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A csend és a rend. 
A képviselőház pénzügyi bizottságában, fl belügyi 

költségvetés tárgyalása során megütötte tL fülünket 
egy ellenzéki képviselő megállapftásn, hogy Magyar
országon ma csnk csend van, de rend nincsen. 

Ugy első hallfLsra nemcsak hangzásában tetsze-
16snek, de igazságában is lehetségesnek tűnhetett rel 
sokak szemében ez a megálla.pítás. Nem szószerint 
persze, hogy csend van, tehát fl csendörség jó, de vi
szont rend nem lévén, a rendőrségnek meg !cell javul
nia, hanem úgy, ahogy mint politikum szánva is volt, 
hogy tudniillik MagyarorszAg rendje csak látszat, 
valójában fl fejetetején áll itt minden, fl jogi rendtől 
liezdve, fl közmorálon át fl bakterválasztiisigl még
sem merészel rnllkkanlli .senki, mert n kormány bele
fojtja a szót mindenjdbe, nlt,i hangosan elégedetlen 
valamivel. Ez. az erőszakkal megteremtett és lÍenntar
tott közcsend azt a látszatot kelti, minha rendjén 
menne minden. Pedig ... 

Ez a "pedig" és utána a három pont ana szolgál, 
hogy mindenki olyan sejtéssel toldja meg, nmilyellnel 
akarja. Minél többet és minél rosszabbat gyaníl 
utána" annál tö!{é}etesebben érte el célját a ki sem 
mondott, csalt odag'ondolt "pedig" a három ponttal. 

Ha valaki egymástól teljesen független két fo
galommá elemzi szét a csendet és fl rendet, könnyen 
reátévedhet erre a politikailag mutntós megállapí
tásra. De ak·i nem fl politikus színes szemüvegén, 
hanem fi tárgyilagos szakember színtelenj6n keresz
�iil nézi ezt az egyébként érdel{es kérdést, hamaro
san észreveszi fl megállapíbisnak éppen Magyarorszá
got ilIetöen elsil(kadt igazát. 

Mert egyébként e1isnrerjtik, hogy lehet ország, 
amelyben csend van, rend nél kU!. El tudjul{ képzelni 
az ellenkezőjét is: fi rendet csend nélkUl. Az elöbbit 
például Romániában. Egy olyan országban, ilmely fl 

tisztviseJóit sorsukl'a bizzu s nem fizeti, ahol a kor
rupció intézménye.'!, ahol bárkit biilltetlenUl el lehet 
veml, ha magyal', ahol n. vonatokat hol rablóban�ák 
fosztják ki, hol pedig részeg vasutasok szala�tJ�k 
egymásbA., hát igen, ott nincs I'end. Jugoszláviában IS 
bőségesen taJálni alapot a megállapíttisrn, hogy az 
lilIam rendje ott. is gyenge lábon áll. Csend azonban 
mégis vnn, leS'llh\bb egyelőre, mind a kettőben. 

S hogy másik példát is mondjunk: volt Ausztriának 
korszaka, amikor alapjában .rendezett viszonyok mel
lett egymást érték a közcsendet zavaró politikai tün
tetések és hangoskodások. Rend volt, csend nélkül. 

Legyünk azonban tál'gyilagosak. Tegyük félre ez 
egyszer az idegenek javára és az önmagunk rovására 
való elfúgultságunknt és ismerj Uk be, hogy közrend, 
o;zem.ély. és vagyonbiztonság tekintetében Magyar
Ol'szng ma vezet6helyen áll nz európai államok sorá
ban. H�ngs�Jyozzl1k: nem a csendet, hanem igenis, II 
rendet llletoen. Nálunk nincsenek I'nbl6bnndák nincs 
bR;ksis, nincsenek párthadsel'egek, jogi l'�ndünk 
mmtául szolgálhat, a katonai és poJgál'i közszolgála
tot rend, munka és fegyelem jellemzik: mi egyéb nJ
kateleme van még annak az állapotnak, amit közön
ségesen rendnek nevezilnk? Aki idegen hozzánk jön 
és ó�zintén beszél n benyomásairól, a legelsó, amivel 
J{eZdl: a rend. Bármennyire bíráló szemmel nézzük 
is 'tehát önmagunkat, s bármilyen ellenzéki vel a kor
mányt, ez olyan �ézzelfogható igazság, amit komo
lyan kétségbevonJlJ lehetetlen. 

