lott IIlnpo,l lü'llníl)At cg,v
f lltlll{U1 nom osztOI././I, Ezórt II nyomozá8 (bCR'I,Un lotóRl' 
olőLt mög ogy kleól'letol tott. Berkc!1d kftztlógben lukolt 
\levél' J8t.V(UI tdbbl'lzÖl' bUntcLl!lt elöólotíl cllyén. t\ jór· 
Ől' CÓIHzul'(lnck IMt.u onnek, VnlJlm ln t I(fiMd:6 fslvánnak 
kikél'duzótlót arl'll vonu l koz6lng, hogy '\ büneHl\lckm6ny 
icJl'jóbun hol lmtór.kodtllk, l-Iov61' István klfolCfI.itullln 
Cllibil IlCu7oo lt., 1{Ill-l7o(isl lukfl.:lúról vllló ttivoJ léltl mln.IL 
nem tudtn ugyII n kikérdezni, dc gnzdllJll, TÖl'ök f6tv{m 
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községi esküdt ll. járörnek halA:l'ozottan kijelentel,tr., 

hogy cselédje az ö családj6.val együt.t. al,nap a k.?I'll 
reggeli órákban· kiment fi berkesdi határ�nn Icv6 f��.\I� 
jUkre dolgozni, honnan csak a késó esti ór6.kbnn

, 
jot

tek haw. S'Zóval KnszÚ!:l bűnösségének lehetöségét IS CI 

kellett ejteni, mert al ibijét a járőr elött is
. 

j61itmlel't 

megbizható hatósági személy igazolta. I\hvel mMl'll 

nem volt gyanu nk, kénytelenek voltunk ll. nlloDlo�ll:ilt 
sértett kérelmóre beszilntetni s eredmény nélkUl az 

örsre bevonulni. 

Ebbe azonban nem tudtunk belenyugodni. Az volt 

Ul. érzésünk, hogy nem végeztünk egész munkát. Nem 

fkteleztUnk fel sérLett anyjll.l'ól ·olyan nagyfokú Ugyel

lenséget. hogy n lopást éppen olyankor köve�se el, nm:
kor egyedül van otthon, mikor tehát II gynnunal( eleve 

ö rá kell irányulnia. Járőrtársammal elhatJno'l.tuk, Ihog�
: 

u jövőben minden szolgálatunk alkalmával puhnlolm 

éli érdeklődni fogunk ezen ügy iránt. A következ6 szol .. 

I(:í.lalot örsparancsnokom ismét Bpl'lkesd közsóg felé 

vezényelte. A !községbe érkezve. meqtudtuK, hogy II 
lopás elkövetéséból kifolyólag kikél'dezett Hevél' bl
\'{m és Kaszás István 'bel'k�di lakosok ignzoltat.l1�u

kat .sérelmesnek vet.ték és 1931 június 7-én Pécsről 

mugánnyomozót hozaltak nyomozó kutyllval együtt, 
hogy n tettest állall\"tsa meg s fgy az o jó hírnevüket 
_ mely .nz alibi igazoltat.ással csorbát szenvedett -
{I1IH.$8 újból helyre, A nyomozónak 50 pengöt fizettek. 

A magánnyomoz6 munkájí\nak befejezése uHm WI. 
örsöt arról értesHette, hogy a kutyúja a nyomokat a 
helyszinél'ől kiindulva KovÍlcs Lászl6 berkesil i lakos 
lukúsá ig követte. Kért.c, hogy Ul. örs II 'llyomozást ebbt!n 
uz irányban indium meg. 

Ezen érlesilésre örspnrancsnokom mit sem adolt. 

19S1 június 22-én Berkesd községben Ol'szngos ,:lt .  
sál' volt. A l'end [enntal'tflMu'n öl'sJlnrnncsnokom 18-

mé.t engem és Kovács I-stváll Ól'mestl!llt vezényelt ld 

szolgáhibba. Ezl H Z  alkalmat szintén felhasználtuk 

/lt'rn hogy ll� elkövetett lopás Ogyében puhatolód-zunk. 

A vAsát' jó nlknlomnnk látazott. Fll luhelycn
. 
itt .Lünik 

ki, hogy ki költekezik legjobbnn. Puhntolllsnmk során 

bizalmnsnn él'tesülLUnk .hogy Kasz6.s István fl lopés 

dkövetél:le napján kot'á� reggel nem ment ki 'föl'ök 

1'::>tv6n bel,kesd i  lukas községi esktldLtcl és nniHlk C811-

Itldjávnl ll. mezőre dolgozn i, hanem CR1\k délelőtt 10-11 
6l'!1 közötti idöben követte bket odu. Ezt nem akartuk 

... Ihinni, his� Kllszb nlibijét gl,zd!lja, TŐ1'ök IsLv(m eti

küdL hntározottnn igazo1tll � ezenkivül Ilzt IlZ egyént. 

kitől él'tesUlésUnkct s'l"cl'eztUk, mint hazudor.ó embcrt 

ismc>rLUk s Igy azt gpndoltuk, \hog�' féh'e akar vezetni 

bennünket.. Az új adntot mindenesetre' tudom6Sul vet.· 

Il\k, de "ál"Lunk n fellépéssel I\ddig, mig több bizon�rl

lék lesz n kezUnkbcn, 
A "ó-sár megkezdődöt.t. Jöttek...mentek I\� cmbel'�k, 

Jlu'örtál'sammnl fig�lelli.lk, hogy kik köllekezne� a leg· 
jobblln, dc senki sem Mint [cl. Mcgkérdeztuk 1\ kocM' 
míll'ost is, ki szintén ben'keseli htkos volt, hogy vnln.mc· 
Iyik cselédemhel' nem váltott-e nálu nngyobb névér· 
lé.kt1 pénzt. A ,kocsmlu'os -elmondtn, hogy Töl'ök Ist.· 
\'án községi esküdt Kaszál:l nevű cselédje egy I ilcl' bOI' 
flrával tartozik neki. Fizetni aokat't 20 pengő.3 bank· 
jeggyel , dc ö !l-...t nem tudtu felvAltani. Kuezás elTe öl
pengöst veLl el6 é.s lal'wzlÍ.sát nzwl fizette ki. 

Jól ludtuk mindnyájan, hogy hll más bizony[tékot be
szerezni nem tudunk, fi ,biróság n magúnnyomozó által 
végzett nyomozást bizonyItékul nem fogadja el. Min· 
den mástól eltekinlve, n rendőrkutya által kisz.imatoll 
nyom teljesen megbizhatatlan volt., mert kutyát II 
bűncselekmény elkövet�se után több mint 24 óra mulvn 
vették igénybe, már pedig ikő'l.ludomllsú, hogy hat óra 
,,:ltfllte után a rendőrkutya - egészen különleges eae
lektől eltekintve - nyomot kiszimalolni nem kőpefl. 
Hevér ós K85Zás azonban nem nyugodtak. ÁllandólI.ll 
fenyegetöztek, hogy jogtalan eljúrásunk milltt fcl fog
nak jelenteni ·bennünket. E-Lzel mi édeskeveset töröd· 
tUnk, mert meg vollunk győződve eljál'ásunk jOgoss!,
gáról. Ezentúl még szorgalmasabban puhato1t.unk az 
ilgyóen. 

Gynnunk ismét feléledt. l<aszlist rigyeltuk II vásti
ron. Gnzdasszonyúvnl, TÖl'öknével jiu't·kelt, de nem vil 
tU\l'olt semmit. Sz6bnelegyedtunk Töröknével. Kérdez
tük, hogy mit sz6ndékozik vásllrolni. Azt felelte, hogy 
semmit, mellt nincs pénze, Két pengője volt., 8ztlls odn 
kellett adni bér fejében Kllszúsnllk, ki azzal fenyege
tődzött, hogy ha nem kap pén�t, felmondju n 8zolgála'" 
tot. KasdIs ennél II beszélgetésn61 num volt jelen. 

A vás{It, már befejezétle felé közeledett., nmikor 1\ 
vásártél'en fclá.ll ltott Imcsmahelyis6gben megjelentek 
a zenészek és hegedUIni kezdtek. A helybeli fialalsAg 
szokás szerint táncra Ilcl'dU lt, köztUk 1\ mi KaRz(lsunk 
is. �szrevétlenül f\gyeltUnk. Ennek meg is lett az ered
ménye. Knazás IsLván táncközben ;!z6lnézctt. magn 
körlil s mikor bennünket nem látott, egy öLpengő8t 
vett cia

' 
z,sebéböl és az.t il. zenószeknek adta. Rövid idő

vel ezután újnbb öt.pengŐHt adott át rt kOCBlnÚrOsnal<, 
hogy a zenészeknek bort adjon órte. �bbcn nzonhn.n <I 
jál'ör közbelépése mlll' mognkndÚJyoz-Ln. A tömegből ki, 
8'l.ólitvn fi köz8égházAhoz Ids61'lUk, ott két JcöZ"sógi kö-

A régi h6borúkban n. katonúk mesébo illő 1.11ákmányokra 
tettek szert. Azonban a könnyen szerzett 'Vagyon könnyen ill 
ment el. A harmincéves háborúban n császnri seregnek egyik 
teljesen le-züllött közkatonája, rutinek - miuUm mindenét eJiLla - mlir csak egy Ing képezte minden vagyonát, íroneln 
duplal\Tanyakka\ telt nugy hord6t zsúkm(lIlyolt, melyet 11111{ birt clhengerltení. Gondolta, hogy cgyszer úr 1(lS'Z, MeJPIzökötL 
nJcd6töl, drága ruhákat, G pompás 10vIlt, kocait vett, lovl'l
azokat, lakli.jokat, 8őt cifro unifonnl808 titk'rt fogadott �If "ObtT8t Luml'ua" né.v alatt ltHinchenben egy szállodában 
lakott, hol pompásan �lt. Holiz lÚ.bol'nok ilt találkozott vole és Lumpus czredca a'Ulnnal meginvitált.a at fejedelmi va�so. 
rli1'8., A vacsora. végén a házigazda csemege helyett pompúa 
aT1lny nyakláncot és fiOO francia "pisztolyt" (aranyat) aján
dékozott vend6gének, amit az - gondolvfin, hogy Igazi úri ba1társsal VBn dolga - az akkori felfogásho7. ;mérten el 1'1 fogadott, Annál Jobban btímult, mld6n egy-két hét mulva Lumpua ezredes urat, kl mindenét ellkko7.01vAn, II Bzúll6bGI ('gy &ztíl rongyos k1l.blitbun kldobatott, mini elfogott s7.3kevöoyt hozták cléje. 

zeg jelenlétében. megmotozLuk, mely ldkalommnl nálu 
még egy darab 10 pengös bankjogyet tnlnltunk, Azon 
kél'déReml'e, hogy a nála lnlált pénzt hol 'vette, előadta, 
hogy IIzt gnzdasszonya ndta neki u vásár nlklllmflvaJ. 
Kikél'deztuk arra vonulko�Ólng iH, hogy a kocsmni 
udóssllgút mikor fizetLe kl. 'llngndtn, hogy neki koc8-
mui ndóslIlIgu lett volna. GyanúHitottunk Ily módon el· 
Icnióthe kerUlt úgy gazclnStfzonYlI, mint II kocRmlll'ofl 
lilliUI8nivnl. Gyanunk mOHI.. mllr nlapOHAÚ vid t, ezért II 
l,yom07..ás lefolytatása vógett lil'l7,ct nlli. vettUk 's II lt\
núk kikérdezóllóhez fogtunk. 

Ezután egy khi Ctlelhez (olyamodtunk. 
J ál'őrtál'sllmmal megl)(!8zéltnk, hogy gynnúeIt.oL· 

tilt az egyik azob/,ban elholycz1.Uk, hova megolőzőleg 
j(Ir6rtlll'lmm mllr olbújt. Ezután hekllldjUlt hozztl egyil( 
hUl'átját azznl, hogy mint tnnu vál'jn mcg, amig fl JeOl' 
l'cá kerU!' ,J[H'8rLlll'snm e�nlntt klhn\1gllttn boezélgető· 
RUkot. tgy ie történt. J6rÖl't(IrRnm jelentette, hogy l(n-
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szAs b1l1'6t.jAt 60 pengő jUlalom ki látnebn helyezése 
mellett gitZdaSBzonynho1. !küldte, hogy az II ctlondBrök 
él'dekl6désél'O .azt lá llft..'1Il, hog�' a pénzt n vá�h altStt 
;; ndta I(�l8'7llsnruk, INéhlin)' perc mulvll kihfvtnnl II 
tnn út, 

i l'lillt. Bármi ly mCllbfzhlltónllk i6 tűnjék eltlt'} pillllnlltm II 
lu nu (J6hlJ'n6v, állAs), el6adAsht ellt'llt�SrizIlJ kell. MCI'l 
k�t vo!tzély fenyeget. A wnu tévcdhut vnKY hll1.udJwl. 
81'1'(' cHIlk oz niapos ellenlJ''7'őB I'évón lehet rájönni, Az 
CllkUdt B711vn .'icm kószpénz, ezt ez lll. cset bizonyftJn, Ilo 
II mcgfelcl6 cllcnöl'7.és 117. els6 lllkulommnl meltWrtéllik, a 
nyomoÚist mtu' ('16bb slkl.'l'('IIOII be Il'Ilctett voinIl flJJezl1 i. I�zt II hibA.t M.onbull 1\ jlir61" j6vAtette további iKon he--
1�'(,8 nUlKllwH't(lbfivnl és eljlil·{llllivnl, Nem nyugodott bole 
11'7. eJ'edhlén,vtclcIU1Ógbo. SzfVÓMfln tovúbb ku tiltOtt. Puhuto. 
Inan sorIlII upyun �17. ulil6 l'setncl( fOl'dHottju iti mcgtöi'
lént vell!. Az e'ső csotbell eOli�tc ellen81'z6t1 nó/kUI 111. 1j(1l7. 
nllk ianHwt ember hozug�A.'CAl, II n11Í�odikbU11 kételkodott 

EzuUin az ÖSSZll}! bizollvftékot gynnú6flott cl ... Uu" 
111m, da oz megmnl'adt konok tagadúsa mellett. A bűn
csolekményt nom ö követte ol 8 111'1'61 nom tud, 

Mivel d'n indon bizonvlt6k 1I00cllctt sz61L, hogy II 
c!w lekményt cSllk ő köV'Ctte cl,  Igy 1\ t6nyvá1.lat meg. 
szel'k:es1.tésc végett 11'11 öl'!lállomnsrn (Mlirillkémónfh'c) 
kL.'1értok, hol még cgy csolfogftst pl'6búlwtm meI{, Reg. 
/lel nyolc 61'll elött, midön tudtum, hogy telefonon 
hilibn fogok clH,mgetni, li pOMtn Ú IO' Bcm jelcntkezik, 
l{,vunúslloU jelcml6tében odllmcnlcm II t.fIvbo8zólöh1:iz, 
cBönRcttem 68 elkezdtem beszélgetni Úgy tr.UCIll, 
mintha a1'l'a vh laszolnék, hogy nl. olloJlotl pénz meKli:c
l'Olt. Cyanús!lott s1.ifnót vlllloztntva hal lgatta II brHzél_ 
gl,téHt. E7utnn II kttl{ylót letottcm é� mIlKkérdezh.'n' 
ItYllnúsltot.t6l, hOIlY miért ncm nkm'tR elárulni, hog,\' ö 
követ.ln el a bt1ncaclckményl I{özöJtllm vele, hogy mo�l 
megyünk vi.�R1.il Berke-sdl'c, mert nloR"tnlálták il p6m:t, 
flhovll. tlzl ell'ejtolte. Gl'anúAftott ·mTe ('Imondtn, hOJtv 
pddig u7..érl lngndotl, mort fl lopn�t n�m egycdUI, hll' 
"'crn Hevér István bel'kesdi lnko!l8fll együtt kövelLe cl. 
aki neki azt mondotta, hog.\' ha a cselekmény elköveté· 
sél beismeri, Ilgyon [Ogju U lni, Ugynnakkor megmondta, 

hogy IIZ ellopott pónzből 760 pengó ghzdl\ja udvarAn 
egy cscl'épzslndcl l)'ol vnll Ietnknl'vn, m i �  jl\l'Ól' C7.pn Ihe· 
I.yen meg iR talált. 

El6ndt.n, hogy n magl\nnyomozót Póc81'ól I'levAI' 

I�tvánnnl IlzórL hozllLtllk ki, mert j61 �udtá'k, hORY 11\', 
nem fOR őhozzájuk menni II Igy II közsógbcliok a l éltt 

becsUIctuk tov(,bbrn hl fent rog mnl'fHlni, mCl't ezAllnl II 

GSendőri n,yorno?!ill. ,IIíll'An �'flJult torc'ődöLt gynnu tolj(','�el1 
Alosz1ik. 

Eló!Hltn méK n7,t iR, hoj.O· KnzdáJn 'J'lil'ök l-atvflTl boI" 
kesrl! Inko$l ú!!kudt nz csctl'öl fi.emm!t �eil1 tudott ugyAn) 

(If" 1I1.�I·t lit. kioktnUn, hogy n csendórtIk f>rd,",ldó�é!lél'(, IIzl 
fl'lnljo, hogy It bl1UG80lnkmÓny

, 
tllkllvolő:lp IlI'PJft� k�l'ál� 

I·eglifel elmont n me7.órc dolilOZll I, mort II ('�cndóloklUk ő 
is n1.t mondotiIl . 

Hcvér hItvAn bOl'keMcll lilkoNt u büncsl'lckmón" 

mikénti p1követósi mócljál'lL klkcrde7,LlII<, ki II tel'hére I'ótt 

bűnc!lclokm6ny (>lkövot�AM tngndtll ,i IM:ndlüw ml·]ll'tt 
mJndvógiJl" kitnrt.ott, 

(KY dhrftctttfk ki t'zL II nngyohb v/lKyon! kád okozolt 
.. . 

A '  h H6rtctt II nyomozá� 
hunusclckménvt. IIIUl/lk elnc l fl, ogy . 

II huzl1R""l1llk IHlI1ert ('Ill beJ' if("�zmon(MlIAbnn, IilJtnel< ducA l'lt 
Ill'lll {\n!f�dotL. 1\'loML II b(lnc8olokmé-n�"))61 81.(0'n1l11.6 hnazon 
hil'tokoUuu\nnk hi'7..öIl,VftMII I'é-vón lIklll·t ol'cdrnóllyhcz Jutni. 
liiz 1l'T. út, /lok Og.l'ússóg é8 11.'1t'méllycSl:lég mollett célhoz ih 
Vl'zútoLt. 

HrUrvezt'tlii tnnfolynmol, lIMoJozéiJé. A kl(\pc�tI gyalog
IUIJulo/f1.t.AI:m:\I II jdr6rvozotöi LUII(olylltll hullR"alólnult vlIP,K-
gliJIt (oblllJ/íl' 27·6n voll, A \\izlIA'án R(muh'/Hu' IfIlIII" 
Cz6dllU' GUH.llrlll, II lll, ld)', CMlld6l'.\Ióg CoHlgycl6ju Illolló 
haOHzlotl U,bol'lIok, ;WU/'II Jdr:II(\! ú:-..rC'dos, budnlll�"U I. korU
loti pal'ulIcH nok ól! P"1"r'1I úÍlf::(/S Ql'ImA'Y volt joIolI. A LnIL
(olyamon ,10 hllllglll.ó voU. I'Ó��. milló Jd.rd411/j(t�1I (hib"" Ör. 
mMwr (IV, korUlot), !J111Í.!IodJk Sr:olUli Itrlllnlt órn1l1HWr lVI. 
kl.ll'UI<1v) �II Il/\I'1nndlk Dutol" JÓ:HO! őrmestol' (V. korU ot.) 
lu�t. A "I,,,,gn b<,fo.Jozt.évcl ROIII/ÍlI/ulÍ louu!1 C:dnll'r C"""oMv 
1ftbornak Ih' ll1og"olt:gc(lóHét. fo..\t .. >zw ki U. \'IUIl'Il ol'(!dOlónYj' 
fl'lo�L - A p(,M tR r.O Ilt.cI'l" ... �bo tl jth6rv(>U,t.di wnfolynm ruh. 
I'ufll' 28-án nyort bllrojel"..éat. A "jUlll'fln megjolent nu",dlll/lli 
IOI'(IU Czrh,ll'r GII.HzMI' tábonlok , II Jn, kir, c8ondórllÓR" {(II. 
UKyolOjo mnlló bco"7.wtt tlt.bol'nok bi Pf.'rt'lI LI1R:f6 6rnllgy, 
kikópr.l'td ol�l(ló, A blllrolYluuon " I  hnllR"nt6 vott. �"r.t, EZr.K 
ktldll s!korolll"ln Icvi7.6gnzott 33, !l6tvb:�"":rn otullfUntoLt. ri, 
u ttlntoJynlll mugllmultJ{lIIóro uWlifttntott a hn.lIKntó. El!Őllok 
vl7.lIgfttotL Urtrfll=/O/f (IInJzol') ;lnd."áR lIrll1CflWI', máModlk 
lutt Roma Gd/mr Ih'JlHltlWI' 68 homlQdlk KI'II/f Sthulnr lIrmt'lI
ll'l'. vllllunOlUlyl('n II budnpnMU r. korUlott.il1. bC87,UnlAtéRét 

'
kl"fmtu, A sikel' sértetL l'é87,fi.1'(, IR mO��I:�U

I
�

vÍlNt hozo ' [ E IL '\klnlve II ktir tct('ml.!S 1'6szénúk meK 
[
. , . • 

t I ' -IMal nl'(\I' K6t61 lelkilc« !I'I mcgk/jlmychbtlll, me I' 1I7.on� " 

hOK; n I()pllt�t 1ll1m ódrtinnyjn követt!' rol. 

i A '\jltl mel't 
TeSl'ök tI�kndl caclt1dJónek IIzél't oA'tn II I I 

' � II It  
vele ból' rlolStl\bnn Allllnd6rw CllA7.ftmolAI'II vlswnY

I
);tn

t ti � 
'I Igy hAl' ll? clkövelHn bt1ncilolukmúnYl'lIl IICm 1 1\  U 06' 

'1'C'II'!tllél)' /I llUrlnj,('HII CIII'nd{Jrlllltll lúnmlg6 hcl)'IHf.lJull'l.llI, 
A budnlll'Htl clWndilrlhl7.tl t6.NmlltÓ fcbrulrr 27-6n, től 18 őrul 
kl\r.duttol U\I1COnJ ogyhnkötött too"!iL6lyt l'ondozotL. A7. I'HII .. 
IV(11\ ÚKY II t.6nytf',lfPl lhnllAlk, mint II nyugdfjullo)(' clIlllddjulh
k/ti l'KyUtt nugy MZlhnhnn jl,lnntnk 1T1f.'g". A t/mcmulu tJlnll' IKWI 
Iwd61Yl'lI htLIlKulntbnll rolyt It' (ill 1\ rOiR"ell 6rfr.kbnn őrl 
\,aK/'l. 

. . ,  
, . � tJ� ' kl.l! II Il)'ornoz 

máflfwl, hllmi!\ (dlHfiHflVlIl mcKI � P II' II n  
c�endöl'jfl.l'Öl'l'ul Hzomlwn. 

1Ic\luk flt, 
CYClnusftoltllkllt II p&c.'li kÍl' UICVéHtR�K

l
hCZ 

kiket � h ll'óBf!JC l17,u t(ln ('gyév! fUi!'hlt1lrfl r t (l t  

• 
b '1'11 nyujt Innulb'lÍH'ol. 