Azt nem ;mondjuk, hogy bajOk nincsenek. Jelen
ségeket, eseményeket nem akarunk letagndni, ame
lyek visszatetszenek. Nem védjUk azokat sem, akik 
a maguk személyi vagy anyagi érdekét az összessége 
fölé könyöklik. Azt is természetesnek tartjuk, hogy 
vélt és valóságos politilmi sel'elmek vannak s hogy 
az emberel{ cgy része nillcs megelégedve a kor
mánnyal. Nem Ivolt, nem is lesz kormány, amelynek 
ne lenne ellenzéke. Mindezt azonban úgy kell felfog
nunk, mint minden közélet eJkel'U1hetetlen salakját, 
vagy pedig, mint - politikát, semmiesetre azonban 
min t a közrend kérdését. 

A rend más valami. Nincs nlindig összefUggés
ben a politikával és fllggetlen leheL még fi kormány
tól is. IAttóI pedig, hogy fi felszfnen úszók között ki
vetnivnlók is akadnnk, feltétlenUI független. A rend 
nlnpja nem mindig csak fl kormány erélye, hanem 
- talán még többször - fi nemzet természetes jó
zansága és higgadt, önuralnnÍ belátása, fCllnt!ll'túsa 
pedig nem mlHik .mindig csnk központ.i éberségen, 
hanem sokszor fl klcsi ,6rszemek hílségén, lelkiismere
tességén és becsUletességén. Következésképpen az ér
deme is közös. S viszont pedig: nki 'szándékosan le
tagadja nz igenis meglevő rendet, az nemcsak II kor
mányt bántja, hanem mindenkit, akinek azt köszönni 
lehet. Tlllflll nem vagyunk szc,'ényt.elehek, hn mu
gllllknt is közéj Uk soroljuk. 

A csendnek ma életünkbevftgó szükségét ille
tően, gondoljuk, nincs ItözöttUnk nézeteltérés. Magyal' 
lestvéri szfvvel kívánjuk, hogy ne is adódjék. 
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A szolgálat nyilvántartása 
az örsökön. 

Jrla: v ADÁSZY IS1'V ÁN örnagy. 
A közbiztonsági és 

'
belsö szolgálat, valamint az állo

mány nap16szerú nyilvÁntartáskra a "Szolgálati havi
fÜioet:'.-ek....'ívei _ szolgálnaJ.-. (.C9-...-2.- űgyviteli sUlbályzal 
lM . . ,p.) t. 

A "Sil>lgátatí haviflnel" j�lenlegi összeáUitásában 
és alakjában· al'ánylag könnyen áttekinthető, világos és ve
zetése sem ókozKüföiiQsehö -nehézségel. Ennek 'dacára 
nem elöszÖr merül fel a gondolát, hogy célszerű lenne rajta 
változlalni. � a gondolat még nem vált ugyan valóra, any
nyit ·azonban mégis meg llehet állapilani, hogy a módositás 
célszerűségének az érzése megmaradt és erősödött. .Ha te
hál a gondolat még nem forro\t is ki, annak oka az a kö
rlillnény. ami minden változtatásnak és újilásnak elválaszt
hatatlan velejárója és egyhen kétségtelenül értékmércije 
is: a meggyőződés és biztosság kérdése, hogy a változta
tás biztosít-e a meglevővel szemben előnyöket vagy sem. 

Másik tényező, ami a ;változtatásokkal általában 
együttjár: az "ÚjHástól való tártózkodás és idegenkedés. 
a megszokottságból való kiesés kényelmetlenségétől való 
húzódozá!'!. Ez érthew, sót sok esetben hasznos is lehet, 
de csak ak!kor indokolt, ha bizonyos, hogy az ösztönszerú
ségen kívül más magyarázata is van. Ha a változtatásnak 
vagy ujításnak nincs gyakorlati célja, :vagy ha munka
több!etet jelent különösebb előnyök nélkiil, kétségtelen, 
hogy �em életrevaló. Ha azonban a változtat.ás által a 
meglevövei szemben nem érünk is el lényegesebb munka
csökkenést, - jelen esetben �Tásbeli munkacsökkenést -
de tpótolunk vele egy olyan hiányt, amely csak munka
szaporltás!;'sl lenne megsziintethetö. akkor a váltcntatás
nak vagy újításnak értelme van. Annál inkább c��szerü 