A Jel!'t nyomoz{UI cli!lSlIol' nn UI • 
6 

. , őr ' 
r I '  nyomoz Jrlr • 

hOKY mllycn 1.nI·tó7,kod6un k�1J Ogfl(;���,6 
�l!cndöl'n(Jk lll. lIek ILZ lIlJbitunuk bcmondhl!Rlt. A �Y L k lJ Innuallnni Ró. 

llirli.a{mAI mindig bltonyo!! kőtclk
,
Cd '�!I(IOfl t511 11 BfI)l,l, IIÚn! 

telkedélIt l>R"yuránt 1\ tanuk IlItaCbbk�1l Ikc�lct.vIlCfnt.'k él'l�k\, 
telj CSen bizLal! nlllpo�ru IwIY('7.etL vvc 

'ránc· {'M tOIlf,'Ht l�ly II MZlJndIRthulyl nit/ildi ölvlI"lÍ. jijj illl
IflÍll'I.őldlrhf'u. A �zomhll MlIltyl CM'ndtlr nlthl1.U 01\'111'16- é-!I UII
k(>ll1.lIki1r 11)11:1 rQtll·ufr.r 21i-ón 1 8 6ru\ k<1wotl(\1 /lZ nltlllllltf 
lotkm::dahon t..n nccul o gyhok1ll3Lb hllll'lltclyt r(lnd(lzott. A7. ('II. 
1�lyt'll 80 tónyloltrlll 6'1 1&  Szomlmtholyon Ic.tclopcdlllt IIYUK 
IillomflnYt, cH"nd6rl\l�ItrnL Julunt mCig" CH l\llldJfw.n1. Az C'!lWlyl'" II holyIlM6g1 honv(ldnlt 1!lIIIU kÜII:Illn6 IR kópvhw!t(' U" mIIIlát, A 
:wn6t ti in, kir, .. !\ll1.ty(WI klrAly" ro. honv6d Ityulogt'zt'('d zen, • . 
klll"t\nnk rjl..�7.h'K(' Jt7.öljff,ltntLu. J\ 1lI" �Jcllln�Jk kltClnó hUlt�u
IlItbltn II Il611� (llti 6rftklg nmrncltnk "gyUlt, 

\ hndlll'rCJl·ttlvt'rIlOlly CIIl'ndl.r8éjfl ('r(l(lm�nyc, l'll{u'(lluII 
Iuu'mndlkl\n, n hudlWrllj.ll-lIfvN,'onYflk ulllil nnl>Jfr.1I boll)'Ulltot. 
tfLk h, II J1t1kkhogYIi6fCo('n I� j,\rórv"rn.n yt, v(lm.koZlÍ>lOJI (oiUlI 
J6 hő,·!uonyok m{lI1(\U, A v(ll'rol'nyrc 30 Jftr6r Llcvezott, flI1'I)'f'k 
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közül 29 indult az ország minden részéból. Befutott: 27 járór, 
2 feladta a versenyt. Táv: 18 )...,n, voJt.Gyözött a miskolci lS. 
h. gy. c. jú'raTe, ideje 2 61'8. 42 perc -15 másodperc volt. A 
miskolci el:61idórk.milet járihe hatodik helyezést ért el 2 óra 
:l6 perc ·10 mnsonpere idővel; talála.ta : 9. az időből levonva a 
tahilatokat á = 30 mp., értékelt ideje 2 óra 32 perc és 38 mi
!'OdpE:!'c lett. A járőr tagjai voltak: PUit'em::ky Ferenc szaza
dos jarörparancsnok, uwábbá Máté János, Kuruc:: Géza, A11-
.'Jel JáM8 és Tar János csendörök. PIá1'671szky suis. mint jár
orparancsnGk ttszteletdijat kapott, II járól" tagjai pedig a 
miskolci 7. "ddr. bronzplakettjét nyerték. A 23-27-ig helye
zett hom'�járóró"k ideje 4A--4:v" óra "olt. A csendórjárórnek 
'rinlagasl6an mintasroru ma'gDtartása a lőállásban domboro
dott ki, amit a verseny rendezösége ·külön kifejezésre is jut.-. 
mtott. A cS6JIdórjárór ugyanis a lóallásba val6 érkezésétól 
szánútott 30 másodpGl'C alatt elhelyezkedett, leszerelt, Jelótt 
(12 lövés, 6 tahí.lattal), felszereit és a lóállásool tovább in
dult. A. tiszti " ersenyben 4'7 tiszt indult. A csendórtimtek kö
zül PlrillMwzky li'erOllC názados ll-ik lett 7 perc 46 másod
perceel. A legénységi 3 km.-es l�ó versenyben, amelyben 
63 fó indult, Máté J61108 C8611dór 8 perc 36 másodperccel 
24-ik, KIl"'tC� Géza csendőr pedig 9 perccel 2S.]k lett. A had
sereg-siverseny utolsó szams, a 18 h"lTl.-€S futóverseny, amely 
mrircius .s:.ére volt kiírva, n nagy esőzés miatt elmaradt. 

Dicséretek. A m. kir. CBtmditrség !elii,gyelöje diCBérö ok
iraHal látta. cl: Oláh András IL VI. keTÜletbeli törm-t, mert 
hiHönleges és felelósségteljes szolgálatát több éven keresztül 
kivaJó buzgalommal és különös éberséggel látta el. 

A budapeRti l. klWiilet para?lcsnoka dicsérő okira ttfIl 
wUa el: Fischer Pál th-t, mert 20 évet meghaladó csendőr
ségi szolgruati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatot kész
séges buzgalommal tC!ljesitette s az utóbbi években örspa
rancsnoki minóségben mozgalmas ömét minden téren 1gen 
jól vezetI ; Bodor Ferenc tórm-t, mert 13 évet meghaladó 
cscndórségi szolgálati ideje alatt kötelmeit a közbiztonsági 
szolgálatban odaadó készséggel, az utóbbi években irodai 
szolgalatban ügybuzgalommal jó eredménnyel teljesitettc ; 
I(Már Jóucf tórm-t, mert 10 évet meghaladó csendőrségi 
s.mlgálati ideje alatt példás magaviseletet tanusitott s a 
közbiztonsági szolgálatot, főként az utóbbi években járórve
zetiii minőségben készséges szorgalommal, igen j6 ercdmény. 
nyel teljesítette_ NyilváMsun megdicsérte: Ha,jd1i I{(lbntÍ,n 
th-t, meM 11 évet meghaladó csendórségi szolgálati ideje 
alatt ft közbiztonsági szolgálatot odaadó szorgalommal, igen 
jó eredménnyel teljesitctte és öl'sparancsnokhelyettc.si minő. 
ségbCJ\ orspaTancsnokát hathatósan támogatta j VMgn Ká
'roly 11. törm-t, mert g évet meghaladó csendórségi szolgálati 
ideje alatt kifogástalan magaviseletet tanusitott és kötelmeit 
készséges buzgalommal teljesitettej Csint6 Janos és Zsoltá
r08 Ján08 tönn.�t, mert 19 évet meghaladó csendórségi szoi. 
gálati Ideje alatt a közbiztonsági szolgálatot buzg6n, jó 
eredménnyel teljesitette és mindenkor jó magaviseletet re
nusítottj Szalagl/i A-ndras törm-t, mert 9 évet meghalad6 
csendórségi S'Zolgálati ideje alatt a közbiztonságI szolgálatot 
odaadó készséggel, főként az utóbbi években járÖ"rvezetói 

Szolgé.lntban . . •  
SzoJgé.lnton kiv Ü 1 _  • .  
. . .  mindig kifogásta· 
lan, tetszetős a csenddr 
megjelenése, ha 

egyenruházati és 

felszerelési cikkeit 
az 
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minöségben igen jó eredménnyel teljesítette; Kias La.;os és 
Balllcó Já?IOS t,örm-t, mert 10 évet • meghaladó csendórségi 
szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatot fóként az 
utóbbi években járórvezetöi minöségben buzgón és jó ered· 
ménnyel teljesitette j Simon Gábor és Bernáth István wrm-t, 
mert; S évet meghaladó csendó:rnégi szolgálati ideje alatt ki· 
fogástalan magnviseletet tanusított, a közbiztonsag. szolgá
latot buzgón és eredményesen teljesítette. 

II székesfehérvúri lJ. keriiWt. parancsnoka,.. dicsérő ok
irattal látta. al: Nagy 18tl1611 I. és Kiapál János th-t, hossz.ú 
csendórségi szolgálati ideje alatt a közblZtOllsági szolgálat 
terén nagy szorgalommal kifejtett igen buzgó és eredménye:, 
tevékenységMrI;, valamint alárendeitjeinek hclyes irányú nc
velése és befolyásolásáértj Vida. Ist1Jcin L, Polróczki Miliáiy 
és Mezzöt Mihály th-t, Ha'rgita József, Fwrlma Fersnc, Szu
lai La.jo8 ll. és Pálfi Józse" tórm·t hosszars csendörségi szol· 
gálati ideje alett a közbiztonságl szolgálat terén lankadat-
11In szorgalommal és nagy buzgalommal kifejtett igen ercó· 
ményes tC!vékenységéért; Csste Lajos th., Vrorga. József és 
Varga G/JörO!! OOnn·t hosszas csendórségi szolgálati ideje 
alatt a közbIztonsági szolgálat terén lankadatlan szorgalom· 
mal és nagy buzgalommal kifejtett igen eredményes tevé
kenységéért; Nagy János II. tónn-t hosszas csendórségi szol
gálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén általában, 
valamint irodai segédmunkási minóségben lankadatlan buzgó 
szorgalommal kifejtett ig!;n eredm�nyes tevékenységéért: 
Ozol Ferenc th-t hosszas csendórségi szolgálati ideje alatt n 
közbiztonsági szolgálat terén álbalaban, valanunt irodai se
gédmunkási minóségben lankadatlan szorgalommal, nagy 
buzgalommal kifejtett igen eredményes tevékenységéért. 
Nyilvánosan megdicsérte: Orbán Mihály, CsU: György, TlÍ.ri 
En/ő th-t, Fillőp Dénes, GaUer PátM, He-rczog Fannc 1., 
8ódai La.j08, Mérei János, Loicht Konrád, Selmoczi J6zse!. 
Nagy lSh'ún, i\1cnyhárt Vendel, N.agy Ferenc lll., Bltrján 
Lajos, Kitti Gábor, Szabó János 1., Petllö István, Sarang 
Laj08, Polgátr Mihály, Szabó Lajos 1., Hevo8Í Laios, Gu(yns 
Vinct'. Fábidn József 1.. Gerlmcsér Fercnc, Sziikc Jál/Ot:, 
Lojda Antal, Véghclyi F'ere?/c, Tak6.cs l'iMc II., Porger Mi
Mly, "itiiz Torda Ján08, Erdélyi Bálint, Fiilöp Józscf, Kiss 
Ferenc ]1" Szabó Géza oonn-t, Borbóly József, Tomor ls/
lIán, Holcz(}r Ferenc, Bozai József. lIavas ZolttífL, Kovacs 
Gergely, Móker István, POlgár Já1l0s, Körőcz Kálmán, I(ns· 
tó! János, Nag1J Sándor V., Par L(l;jos és Herczllg Józsof 
órm-t h03Szas csendól'ségi szolgálati ideje alatt a közbizton
sági szolgálat terén lankadatlan szorgalommal és nagy bU7r 
galommal kifejtett igen eredményes tJcvékenydgéért; Kéki 
La,jos és Pál Pál th-t hosszas csendörségi szolgálati ide.je 
alatt a közbIztonsági szolgálat terén általában valamint 2 év 
6ta nyomozó minóségben lankadatlan szorgal�mmal és nagy 
buzgnlommal kifejtett igen eredményes tevékenységéért; Né
meth Jánofl I. th-t hosszú csendőrségi szolgálati ideje alatt n 
közbiztonsági szolgálat terén általában, valamint irodai segéd
múnkási minőségben lankadatlan szorgalommal és nagy buz
galommal ki (ejtett igen eredményes tevékenységéért. 