Nemere s;;cél_ 
� Ne-mere szél, rab Erdély 1wTsC»UÍ;a 

ErdélV utcJ13ó Szárnyas katondtja, ' 
Mi hirt 110zol hós székelyek honábuL? 
Magyar s székely t-ud-e élni - oláhul? 
ELfojtott néma VÓ,Yllak hordozója, 
V éret! rnblállcok titkos oldozója, 
V Gres rablá.71cok zugó cBörtetö;e 
Szó..Ui vissza székeLy völgybe 8 ?ICgytctÖI"CI 

Súgd meg, Ilumdd el és zúgd el f1i1be, szivbe: A harc 8árkdnya stlilL már tüze8 iube· 
Veres kardo� .

villognak már at éllel.!, 
' 

A "(urok t11.11l1l, kéklö lltesazeséuben 
MeteO!'t

. 
rlÍ,gnak hunok J)(I,ripái: 

' 

Azt lat111k csillllt1módrQ kcuikázni! 
Rdb te8t1J�rek, 1'Ie 8zUnjetek remélni: 
Szebb öfni·lwllli, mint rabmódra élni! 

pedig a változtatás 'akkor, ha ezenkívül még munkameg
takarítás is elérhetö általa. 

• 

A cikkem végén bemutatott "Szolgálati na,pL6" minta 
ezt a célt lenne hiv..atva szolgálni. Ez 11 minta a mai "Szol
gálati havifüzet". lényegének megt<'ll'tása mellett az eddi
ginél jóval keves�bb írásbeli munkával is elketülhetővé 
teszi egy esetleges újabb előjegyzés vezetését, azaz: jó
részben pótolja a "Vezénylő lajstrom" hiányát, - ha 
ugyan erről kivételes esetekben még sz6 lehet. 

Vannak 1dvéte�es örsök, �hol a' különleges viszonyok 
miatt gyakoriak a különböző jellegű helyi szolgálatok, s 
amelyeken éppen ezért egy újabb előjegyzésnek, a "Ve
zénylő lajstrom"-nak újbóli rendszeresítése kisért. 

A "Vezénylő lajstrom" kérdését időnkint fl'l hozza 
felszinre, hogy 'igen gyakori helyi szolgálatot teljesitö, 
nagy létszámú örsök parancsnokai mentesitve legyenek 
ezen szolgálatoknak n "Szolgálati havifüzet"-be val6 be
vezetésétől, a fejrovatokban szereplő nevek gyakori be
irását6l és a nyúmtatványpazarláalól. Ez eddig helyes és 
a segités indokolt. Annál kevésbé kivánatos azonban egy 
olyan me6oldás, hogy ezeken 8.2 örsökön "Vezénylő 
lajstrom"-ot rendszere sitsünk és a helyi szolgálatokat a 
"Szolgálati !havirfüzet"-'be ne jegyezzük be. Erre a meg
oldásra csábit ugyan a fizikai (irásbeli) munka terén 
látszólag eIérhetö meglakarítás, "de lényegi ihátrániokkal 
járna. ha az összes ,helyi szolgálatokról, aoz azokkal össze
fÜg:6Ó ténykedések ről sbb. csupán azok az adatok állaná
nak rendelkezésre, amit a .,Vezénylő ls.jstrom" tartalmaz. 
Ha pedig a helyi szolgálatok - amint. arra később l'é8:Z
letesen ki ;fogok térni - szolgálati lap nélkül vezényel
tetnének, akkor ez a megoldás már eleve elesik. 

"Szolgálati napló" rendszeresitése esetén nem lenne 
szükség a "Vezénylő lajstrom"-ot. csupán azért vissza-

A1'inket az J sten. /leln rabnak teremt-ett, 
hlkább rabta.rtók kJjzt vágunk mi r8ndl!.tj 
Gyillőlet 1néJ·gebs mártjltk ck kanlunk: 
Száz gaz nép sem tÖ)· le, ha t'isSzlJtcn-tu1I1.;! 
Erdél'y m·dóit vad vii/ar cihtilda.-
Ha1·sog a végíMlet trombitá4a: 
Nem.ere, zúgj hagydiintö hördilléssel! 
S gyilko/va gyözz, rab! Vagy h6sként enyéssz el! 

PATYl IS'l'I'.lNo 
-:0: -

Csendőrhistóriák. 
A talfllka. 

l\1iko� még én voltam az őrsön a legfiatalabb. szivrepesve vartn� egy 
.�

ég fiatalabb bajtárs bevonulását. h�dd legyen m.ar. valaKI az örsön náh;lm i3 fiAtalabb. Mert fiatalnak lenru Jó de legf,oalaJabbn k J '  J '  , a ennI nem va ami remek dolog. 
fO 

ta
A
J bb

vúrvava
d

' r: nap elérkezett. Bevonult egy nálnm i� la fi csen Ol." s engem bu k é k 
. . !lZ e rzés fogott ej, hogy 

�a;�o:.
é�r�t 

V�ru;1 a vllágon� .aki�ek én is feljehbvalója 
. o , a  a omad�n elolJár6JR is lehetek, ha éppen :!�} ubáznfik fi nagy szukségben fi jl\TŐ1'Vezetői megbizfls-

Új bajtiarsunkról cs kh ' 
erösen hadíláb áll 

a amar megAJlapltottuk, hogy 
szivesen irkált

on 
l II plll'agrnfusokkal. Ellenben nagyon 

dekl6dést muta.:�e;e mes levele�et s azontúl is nagy ér
szó otthagvott 

a 
t 

Szépnem Iránt. Mihelyt ndl"6l volt , , csapa -papot, könyvet. mind�nt. Ha c"llk 
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állítani, hogy a helyi szolgálatok adatait ne kelljen heve
ze�ni a "Hzollálatl napló"-ba. A megoldást - tehát a 
.. Vezénylő lajstrom" hiányának az előzökben emlitett pót
lását - akként képzelem, hogy mind a két előjegyzés 
t:::izolgálati havifüzet és Vezénylő lajStrom) ósszes .szuK
séges ada.tainak megfelelő átcsoportosítása és módosítása 
fOlytán egy előjegyzés vezetése által is megtakaritást ér
jünk el. A változtatás szükSégessége tehát aZon IOraul 
meg, 11106'Y elkerüljük egy már használaton kívül helyezett 
régi előjegyz-és életrekeltését és elejét vegyük annak, 
hogy az hásbeli tennivalókkal amúgyis eléggé ellátott 
örsparancsnokot ismét egy fokk-al szorosabban kössük az 
irodához. Ha ez a cél eléI1hető - eltekint.ve a "Vezénylő 
Lajtsrom" hibáit6l és hátrányait61, - nincs ok arra, hogy 
a változtatás 06'ondolatától elá-Iljunk. 

111ielőtt a tervezett .. Szolgálati napló" részleteiről 
szólanék, nagyjában felemHtem azokat a körülményeket, 
amelyek akár a jelenlegi "Szolgálati lla.vifüzet", akár. egy 
bármilyen más mint&jú ilyen előjegyzés vezetésével össze
függésben állanak. 

Fontos !feltétel mindenekelőtt, -hogy a leendő elő
jegyzés is tartalmilaA teljes legyen. Ez alatt azt értem, 
hogy a z  egyszerüsités után is magába foglaljon minden 
adatot. amely:böl otthon, az örsirodában is tájékozódást 
nyerhetünk a szolgálat menetérőL Tájékoztasson tehát 
bennünket a belső szolgálatokon kivül a külszolgálabban 

álló járőrök elindulásának és bevonulásának idejéről, hol
létéről. útvonaláról. pihenőjéről stb. anélkül, hogy a2 őrs
pa.rancsnok kényszerítve lenne :bizonyos adatokat akár 
saját maga számára, akár mAsok tájékoztatása véJett 
külön elöjegyzések!be vagy papirszeletekre feljegyezni. ,Ha 

erre szükség van, akkor a szolgálat vezénylésére é6 nyil
vántart.Mára szolgáló előjegyzés már nem tökéletes és 
nem szolgálja a célt, amit a 'Változtatással akarunk el
érni. 