A szombathelvi lll. keriilet parallC81l.Oka. nyilvánosa" 
1Modfcs6rlc: Horváth. Józaef V. tb-t ·és Németh JÓZ80! Ill. 
tórm·t, mert Gyúrús községben az orvvadászok kilétét napo
kon át ta-rtó leleményes és körültckintó nyomozással kiderí
tették, több egyént felje1entettek és számos búnjelt órizetOt: 
vettek, továbbá Csarmasz DeZ/3ő órm�, és Bognár Lajos cs-t, 
mert ll. fenti nyomozásban járőrvt>zeoojüket hathatósan tn
mogatták. 

A dobreceni VI ke-riilet pUTa?/o8nol • .a 'LyiltJá-
1l0llUn megdfcdrta: Becsoi JBn6 tönn-t, mert szolgálaton kí· 
vül egy előtte gyanll5 egyént önbuzgnlomb61 megfigyelt. 
majd vele s7.emben ��Igálatilag fellépett, igy lehetövé tette 
egy veszedelmes betörő elfpgását és· az igazságszolgáltatás 
kezére j.uttatását s kb. 2500 P ért:.ékü ellopott tárgynak it 
káTos birtokába való vIBszajutt.atását. 

Cscndörjárör megtámndÚBn Február 28�án 22 6ra előtt 
Kó�n község Kultúrházában �rtott tlholtóm�latság Ilatb
s/lgllag megállapitott 7.iirórájat ellenőrzó csendórjárőrnek, 
m{'lynek �gjal S:::abó Iatvt1n VI. őrmester és [(ouács l'Ihhdlll 
II. csendor voltak, a mulat/lágról távozni n<m\ aka:ró legb-

o 

Pollák Rezső 
"ALBA"ciuőáruháza 

Sz6ko.roh6t",6' 
Bór- ó- rDltll- �1mll ZUIIO�6Iplfk, Clr�mák. 11111 ts If)'cnnl'ltrl, 1I1I 
I c  J.t J ob h bcucnóel forH\lS· '"""" ..... ' .................. K.'.".' .. " k.".' •.• '.'.'." ' •• > •••• ' ••• '�' 
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nyek ellenszegilltek. A Kultúrház udvarán a. legények a jár. árrel szemben fenyegetö magatartast tanusitottak majd egyik�k megragadta Ko'Vács csendőr 8Zuronyát. ' Kovács csendor fegyvert használt és a támadó balkn1'ját megszúrtn.. A fegyverhasználat után a legények az udvart elhagyták, A járól' pedig a Kultúrház folyosójára ment, hogy ott a sebesültet elsó segélyben részesftsc. Időközben a legények össze· beszéltek, majd lO-12-en a folyosó két ajtaján és három a..blakán keresztül meglepetésszeruen berontottak a folyo
sóra, az ott elsö segélynyujtással elfoglalt jál'Órt megrohan
ták, földre teperték és ütlegeIni kezdték. Szabó őnnester az 
első ütéstöl eszméletét vesztette. Kovács csendőr kardjával 
védekezett, de hátulrol az egyik legény kalapáccsal leütötte 
úgy, hogy ö is eszméletét vesztet·te. Az eszlnéletlen esendöro
ket a legények oly súlyosan bántalmazták, hogy Budapestre, 
a 9. szlÍmú honvéd- és közrendészeti helyőrségi kórházba 
kellett öket szálU tam, hol jelenleg is ápolás alatt állanak. 
A támadók megszöktek. A tettesek kétrekedtésére megindult 
nyomozás során hat gyanusitottat budapesti rejt.ckhelYÜkön, 
március 3-án este .. a budapesti 1. nyomozó alosztály n rend
őrség segitségével elfogott. A kivizsgálás folyamatban van. 

Rálöttek a pihenő csendörjárőrre. A nlóri cstndőrörs 
egyik járőre február 22-ére virradó éjjel pihenőt tartott 
Pusztavám község pihenóhelyén. Fél 2 óra tájban ismeret
len egyén vadászfegyverból többször belött a szoba ablakán. 
A serétck senkit sem találtak. Az örs az ügyben nyomozást 
inditott és megállapitotta, hogy a cselekményt Katona István 

ottani lakos bosszúb6l követte el. Katonát; tllfogt.'ik és n 
székesfehérvári kir. ügyészségnek átadták. 

Gyonusítoft öngyilkOsSága. A kiskunfélegyházai örs 4- fö
ból állott járörc Be8z6 Farcllc és társai kárára elk<i,:etr.�t 
lopások ügyében nyomozott. Februúr 24-��. G. órakor a. J:ál'or 
tngjai nyomozás közben Beszo László, íuloPJakabszállasl lu
kos gyanusftott lakására jutottnk el, ahol 9 óráig házkuba-
tást tartottak. A há.zkutatás sorún számos buniel kcr�lt eló. 
A lopott tárgyakat II jelen volt sértett a magáénak Ismerte 
fel. A tárgyaknak a lakásból az udvarra való kiszállftású
nál maga a gyanusított is segédkezett. Eközben e�. ó�fat
lan pillAnatban kiugrott az udvari kapun és sz�ICI.�e.k 
5-600 lépés bávolságban levő lalrásáro. futott. Az uldoze· 
sérc induló járőr a 23 éves könnyen öltözött fiatalembert 
nem tudta utólérni. Mim ll'- járól' od0.6rt, Desze László qa
lIusitott o. szalmakazalba rejtett pisztollyal hom��k�n lot� 
magát A lövedék keresztül halodt o. fején. A Jaror elso 
segélyben részesítette és orvosról gondoskodott, aki kórházba 
szálHttmtta. $Ietbcnmaradásához nincs I'emény. 

A B6sök kard-emlélcversenye. A MAC március 5-én ün
nepi keretek között rcndéZte meg n HŐsök-kardem!.ék:'erse
nyét, az első ohmpiai válogató viadalt. A .;x'endkl,:ul �zgfl;!
masno.k I'gérkez6 vcrsenyen igen nagyszaIl}u. és elok�o ko· 
zönség jelent mcg. A vindnlon 42 versenyzo mdult, akik hét 
csoportban vivtuk n továbbjutásért. A verseny végeredm�
nye a következő: 1. G01'(JVich Aladár (MAO) 7 �., Z. /J1as�
lay La.jo8 (HTVK) 6 gy. 23 kapott bussaJ. 3. ZU'czy A·nta;' 
(HTVK) 6 gy. 24 bpott tusSAl. 4. Nagy EMlŐ {:MAG) .) 

gy. 6. 1íovács A. Pál (LASE) 4 gy. 6. RO.s:tOUlch Imre 
(BEAG) 3 gy. 7. Gönezy Lajos (MAC) 2 gy. 33 kapott tus
sal. 8. Edd l'iktoT (RAC) 2 gy. 81 kapott tussal és 9. 
Hrimory Ga.szton (HTVK) 1 gyózelemmel. 

A m. kir. szombathelyi c.sendör altiszti olvasó- és �n_ 
képzoKiir 1l.933. március 3-án 111 óra 30 p'crc

a] 
�e�t�:eI

C;- �d:'; gyülés keretében _ búcsúzbnttn el II kor e ']0 ! . . 
Sá.ndoT alhadfUtU'YOt, kl 36 évi tényleges csendorségl szolgnlnt 
után nyugállom/inyba vonul. 

Rohonci 17wre őrnagy, a kör elnöke, I"Öv'lden, igen me
leg szü.yukll;aJ méltntoo. Cs. Tólh BlI�a�nOgy :

ó
os::;: ::'of;;tt:�� 

dús szolgálatát, Iciamelvc, hogy 9 VI csen r . 
fiatnl után az előljáró. érdemesnek találták arra, hogy a 

csenliörsarjat nevelje és okta&SlL. Negyedszázadot meghaladó 
segérloktaf.ói minőségében a fiataJ nemzedék tekintélyes ré
s7kt képezte ki és nllnt országos viszonylatban is kiváló al
tiszt összegyéniségével a m. kir. csendőrség kiválóságához 
nagyban hozzájáruit. Ezután az elnök o. távozó alhadnagy 
szolgálaton kivüli tevékenységét méltatta. 1025-ben o. szom
bathelyi csendőrkerületi parancsnokság azt az csm1ét vetette 
fel, hogy a bajtársiasság, a közszellem és egyetórtés fejlesz
tése céljából - a csendőrlaktanyában - altiszti kaszinót 
kellene l6:tesftcni. A szervezésből Cs. Tóth alhadnagy
nnk is oroszlánrész jutott; 1925. 'márciusban az olvasókör 
60 taggal megalakult. Cs. Tóth aJhadnagy 1925-.13-ig a kör 
aJelnöki tisztségét látta el és ezen idő alatt II kör megalnpitása, 
fejlesztése és céljai nak elér6sc 6rdekében ernyedetlen SZOI'
galommal kifejtett igen hasznos tevékenységéért a kör ót 
élethossziglan tiszteletbeli tagjává választotta. Az erről szóló 
okiratot az elnök J1evezettnek átadta. Hogy a kör tagjai sze
retetüknek és ragaszkodásuknak kUlsö jplét is adják, rész.ére 
emlékül ezüst vWt vá...,árolttlk, melyet Rohonci Imre őrnagy 
azzal az óhajtással adott át. hogy a jó lsten éltes�e még sok
sok éVIll1 át. Végiil az elnök még megmnlítette Cs. Tóth al
hadnagy példás családi életét is azzal. hogy az ő példás csa
ládi élete szolgáljon mintaképül minden nős altisrtnek. Ez
után o. kör tngjai háromszoros ,.éljenl' kiáltással búcsúztak 
szel'etet.t és nagyrabecsUIt alelnöküktől, aki meghatva mon
dott köszönetet a meleg ünnepléséért. 

önkényü eltávozás. Nam! Sándor, a pécsi IV. kerület ta· 
mási örsének állományába tartozó, jelenleg n szombathelYI 
járőrvezetói tanfolyamba vezényelt őrmester március 2-án 
20 6ra tájban a szombathelyi laktanyát elhagyta és ismeret
len helyre távozott. Nyomozn.sa. folyamatban van. 

Halálozás. A győri osztály állományába t.artozó GúVl 
I1U/uH1I t-örzsórmesler február 2-án örs állomáshelyén, Gyór
sz.elllivánban, _ .  szl'vszé!hüdés következtében - meghalt. 
Temetése áltnlános és osztatlan rész\'ét mellett február 3-án 
történt. A ravatal felett dr. Boross Alán győrszentiváni róm. 
kat. plébános mondott meghatóan szép búcsúbeszédet, mely
ben kiemelte Gina törzsőnnesternek a téli nyomorenyhito 
akciók során kifejtett áldásos tcvékenységét. Fiatalon el
húnyt bajtársunknt Hódi Alajos ho.tál'Órszázados, határilg}'i 
tied, Pintér Sándor százados, szárnyparanrsnok, Rej; JÚJlo., 
hadnngy, EI/gelmann AlIdQT g. hadnagy, vnhunint - a győr
szentiváni örs beosztoltjain kívül - a gönyü) határörs, a 
győri osztályparancsnokság, fl környező örsök legénysl!
gének küldöttsége és nagyszámú polgári közöns6g kisérte 
utolsó útjára. Özvegye és háirorn árviija gyászolja. 

Vályi Nagy Géza sz.iizadoSt, az ismert katonaköltőt a 
Pot6fi Társaság március havi ülésén rendes tagjáv{1 válasz
totta. Vál7/i NaUI! Gézá.t

! 
kinek lapunkban is számos szebbnél

S'ZCbb költeménye jelen meg, ol\'t1sóinknak nem kell külön 
bt-mut3.tnunk: a régi, vitézi. hősi erények és a magyar katc..
nás szellem istápolása körül, valamint n nemzeti gondolat és 
fi. katonai léleknevelés terén elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Nyolc bben llyerte meg a Pci6ft TáTsa.sdg lírai pályázatnlt 
és huszonöt más pályázat koszorúját. Fényes I'velésű költői 
pálylijának eme újabb, szép állomásán ml is szeretettel kö
szöntjük poétn-bajUirsunknt. 

• Snjtóhiba helyreigazítás. Mult számunk 163. oldaJán le
,-elet közölWnk, amelyben a levélíró, llitéz Vágó tisztliefllct
tes, mint a kópvisclöhári őrség vezetője szercpel. E sajtó
hiba helyreigazftásaképpen közpUilk, hogy viM;; Vágó tiszt
helyettes a képvlselóházi 6rségnek &olgiJatvezetöje. 

MINDEN CSENDŐR I 
"KAKAS PASZTA"-T 
HASZNÁLJON_ 
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II T uljas:Őve/ .mlnőséoe bIzalom dolga. 
ZlI ( I  1II/I4111tó POJlltÓIIY�ro. k�pl!ll tClnylegca II1ll'l!.ndAI nyllJtanl orrn, liogy yol6ban nemcs ilnta,Q'\llpJI1I h8.l.znlll Bg)'edUl c8lIk 11 F nVC ? a •• övelbon belli I milyen I'rlOk"k vannak • •  \ turlÓ! ruln6��lIol toWlnlvo órDkb ... n I. CI ... k DZ ellllke.blll fel ; c5uk o luol g'd�}t�lAlót mentel�n, 1l 1I0SllÓgylh1ót kibvelt�n (Mrt/mll ... ,,"drlll.s nyoJt Igo�1 ol6oyllk ul. wtndon k6zvat t • GI16sc� .. :rAhtl61a, m6rl �bU\b�MII�nk pedig l) m kIr. c.al)ndlll1l�g rC.t!zOrdl - óyck ólo �gyedlltdtl6aD _ P""ZldF.Yi\run� (I�llIn�t �.z��.bDn rl!lf.CSIlÜ aUando •• e n: 6d 6nl lel.unWl a I'cktotae weg lir��ro kllldtltl mln!lllnkBt. Kfyon�", 

Ilm�tc 1�I�k�� I�I dlfJ:'O��'�O klltdOnk fl kffllleaO IIzCI�1 rnOdoUllokllt &<Illok. mib m 

HAHN Poszlógyár l'aRuhagyár Rt. 11110'110111'0 hIDIIIUl I�lb.Q !era egreUea �OJJlh,!IL 
T R U N Ii: Budapest, 1.. Leake-ll t  1.1 7. Ditrnbu tBt2 dll 300 munUf!lJ. 



CSENDORSE:GI LAPOK 1933 március 16. 192 

örsparancsnolli kineveztettek. 
.. 
A 6:!Q11}bal

.
helyi pI. J;.�' 

riUetbtm: Pap János IV., Orbán Gyorgy, Lászlo Istvan, Vlte? 

Ambrus András, óvári István, Sz. Molnár Lajos, Bakai 

Sándor Preczók József es Rerencz Sándor th.; - a. debrf� 

Cí'Tti vi, luriiwtbe1l: Molnár Miklós, Szabó Károly 11 .• vi�z 

Németh András, Bertalan Antal, Pataj J ános, Pénzes LaJOS 

Közúti közlekedési balesetekrol adatszolgáltatás. - Gyano 

és Geregye közsegeknek "Gyanogeregye" községgé eg)'csítésc. 
Kiadó lakás a "árban. Egy, esetleg két udvari szoba, 

1., Maksa J ózsef és Kassai Albert th. 
CsendörSégi I{özlöny 5. szám. Személyes ügyek. Minisz

teri rendeletek. Adományoztatott a Kormányzó Úr 61(';
móUósága nevében a ,JfadiTokkant jel�lény" a háborús em
lékérem szalagjára: Nagy Mihál11 L, VI. kerületbeli ny. 
önn-nek. A belügyminiszter okiratilag megdicsérte. : KövesdI 
And,..ás th-t, 1932 április 7-én NYIrtura községben a kÖ7.
biztonságra veszélyes, szélsóséges elemek által felizgatot�, 
részben támadó eszközökkel is felfegyverkezett, mintegy 150 
főnyi tömeg által saját személye és két járőrtársa ellen intk
zett támadásnak igen erélyes és bátor fellépése, nemkülön· 
ben személyes küzdelme által történt sikeres megszünteté
séért, mlamint a rend helyreállitásáért, Kiss Ferenc ll. és 
081Júth Ferenc órm-t, 1932 évi április 7-én Nyirtura köz
Régben a köz.biztonságra veszélyes, szélsőséges elemek által 
felizgatott, részben támadó eszközökkel is felfegyverzett, 
mintegy 150 főnyi tömeg által saját személye, járörtársa, 
különösen pedig járórvezetóje ellen intézett támadásnaK 
igen erélyes és bátor íeltepése, nemkülönben személyes kilz
delme által történt sikeres megszüntetéséért, valamint a 
rend helyreáUításáért. _ Ideiglenes nyugállományba helyez
tettek: Gyuraaits And.,-ás lJ. kerületbeli th. és Kelemen Mik· 
lós IV. kerületbeli. alhadnagy. -. Várakozási metményekkel 
szabadságtlltatott : Bordi Sándor 1. kerületbeli th. - Né.v-
.... áltoztatások: DT. Hilbert Gllula örgy csaladI nevét "Do
moszlau"-ra, PurtIl J6:nef Károly Kálmán sros ",Ba;rabú8"
ra, SpiRlberoer Gyula szds "Sárdll" -ra, .Jura.szek Ferenc 
szds "Fehb-váru"-ra, Dr. ZwikleT Sándcn- Béla. hdgy ,,simo
nyi"-ra, Séra Sándor th. ,,s=abolcs"-ra, Ha,jdukovits Józse! 
tőrm. "HéjjfUl"-ra, Adonics Vendel örm. "Alabárdos" -ra, 
Serman Károly tónn. ,,8zbplakf'-ra, Dr. Szenkovit.s (Szen
covits) Antal th. "Zádor'-ra, Rask6 (Roskó) István töml. 
" Rútkai"-ra, Galabics Gyula önn. "Gombás"

-ra, Waln"r 
János th. "VúrbÍ'ró"-ra, Drmet,..ov!cs (Demetrovits) István 
alhdgy ,,lfavasi"-ra, PecsU:R ,ln/al th. "Galantai"-ra, IÚtT
CSiB Gé;o. tönn. "Kóván""-ra, Frimm (Tlj&TOY cs. "Fii;rjrs"-re. 
F,.ui lUihály örm .. ,,8zabados"-ra, Marusák J6zsef Károly 
tónn. "Makkos"-ra. Ti� József János th. "Tihantr.'''-ra, 
KovlUcsik J6uef lstvún prbes. "Dallos"-ra, Stcflea Márilin 
th. "Kárpáti" -ra, Hala-vács János törm. "Hwrmatí" -ra, Seb
-rel; György ónn. ,.S::abadolf" -ra, Sidlo'IJszki János önn. 
,,szigeLi"-re., Trucza FMB1IC th. "Tómösi"-re, T6gyinka Já
tUl>] C8. "TöIOlles"-re, Herczku Gvula -th. "HaTgitai"-ra és 
Gavlik Kálmán József önn. "Galambos" .. ra változtatta át. _ Szab6l1l-rcndelete,k. Legénységi állományú egyének pod
g)'ásZ\'tteldíja. - Sajtiltem\ékek terjesztésének eltiltása. 

, ' "II 
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Megjelent az úl nagy 

képes, 112 oldol teriedelmü 
foto optikai és 

rádlóárjecyzékünk 
Kérle ingyen es bérmentve 

Hatschek 
Farkas 
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Budapest 

\csen�ÖrÖk 
, a TRIBON-nál VáSárOljanak ! 

konyha és kamra kiadó. L, Disz.-tér 3. L emelet 6. _ _ 
Nyugalmazott törzsőrmester állást vállal erdo--mezo� 

gazdaságb,m (vadőr, gazda stb.). Aki ilyen elfoglalható 

állásról tud, közölje azl szerkeszroségüllkkel. 
Fejér András tönsőrmestcrt keresi Joó Ferclu; ny. th. 

Aszód, akivel fL hunyadmegyei hondoli örsön szolgált. Aki 
valamit tud róla.., közölje Joó th�sel a eimét. 

;\lellÖklet. Lapunk mai számához csatoltuk a Török A. 
élJ Tú-rSll bankház, Budapest, IV., Szervita·t.ér 3. szám, t0-
vábbá a Trwon ruházati r.-t., Budapest, VIII., tiB6i-út 14. 
szám meJIék1etét. 

Olvassa el, mlelött tr nekünk ! 
Közlem�nyt nemcsak n csend6rség tagJaitól, hanem b4r:r.l· 

tlH elrogntlunk. - A mcgjelent közleményeket tiszteletdíjban 
fCsl.csitjUk, tIe tulajdonJognnliat fenntartjuk, azokat tehM 
beleegyezésünk nelkUl nem tizabud utiinnyomntnl. - Kéziratol 
csak akkor küldünk ,'Is!fla, ha fl szerző megcímzeti és válasz· 
bclyoggel elhHott borHékot mellőkel. - A kÖllleményeket k6r .. 
JUk n pOlllrnak csak egyik oldnh!.ra., r61hosábosan, írógéppel 
vagy júl oh'oshotú k6zlrással irni; olvashatatlan khlrll.ttal 
lIem foglalkozunk. - 'l117.enöt gép· vagy k6zirAsos bas6.bnál 
hOSf;7.abb kbiratot csak clő:r:etes lIIegegyezfu! után ros:;-aduuk el, _ A cikkeket ml korrIgálJuk, korreklúralovonnlol csak klvé· 
teles esetekben adunk. - SzenOlnk küIönlenyomatoikat kllz· 
.'ellen\\1 fl Stúdlum-n)'omda Ign7.gatósng-ft.lól (Dudapest. VI., 
RÓ7,sa-utca UI.) szh'cskedJenek llIegrendf':lnl. arn.ely azt velUnk 
kötött szerzt'idésének á.-szabása szerint köteles elkfu!zltenl. -
S7.erkeszUn Uzenetben mlndcnklnek ,·lila..'�znlunk. ,10 a kér· 
dedJ teljes nevét. rendfokozatát és (allomöshelyét tlIoles'le fel. _ Névtelen levélre nCm válaszolunk. - Hozzánk intézett le
"elek \lutalma vagy beküldöik kiléte felöl senkinek scm adunk 
felvilágosítást. _ Ké7.iratok sorsáról csak 8zerkesztöi üze• 
netben adunk választ. - Aki levelet ír, VOJtY közlemény t 
küld he nekünk, kisérje figyelemmel a szerkesztöi üune .. 
lekel. _ LC\'clet nem írunk, bélyeget tehát felesleges be· 
küldeni. _ Jeligéüt legcélszerűbb kisebb helyséJt nevét vagy 
ijtje:;yll számot VÚlllszht.ni. Annak, okI jellgót nelll J1lI61 meg. 
nevének ke7.'\űbelíil és �lIomt\shc\ye alatt vt\lnszolunk. -
1\:ü1:érdekfi klÍrufu!ekre ft "Csen dör I,ekszlkon" rovatboD adnnk 
választ. _ FJlürizetnl C8ak lel:olább felévre lehel. - EIIH!ze .. léföt C811k R C8en(iórség, honvél1ség és llZ nllnml rend6rség, 
lo.'ábbn R hlrósliltok, IglI1.sdA"llgyl fl.'1 ki1J;lgtl'l;gnlösl hot�sáltl)k 
lénylel:cs .'ngy nyugAllomAnyú tagjaitól rogadunk el. mésMl 
nem. - Az clófh:etéscket kérjUk pontoson megújHllnl meri 
u felszólih'is költségClt kl1H.1n felszámitjuk. _ A. nekUnk sutnt 

• 
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pCllzküldeményeket kérjük II CsendOrségl Lapok 25.342. sz1mú 
postatakarékpéuztári csekksromlájára befizetni. - Szerkeszto
ségi órák naponta 8-14 óráig. - A lap részére szánt közle
menyeket, leveleket stb. nem a szerkesz.IOk nevére, hanem a 
szerkesztöségnek kell címezni, igy: nA Cseudörségi Lapok 
szerkesztőségének, Budapest, 1., BiJszörményi-út 21. szám." 

.A 
Versegi örs. l. Amikor a félárú arcképes igazolványok 

a következó évre érvényesítés alatt állanak, természetesen 
oTf'lgálatilag is csak eg&'-z jeg..: ,el ut-azhatik s a gazdasági hi
vatal az egész jegyet számolja eL Az ör,:;parancsnoknak azon
ban igazoina kell, hog)' az igazoh'inyok érvényesités céljából 
távol voltak az örsról. Egyébként pedig: a 1ó6.600N!. b. 199..ó. 
sz. B. I}\{. körrendelet 1. §. 4. pontja nem tesz különbséget, 
hogy a belügyi, vagy pedig idegen tárca terhére történik·e a 
szolgálati utazás, tehát nlÍnden szolgálati utazás alkalmával 
arcképes igazolványt kell igénybe venni. 2. Lekszikon-\"álaszt 
kap. 3. örskihallgatáson kérjék, együttesen is Íel tellet ter
jeszteni. 

Borsfa. Rendezés alatt :'illó kérdés. 
2222. Ha ottani rokonok, ismerősök révén sem tudja rne�

kapni az okmányt, akkor adja be a névváltoztatási kér\"ényét 
s abban jelentse be, hogy az okmányt minden igyekezete elle
nére sem tudta be,;;zerezni, kéri annak a külügyminisztérium 
útján való beszereztetését. 

H. J. th., Kemendollár. Még a 65., 61. §-okiban tárgyalt 
átalányok iHetékesek. Ha eddig nem írták ki, ezután kiír
hatjá]\. 

J. D. 1. Tel"mészetes, hogy a nósülési kérvényeket is át· 
tették a most illetékes kerületi parancl'nok:;:ághoz, ahol a be
sorolás a kérvények idórendje szerint történik. 2. Ha a kint
lakásra engedélyt kapott, ak-kor szolgálati ��on k��heti a .Ia�
bér és a családi pótlék folyósítását is a belugym181Szter urtól 
((WIl. b. osztály). A lakbért a1.on az alapon kérje az iUew, 
hogy laktanyasz6rU elhelyezés helyett most már lakást kell 
bérelnie, családi pótlékot pedig azon az alapon, hog� édes
anyjával együtt él, ak.jt ö tart el s m{,s családtag, aki eltart
hatná és köteles is lenne erre, nincsen. Az utóbbit közséICi 
elöljárósági bizonyítvánnyal kell igazolni. 

Érdeklódö nÖS. Ha sürgős, érdeklődjék szemólye.."(!n a 
Gyáli-úti 1. sz. kórhtizban s igy kérje a felvételt. Ha nagyon 
sürgős, egyenesen be is ,.jheti a feleségét. Ha azonban ,'an 
idő, akkor szolgálati úton terjessze be a kér!'ényét. a buda
pesti vegyesdandárparan�lIokságllOz .a beutaJas �k�tetében. 
Orvosi bizonyítványt csatoljon s azt lS meg. kell lMU, hogy a 
beutalás,ra .körülbelül mikor lehet szám[rom. Naponként 1.50 
pengő költsége fog felmc.rülni. 

Hargita. A felfogások különbözók s fgy különböző a gya
korlat is. Országos rendezl!s folyamatban. 

Kunság. 1. A 24541Rcs. VI. b. 1930. sz. B. M. xend�1. sze�int 
a gazdasági átalányb61 ke!l ezt is fedezni. 2. Nem Viselheti. 

Drávagárdony. A pénzügyöri sz.olgálat is állami .sz;olgá
la1, II nevvJiltoztatas szempontjából teluít � belügymlmsz�r 
ur azt IS szolgálati időnek tekinti. De ezutan még erre �e-m 
lesz szükség ahhoz, hogy valaki "i"-végzödé!u1 nevet kapjon, 
mert a belligyminiszter úr 6.lllíspontja a�, hogX ez.e:�t : neve= 
ket szolg6.lnti időre val6 tekintet. nélkül mlDde�kme maj!" 
adja. Amíg azonban az erre ,'onatkozó rendel;t. kl nem megY, 
addig természete::en a mostani feltételek az lranyad6k. 

.•••••.... � ........ . 

: RE���A�E.����!.�!l. ����!.��ú�TP��PMSAG ! • TELEFON I Aut. 13_0_86 es 13.2.88. • • 
i k , • rrg�ellll�tN' sJllolluk, 

A csclI(l(lr,llg Igell U�zlelt t.Il8la 110 S1'JVC 
�kQnk n klbell 011· • • lln,llY legÓJ ,bb 1>"lWIlr·nyAri "!illY lu!pe! flr egyx • pnkbnn k erül �z6Ikllrdé&re. • 811161 .!irdekeoen "lIónllk JIDltJ�k'kHt UIO"I'IIIlCI�n olvnuu él • hogy 61. ahban 101llall kedvcz�l': !��IUro" ml"lIlI\tI&Mnl, hog) .. 

mert eg)' próbllknldcmérlY r: óli I oltlólloll hllil>y61 • Q lt .. eléao.lI�kenl.!iae • 
k dl 1 él(llol • IndJa n. n.81"n.k el1.1r.6zlendő véWkr1iU1 m� grJelO'z'�ku"kel, kérJo • Ilo. 8 kllzOl1 "apokban nem apo ll' • annflk póttWr eg' le,el�1tllapon.. I • KedYozll lI.e'.!ial lell6lelelnl>le 

: •••••• ' ••........... 

Hazafias. A kedvezményes nyugdíj azt jelenti, hogy h a  pl. a 
csendőr szolgálatban szerzett betegség �agy sérülés követ�ez
tében s-zolgálatkép'telenné válik s még nmC3 meg a nyugdÍjhoz 
szükséges szolgálati ideje, ennek ellenére is megállapítanak � 
részére nyugdíjat. Vagy ha pl. a 16 beszámítható szolg�lat1 
é\'Vel rendelkező csendór kerül az. emUtett akból nyugilllo
mánvba akkor nem a beszam{that6 nolgála.ti ideje aiapjan, 
hane"fll �nnnl magasabb kiszabatban állnpit-ják meg ré:;zére a 
nyugellátast. A különb�ég rendsz�rint 10----20%, a S"lolgá!a!:
képtelenné \'álás körülményei szermt az�mban lehet �.nn.él �a: 
gasabb is, aghzen a teljes illetm�nyel;.,&.. Ezt � ielul':lzsJalo 
bizottság javasIala alapján a helu�nllmszter ur a penzugy: 
miniszter úrral egyetértóleg állapít-Ja meg. Nem mérlegelhero 
aionban -az olyan eset, amikor a c�endór e1lensugűlóktól eJ
,;;zenvedett sérülés kö\'etkeztében vált szolglilatképfelenné. 
Ilyen �etben feltétlenül a teljes illetményeit kapja nyugdfi
képpen a csendőr s ugyanezt k3pj3. a c=aládja is, h a  II csendőr 
az ellenszegü!6kkel folytatott harcbRn életét ves-ztette. Ez a 
kedvezményes elbirál<Ís egyébként az előbbiekben tárgyalt 
esetekben is a családra szintén kiterjed. Alapja termih--z.etesen 
mindezeknek, hogy a kh,izsg1ilás idejében megtörténjék és ha
tározoltan megállapitsa, hogy a csendór a betegséget "agy sé
rülést ténrleg a szo1gálatban, iIIeh'e a szolgálat sajátlago::;
sága folytán szerezte, 

ReménySég. Olvassa cl mai számunkban "Pásztó" jeligére 
kiildött üZmletünket. 

O. J. örm., línrtal. Azt senki >:em tudhatj:], hog}' a lew· 
Iében tárgyalt 511:isbetöltéS<lk meddig szünetejnek. .Minden
esetre rendezkedjék lx.! arra, hogy nem remélheti egyhamar 
az állást. Határidót kitúzni erre nem lehet. Ha az okmányait 
"is!'zakéri, akkor kiteszi mag:it annak, hogy ha esetleg !közben 
sorra kerülhetne a kinevezése, olyannak tekintenék az okmá
nyok nélkiili kérvényét, mintha be sem adta volna Legoko
�abb, ha alkalomadtán személyesen jelentkezik az illető hiva
tal vezerojénél s megkéri, nyujtson önnek módot az okmányo!> másolatbavételére. Ha a m:ísolatbavétel megtörténik, akkor 
legjobb, .ha nem az eredeti, hanem a hiteles másolatokat adja be, az eredetieket pedig magánál tartja. EJ ... �nie tel-mé.sze. tesen �emműéle hi\'atalból okmányoknak, irateknak nem szabad, de mégis csak más dolog az, ha valaki a zsebében tart.ja az okmányait. Ig�' egész bizonyosan nem "esznek el s esetleg közben másutt is megpr6hálkozhatik ,'elük. 

1880. X. 14. Sürgesse meg levélben (Iapon) az ügyet. Lehet, hogy az első levelében nem tüntctte fel ,'11ágosan, h?&)' n)'��állomány� C>e.t,Idör s ta!�n ne� írta meg érthetoen, mltol van szo. trJa meg UJtEt, mmt ahogyan nekünk lelrta a kéresét s t\ leveleben a törz.sszámát is tünetcsse fel. fgy hamarosan meg kell kapnia az ürIapot. 
Szombathely. 1. Próbaszolgálattól számitott 5 év. 2. Négv é,', hat hónap és egy nap bes:'.ámítható szolgálati idó, ebben a megszakitas nélküli kalOllai idő IS benne lehet. 3. Próbacsendórfelvétel most folyik. Hogy az iskolákat a ptóbacsendötökkel, hogyan töltik be, azt nem tudjuk. 
PáBztJ. Azt mi sem tudjuk, annyit -azonban mondhatunk, 

hogy manapság mindenre türelmesen kell \<fLrakozni. 
1933. L 15. Il. Aki yadúszjegy uélkiil vadászik, vadaST.ati h.,hágást követ el. 2. Ön is bekapcsolja a kérdésbe II 49. pontot, amely világosan felel t\ kérdésre : keltnek (tc. hát az elintézés kelt jének) azt a napot kell feltüntetni, amoIyik napon a fogalmazás befejezést nyert, illetve ha a pamncsnok frja alá II tisztlir.atot, akkor az a nap az elintézés keltj�, amelyik napon a parancsnok a foga:lmaln'ányt jóváhagyta. Az ehntézés napjául mindig csakis ezt Jehet tekinteni, a tisztázás és elpostázDs idópontja tehát az elintézes sz.cmpontjlib61 közömbös. 3., ... Választ a leksúkO!l-rovatban Imp. 5. Ha n főszoJgabír-ó felhh'ja n..z örsöt, hogy egy fel-

lIegedO. 18rogntó, barmOnIh. nAoxő. GR"," �OFON 
elmbnlom. az 1I11" ZC6� h llng".orok a 
esendO",�g 1IIgllllollk r Ó ll t J O l r e  [I. ArJcg)'7.�kel JDgyeo 11.Old ft �end61"!1�g
nek �O lIv Óla mOl!'bf:&bató Ifdllft011!. 

Mogyoróssy Gyula 
vIIAgOIr1l h�ngflZermcaler 

BUdapest,VlII, Rtillóczl-ül 71. 
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jelentett egyén tartóikodási helyét állapttsa meg, az örs 
jelentse be a budapesti 1. nyomozó alosztályparancsnokság
nak a Nyé.-ben való tárgyalás végett. A fószolgabir6k nem 
kapják a Nyé.-t, dc ha knpnúk, akkor sem bizonyos, hogy 
ilyen adatokat a nyomoz6 alosztál1yal közölnek. Ez az egyc� 
íószolgabirók egyém ügye, sokan küldenek be adatokat, so
kan nem. Arert fontos, hogy az örsök ne mástól várják ezt, 
hanem végezz6k maguk úgy, mint az utasitás elóirja. 

Sz. B. B. 1. Szolgálati úton jelentse, hogy az igénylését 
a háborús emlékéremre már régen bejelentette - közel íél
é"e _ s még nin� elinté2ve. Mtlgánlevelezést folytatni sem
miféle szolgálati úton folyamatba t-ette ügyben nem lehet. 
A háborús emléMrem-irodát61 levélben csak mag6.t az énnet 
kérheti, ha már megvan az igazolv,ánya és másodpéldányra, 
vagy szalagokra van szüksége. 2. Elófordul a család a ne
mesi elöjegyzésckbcn, dc nem "Szigetv/i.ril', hanem "Sziget
szcnhnikl6si" elonévvel, ezt B. Károly kapta 1881 január 
3d-én. E16íordul a név "Becsvölgyi" éi; "Bölöni" elónevekkel 
is, elóbbl 1902 február 7-i, uto'"bbi 1635-beli adomány alap
ján. Az utóbbi székely család. Elónév nélkül kapott nemes
séget ilyen new csruiid 1554 május 4-én Sáros megyében és 
egy másik B. család 1648-ban Vas megyében. Most azt kell 
megállapítani II rendelkezésre á1l6 és felkutatand6 okmányok 
altlpjÁn, hogy az illető származása tlZ emUtetbek közül me
lyik családhoz vezethetö vissza.. 3. örökbefogadás útján csak 
a nevet lehet biztositant az örökbefogadott részére, az 
örökbefogad6 nemesség&t s ezzel kapCStIlatos elónevét azon
ban nem. Ennek átruházási joga felségjog, most nem vihető 
keresztül. 

1848--49. A név úgy, amint ön használja, nem fordul 
eló a nemesi családokról vezetett elójegyzésekben. Megvál
todatni természetesen nem kell, mert magyar hangzású. 
Arra nincs Idónk, hogy iratait íelkutassuk és részletesen 
utánajárjunk egy olyan döntésnek, amelyet a belügyminisz
ter úr személyes ügyben hozott. Dc erre nincs is szükség, 
mert ennek a döntésnek csak az lehet a2 alapja, hogy okmá
nyai a nevét II mostani alakjában igazolják, illetve nenl 
igazolják kétségtelenül azt, hogy a masik hangzású, illetve 
alakú név illeti meg. Vissza kell tehát mennie száz évre s 

••••••••••••••••••• 
Minden csendőr 

saiát érdekében cselekszik, ha a 

PERL ARUHAZBAN 
Buda'PeSl, VIl., Thököly-út 9. - Telefon : 34-3-43. 

vásárol. 

levezetnie a. szánnazásó.t ennyi idöre, hogy a tu1ajdonk�p
peni név eldönthctó legyen. A születési és házassági okmá
nyokat szerezze be ennyire visszamcnöcn. cgészitse ki egyéb 
okmánynival _ o. névrokonokt61 is kérhet erre a célra má
solatokat, a "ánnegycl levéltárban is találhat - s mind
ezeket terjessze fel újból n belügyminiszter úrhoz szolgálati 
úton a cs.aládnév megállapitása céljáb61. Ha minderre nincs 
türelme és a kiadúst is meg akarja takaritani, nkkor mncs 
mit tenni : a mostani nevét kell használnia mert a belűg1i
min\SZtcr úr mostani döntése szerint C'L nleti meg. A Ny, 
kezdettel egyébként Bihar megyében talállio.tó ilyen new ne
mes család 1675-b61, az 1754-55. évi országos nemesi össze
fráskor János, Mihály, István )gazolták a nemességüket. 
1817. július 18-án legfelsöbb helyen is elfogadták a család 
nemességét. (L. R. -királyi könyvek - LXUI. iOO6. oldalon.) 
Gábor Pest megyében 1676-ban kapott nemességet, cimer
pecsétje enneK a megyének a Jevéltárában van, sőt ugyan
ilyen nevü családnak Heves magye levéltárában is van ci
mcrpecs6tje .. Pozsony megy6ben azonos elönévvel is elófordul 
ez a nemeS! n6\'. 

F. J. th., Nyírábrány. IElöfiz.etése rendben van, cúnie
meze a helyén s igy érthetetlen, hogy egyes iBzámokat miért 
nem kapott meg. il:rdeklódjék a pöstin. A hiányz6 számo
kat p6t.óltuk. 

77.777. Régi magyar név. Erdélyben 1602-OOn ilyen new ��I� nemesseget kapott. Nógrád megyében az 1754-55. 
eVl oS$'Zeiriis "orán A. István igazolta a nemességét. A két 
elso kérdését a lekszikonrovatba soroltuk. 

Magyar. Borsod megyében ilyen new család 1'0608-ban 
nemességet kapott, a név hangzása azonban nem magyar. 
A �cmcss.ég kutatása nehéz dolog volna, változtassa meg 
tchat a nevét. Az a lényeg, hogy maga a név magyar ie
gyen. 

T. l. 1905. Az ilyen keresztnévból képzett e.<;aládnevek 
minden nyelyben . elófordulnak. Ezér� az önét is magyaros
nak kell tekmtem, mert az írásm6dJa és a kiejtése a ma
gytl� nyelv szabúlyrunak megfclel. Nem kell megváltO'Z
batma. Még nemcsek ia vanntlk ezzel a névvel: Borsod me
gyében kettó lS, 1652. és 1659-001. 

Árya fűzfa.. l. A megírt követelmények megfelelők ha 
egyébk�nt is JOfogástalan a!, illető. 2. Rutén, meg keU' vá.l
toztatm. 8. Olvassa cd mnl számunkban Drávagárdony" jeligére �üldött üzenetün�e�: Az, hogy az "anyának mi a neve, az ön névváltozt .. \tá�l . oJ.rYét nem befolyásolja, az anya nevét Viszont a belügyminiszter úr csak kivételes indokok tllapján engedélyezi. 

Táv. kim .. 1. Természet.es, hogy a tartÓ7.kodási id&t is bele kell számítani az össz.cs szolgálati idöbe és ezen az ala.pon )roll aztán a pihen.ó �dejét kiszámítani. A példaképpen ösz· 
8zcá�l'iUl�. 

távolsági kImutatásba azonban túlságosan és valószinutlenul �ok tart6zkodási Időt állitott be, de ez tcrmész,c-
Elsörangú 

minöség ! 
Férfi és n ő i  gyapjúszövetek. 

tesen 82 elobb .emlitett elvet a pJhcnöidőre vonatkozóan nem befolyásol]8. 
H. L. 6�mc.'lter, Szombathely. EIMizeMse 1932 december 3JJ..ón lejárt, újn.bb e!ófizetést nem kUldött be s igy a lap kü\dését t933 február 'l-tól be.szüntettük Annak idején M6ltányos árak! 

6 havi 
folyószámla
hIte' t 

lelkIIsmeretes 
kiszolgálás ! 

Alapitva 
1885-be n !  

K6rjen 

érlegvz6ket ! 

Selymek, bé.rsonyok. 
Férfi [elöltók és öllönyök: készen 

és rendelésre. 
Női kabé.tok, kosztUmök készen 

és rendelésre. 
Gyermekrubák és kabálok készen 

és rendelésre. 
Vásznak, mosóáruk. 

ÚrI- és női divat. 
Női és férU lehérnemüek. 

Cip6osz\ály. 
Kötött- és szövöttáruk. 

Szőnyegek, ruggönyök, paplanok, 
takarók és ernyők. 

•••..•••••••••••••• \ 

CheK:ket 'ktildtünk. . 

to. J. th., Székesfehérvár. A multévi 6 sz/imb61 tartalékp(!ld/inyunk .slncs. Eiófizetése 1938 januir �n lejárt. �jítsa. lneg elöÍlzotbét vagy írja meg hogy nem 6hajtJa )Átatm tovább a lnpot. ' 
'r. J. órm�le�, Szombathely. Cimváltozását. tudom.ásul v?ttük. Annak .. l�e�én, ha a tanfolyanmak vége Icsz és ör.sére vIsszamegy, K:ozolJe ezt velünk. 

Bútor leghosszabb részletre l,gob6bb,n',l'!::lm,�� NEMZETI BÚTORBÁZNÁL Doh6n'f-utca 38 • •• 48 • •• óm (K'llu.ol.ulcn .arok) 

Ha írógépet vásárot, jaiíttat, vagy REMINGTON cserét, keressen tet bennünket t 
Itógép Részvénytársaság, Budapest, 
VI. kerütet, nnd rássy·út 12. szám. 
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Kéziratok. 

T. ezds. Közöljük, de kívánsága szerint előbb a r�gi Jon. 
Balaton. Vérszegény kis történetek, erőltetett humorral. 

Ezeknél t;okkal jobbakat kérünk. 
I.1; Gy. Sajnos, I!effi közölhatjü�. Kivál6an van mcgfrva, 

de hla�� : a téma tulszegénycs, ahg több egy rövidke, na
gyon ko�pe.g adomlinál. A benne szereplö csendőrszázados 
sem teszI számunkl'a alkalmasabbá. Annyi kézirat ál! .rendel
kezésünkre, hogy módunkban áll csak a legsikerültebbek kö
zött válogatni. 

R. Al. cs., GOmba. Közismert frázisok tömkelege, tenné
szeteIlenesen dagályos stílusban. MuHkori számunkban 
megüzentük Önnek a véleményünket az {rásaib61 : saját érde

kében cselekszik, ha ahhoz tartja magát. Most még semmi
esetre sincsen olyan iráskészsége, hogy közölhetót tudnA irni. 

N. l. alhdgy. Kétségkívül helyes volt az eljárás, de ha
sonló eset nlcltol'iban az ország nagyon sok helyén elöfordult, 
végeredményében lJedig egyébként SCm járt eredménnyel, 
mert hiszen később mind a két p6tüteget mégis csak széjjel
hordották. Ha lHlgyon sok helyiink volna, lényeges;en megrö
viditve talán kö;r;ö!nők, de mert sokkal érdekesebb [rások 
várnaK közlésre, nem Jtözölhetjük. Egyébként is: a forradal
mak alatt szeri-s;r;áma. nem volt az apró incidenseknek : soha
sem lennénk készen vele, ha mindeniket ilyen részletesen le
[mók, mint Ön tes;r;i. Nem közölhető. 

Hazug határ. önnek is csak a;r;t üzenhetjiik, amit "F4ny" 
jeligére üzenünk. 

V. H.-né. Ugyes versek, de enné� töb�t nem. mondhat�nk 
róluk. Technikájuk közepes, mondanl\'aló]uk pedig nem tobb 
annál amit minden második-harmadik intelligens ember le 
tud l�. Ha a csendórs6g tagjának neje irts voln3, tarto�
nánk annyi j6akaruttal, hogy közöljtik, I�y azo�b[ln - sal
né.latunkrll _ nem közölhet jUk, mert sok Jobb koltemény "Ar 
a sorára. 

Fény. VerSIJek vers, de nem költemény. Ez pedig nagy 
különbség. Nem közölhető. 

Á. F. �rdekes, finom téma, kár, .hogy nincs .eléggé ki

használva. Az asszony lelki ér�kelt so.kkaoJ Jo.bllall le
hetne egy kis S't.erelmi histórtában cSIJlogtatnl, a"J.el� 
azonban mindig megmarad nz írás feléséne'� hat,!l'nl 
között. Ugyes toll számára nagyszerű. terrénum . . MI csak ugy 
tudn6k használni, ha a Csendórségl �.apok lrányának .. és 

tÍlrgykörónek megfelelő világba volna átültetve az egés� t�r. 
ténet. Igy, ahogy le \!f1R irva, minden. szépsége mell?tt IS, JC
lentéktelen. Mélt.6ztassék megpr6blillll, talán menni fog az 
átdolgozás. Vlsszaküldöttük, 

Baka-Jk. Ügyesen van össze:illit"!l1 de keres;r;trejtvény
nyel hosszú idóre el vagyunk látva, uJsbbat nem fogad ha
tunk el. 

Poela noscitur. Ön is abba a hibába esik, �m�be az úgy
nevezett diletUins köJtilk túlnyomÓ rés�1 

: az� hIS��, ��!r;l
a
� 

sikerült trz-hÚs7. érthető és nyel\1;am ag sem. og 
k oz 

olyan 80rt összehozniok, amclyek utol�ó �;r;8V81 dmelne frl'� 
már költészet. Szó sincs róJa: �az i!;8fi1 k.ölt���

d
:kon 

s 
m

cs
�k 

hogy clsösorban DZ legyen mll:vés7.l, aj:t 
ttsá . é intelIi

azután ahogy mondom . ValamU'cvol6 o \nso gu s '
flÍkat genciálCI ember akár szlizsznmra is. képl's ��m��mé���telle_ g�'ártani '

k amelye1c azonban nem
k

!"1I1S0k'
já
'f 

mulat5ágárfl csi
ne!,;, nyn lltckert pr6za. Ho. "ala l a sa 

nálja ezt, az ellen senkinek sem lehet kifogiísa, de már azt 
kívánni, hogy az ilyen zöngeményeket közöljük is, embertelen 
dolog. 

LeSen. Félig-meddig nyomozási eset, annak is pri.mith·. 
Ennél sokkal különbeket szállft nekünk az élet és pedig nem 
költötteket, hanem valólxut megtörténteket. Napllapba, heti
lapba, vasárnapi mellékletbe, laikus közönség számára jő 
volna, nekünk, mint szaklapnak, kevés. 

M. J. törm., Alag. Nem sikerültek. 
B. J. th., Debrecen. Ügyesen megfrt, j6ízü történet. Kö

zölni fogjuk. 
Erdély r. Azt, amelyikről a mulbkori üzenetünk is szólott, 

kötö!ni fogjuk. A mnsik kettó gyengébben .sikeriiit. 
Dr. IC D. Sorjában közöljük. 
E. M., Pécs. Kettőt közölni fogunk. A "Ne slrjatok" cmü 

kevésbé sikerült. 
B. B. 1., PogolylevéI. Nem rossz, de verssel hoss;r;ú Jdóre 

cl vagyunk látva, azért 18 közlését Icilábásba sem helyezhet
jük. 

Pályázat. 
Nőtlen bajtársaink jutanyos megélhetésének legfonto

!:abb feltételo a jól müködó -közgaulálkodás. Az általános 
megélhetési \'iszonyolmak vidékenkint vagy helységcnkint 
"álto7.Ó volta al61 a csendőrség tagjai scm tudják ugyan ki
vonni magukat: városhelyen, ahol piaeról keH élni, nemcsak 
a polgári lakC'ssiig él driigiibban, mint a falusi ember, hanem 
II csendőr is, mig pl. olyan városokban, ahol nagyobb létszámú 
étkeulét lehet fenntartani, a jó és olc;;6 elJátást közétkC2és is 
biztositan i tudja, anélkül, hogy egyúttal kö;r;gaulálkodást is 
kellene vr:zetnie. Budapt"St környCkén a megélhetési viszonyok 
rendszerint még ncltez.cbbck, mint magában Budapesten, mert 
a környékbeli termelök a7, élelmiazereket a nagyban való ér
tliki-.sftés lchetösé� miatt II fővárosba viszik s A fogysszt6nak 
onnan kell nzt -- rendszerint már több közvetítő kezén át _ 
mCg'vásárolnia és visszaszállítnnin. 

A cse.ndór6ég szempontjából azonban mindezeket kivétel
nek Ile\'erJlet:jUk, mert a helyzet mégis csak az, hogy a csend
őrség túlnyomó l'6szc nem nagyvárosokban és Budapest kör
nyékén, hanem kisebb "idéki heJységcliben, kÖ7..ségekben tel
jesft szolgálatot, ahol módjában áll a könnyebb megélheté3i 
Ichetáségeket kihasználni, l'őleg azált.'ll, hogy szüh.-ségleteinek 
egy részét maga termel i s egyéb önellátásút is hiizt:.artiisswrÜ 
közös gazdáfkodással biztosítja. 

..\ jó közgazdálkodás feltételei ugyanazok. mint a jó ház
tartáséí. Amint jó háztl1rtúsról csak ügyes húziasszony mel
lett beszélhetünk, jó közgnzdálkodás is csak ott lehetséges, 
ahol azt. ügye!!, S'Zorgalmas, takarékos és dolgához értö guz
cllilkodlisvezetó vezeti. 

Hogy mind('n gaullilkodásvewtii tisztában legyen min-

A m. kir. csendőrség i. t. tagjainak 

M E G B í Z H A T Ó  
s z. á l l í I Ó j á " á  k ív á n u n k  l e n n i, 

K É R J Ü K  
elZ Urakat,  hogy erről 

M E G G Y Ő Z Ő D N I  
illetóleg nb. r e n d e l é s e i k k e l  benniin .. 
ket megfiszlelll i  szívesk e d j e ne k !  

HAB I T U S 
R U I I A ZATJ RT. D U D A P E S T. V. KER •• 
AHANY JANOS'UTC,\ 2. fDUNAPA nTNAL 
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den tennh'alójávaJ, pályázatat lIirdetű:nk egy olyan ci/ekre. 
alllely cl kö::gauiálkodás oczetéeével kapC801at<l8 összes tudni· 
l'alókat altLposun éR részlete8<-n kifejti. 

A pályé.zat tartalmát, terjedelmét stb. nem akarjuk meg
szabni vagy korlátnzni, csak általános tájékoz.ásul sorolunk 
{el néhány kérdff,t amire a yályázatban ki kell terjeszkedni. 
Pl.:  Milyennek kelt lennie a jó kÖ'lgauhíU."OdlÍsvezewnek, mik 
a kötelességei a közgazdálkodis vezetését illetően, mik a jó 
közgaroálkodás íeltételei, mik a kötelességei a közgazdál� 
dás tagjainak. melyek azok a gazdálkodási ágak, amelyek egy 
ön; közg:a7.odálkodása keretében kifizetódnek és megvalós[tha
tók. melyek a leggyakoribb hibák, amelyek a közgat.dálkodá
FOkban clő hrolttak fordulni, melyek azok a vitás, avagy nem 
egé.!zen világos ké.rdések, amelyeket a közgazdálkodásokkaI 
kapcsolatban szabályozni kellene stb. stb. 

Pálvázatct ClIaIds a csrmdórs6g legénységi egl/éneitól fo· 
90f/unk el. Határidó: április 15. A legjobb páll/ázatot szép 
M9l1 és értékes aBzta.li tálcával j"talmllz;;uk. A jutalom lIlin� 
den csetbtn a r'l/ertcs páll/ázó Ö'TBének kő:zgazdútkoc.lá.sát il· 
ldi és pedig akko-r iB, ha a nyertes nOB lenne, de a tálcába a 

nyertes nevét és azt, hoOY a. kiizgazdálkodálmak o a;ándékozJ.o, 
be fO!úuk vhcfni. A nyertes púlya'l1lt1nkát k;);;ölni fogjl/k. 

Megfejtés. 
Folyó évi 3. SÚimunkban járórvezerok számára hi rdetett 

pályázatunkra összesen 43 pályázat érkezett be. 
A feladat szerint azt kellett kimutatni, hogy a pályázó 

az 1��2-:19
.
32. évek �özül bár;nelyik három év alatt járór

�ezet�lI ml�oségben hany . golyos puskát, nány vadászpuskát 
es hany pLSztolyt vett őrizetbe. A beérkezett kimutaUísokat 
nem egyszeruen csak az örizetbe vett lófegyve.rek száma sz\..'
rint, �anem egységi ér:tékelés szerint soroltuk. Kétségtelen 
ugyanLS, . hogy pl. egy golyós katonapuska a közbiztonságra 
:endsze�nt .nagyobb 'Ycszélyt jelenthet, mint pl. egy 6 mm. 
urméretu p1Sztoly, vagy hogy pl. egy vadászpuska órizetbe
vétethel a csendór rendszerint több büntetendó cselekmény
�e� (orwadászat) veheti elejét, mintha egy piBztolyt vesz 
onzetb� stb . •  Term.&sz�te� azonba.n, hogy a pisztolyok örizetbe
vétele :s. elsorendu közbiztonságI érdek ; ha valaKi négy pisz
tolyt orlzetbe vett, anllak feltétlenül van akkora érdeme, 

Vásároljon 
mindent 
egy fjelyen ! 

NőI konfekció KötöHáru Szőnyeg 
Szövet Harisnya Függöny 
Selyem Fehérnemű Paplan 
Vászon Divatáru Matrac 

mint aki két puskat kutatott fel. Hogy tehát az igazságot 
megkiizelítsük, a golyós puskákat két egységgel, a serétes 
(vadasz) puskákat másfél egységgel, a pisztolyokat pedig egy 
egységgel számítottuk. 

A:ább közöljük azoknak a palyázóknak a névsorat, akik 
a legtöbb egységet érték el, de csak azoknak a nev'eit sorol
juk fel, akiknek az egységszáma a tizet meghaladja. 

A iJegtöbb iófegyvert vette órizetbe s így a kitúzött di
junkat is megnyerte : Málnási (Marinkás) János sóstó· 
(ürdöi örsbeli tiSzthelyetteS, aki az 1922., 1824. és 1"9"-5. éve�
ben a nyiracsadi, valamint az 1925. évben a nagyhortobágyi 
örsön összesen 13 golyós puskat, 65 vadászpuskát és 14 pisz
tolyt vett őrizetbe, 197.5 egysé9számmal. 

Utána következnek: 
Balogh György tijrn�. Bánhida, II golyós, 22 vadász

pw:ka és 19 pisztoly. Egységszáma: 74. 
J(OCJiÍB Gábor törm. Berekböszörméuy, 2 golyós, 31 va

dászpuska és 18 pisztoly. Egységszáma: 68.5. 
Takács Béla LaT'm. Göd'ötW, 11 golyós, 17 vadász.puska 

és 8 pisztoly. Egységszáma : 55.5. 
V. Nagy József tih-rn. Alberti, 5 goly6s, 14 vadászpuska 

és 14 pisztoly. Egységszáma: 45. 
Molnár And,.á� tórm. Tápwbu8ke. 14 vadászpuska és 

20 pisztoly. Egységszáma: 41. 
Balogh Imre ll. Órm. KU1I.su:ntmárton. 2 golyós, 19 va

dászpuska és 8 pisztoly. Egységszáma: 40.5. 
Gyúrfás Mihály !orm. Isaszeg. 3 golyós, G vadászpuska 

és 22 pisztoly. Egységszáma : 37. 
Rácz Józ.sef th. 8alato-nkenesl'. 6 golyós, 8 vadászpuska 

és 12 pisztoly. Egységszáma: 36. 
Kapott András Qr'fII. Hat1Jan. a golyós, 3 vadászpuska és 

24 pisztoly. Egységszáma : 34.5. 
Hunyadi János th. TaTján. 10 golyós, 7 vadászpuska és 

" pisztoly. Egységszáma ; 34.5. 
KaTdos János órlll. Csöm;)r. 3 golyós, 8 vadászpuska és 

15 pisztoly. Egysé�száma: 33. 
BérczGs S.ándor tarm. Ki1Iktntlwlci8. 2 golyós, 17 vadász

puska és 3 pisztoly. Egységmáma: 32.5. 
Balogh Péter tőml. OC86n1/. " golyós 3 vadászpuska és 3 pisztoly. Egységszáma: 16.6. 

' 
l!0dó Gáspár tórm. Dombrád. l golyós, l vadászpuska él! II piSztoly. Egységs?áma: 14.5 . 

. Sólllcmr. Adám tőrm. Gálollf(�. 2 golv6s 6 vadászpuska é:; 1 pisztoly. Egységszárna.: 14. . , 

. ,
B

J
odOCB Antal t6rm.. f1Jáll. ol! goly6s, 2 vadászpuska és 6 plSZ o y. Egységszáma: 11. 

A szcrkesztésért és kiadá6órt felelős: 
rlNCzÉs ZOl.TÁN őrnagy. 

Stádium Sajtóvá.iJalat Részvénytársaság. Budapest, VI., 
R6zsa-u. lll. - Fclel6s Uzemvezető: Győry AladáT. 
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