tehette, kiosont a községbe s mi megállapitottuk, hogy. 
ilyen turbékol6 természetű csendórt még sohase láttunk. 
EI is határoztuk T6th őrmester ötlete alapján, hogy le
hOt jUk. A tervez volt: 

Tóth őr.mester bizalmasan megsúgja neki. hogy van 
egy nőismerőse, akitől sehogyan sem tud szabadulni. Csi
nos, fiatal nő, de nagyon tolakodó s ezért az őrmest�r 
fela.jánlja, hogy vegye a nőt pártfogásá.ba. Nagyon való
szinű, hogy Demeter csendőr - igy hívták - vállalja 
ezt a megbizatást s akkor megbesrelik, hogy este II nő a. 
laklanya előtti Balatonsétányon fog rá várakozni. Demeter 
menjen csak oda 5 mondja meg neki, hogy Tóbh őrmester 
nincs otthon, de kUlönben is azt üzenj, hogy nem ÓhHjt 
többé vele lalálkozni. A többi aztán az ő dolga. 

A szolgálat vezénylésére és n.yiJvántartására szoLJáló 
előjegy.zésből a szolgálati lapok nékül is tájékozódás t kell 
szerezn ünk a szolgálat irányítAsáról s fontos az is, hogy 
az ellenőrzésre hivatott előljárók, elsósor.ban a szárny
parancsnokok a "Szolgálabi napló" átvizsgálása alkalmá
val ne legyenek a szolgálati lapok részletes átvizsgálá
sára kénysurHve csupán azért, mert a szüksé6'es adatok 
a "Szolgálati naplá"-ból nem vehetők ki. De ne vonja 
maga után a "Szolgálati havi füzet" .változ.tatása a jelen
leg Ihasználatban levő és a célnak megieleló más előjegy
zések lényeges módosítását vagy esetleg több példányban 
való vezetésének a szükséges.sé6'ét sem. tgy pl. - amint: 
már fentebb is említettem - a tervezett "Szolgálati 
napló"-nak is tartalmaznia kell a jelenlegi "Szolgálati 
havifüzet" "A szolgálat és változás neme" rovatából any
nyit. amennyi a k-ülszoJgálatJban álló járőrök ténykedésé
ről tájékoztatást nyujt anélkül, Ihogy a szolgálati lapot 
két példányban kellene meg,szerkeszteni és az egyik pél
dányt az örsirodában vissz.ahaJyni. 

Altalában a szolgálat vezénylé.sére és nyHvAntartá
sára szolgáló új elójeg�sel szemben az a fő lényegi kö
vetelmény. hogy célszerübb össwtétele mellett legyen 
meg az összhang közte és ft Szut.·nak, valamint ft 
Csüsz.-nek a szolgálat kezelésére és ellátására vonatkozó 
rendelkezései és irányelvei között. 

• 

Ez.zel rátérek a , .. Szolgálati napló" alaki és tartalmi 
összetételét érintő. valamint annak vewté,sével járó rést
letkérdések ismertetésére. 

Amint elsó pillantásra szembetGnik, a "SzolJálati 
napló" egy oldalon egyesiti ft. Jelenlegi "Szolgálati havi· 
füzet" két oldalának tartalmát. Ezzel már magá:ban véve 
is biztositva van gazdaságos jellege; beszerdsénél költ
ségmegtakarítás ·él'hetó el. 

Jötl-ment közöttünk titokzatos arccal, ki-kinézett az abla
kokan, néha ft kapuba is kiszaladt. Mi természetesen úgy 
tettünk, mintha Rejtelmünk sem volna a bekövetJkezendő 
találkfLróJ. 

Mikor aztán .besötétedett, egyikünk valami szolgálati 
ilrilggyel lekötötte II csendőr figyeimét � a "menyecakét" 
nekitámasztottuk egy platánfáml.k. A bábu fejét a karjai 
közé hajtottuk, pontosan olyan volt, mintha a hütlen őr
mestert siratná. A gy€ren világitott sétányon meglehetős 
távolról észrevehető volt II bábu, viszont még két lépésről 
is azt hihette volna akárki, hogy eleven nővel áll szem
ben, hát még mennyire el fogja hinni a S'Zerelmes termé
szetű Demeter. 

Úgy is történt. Tóth őrmester megsúg1.a neki, hogy 
a nő II sétányon van egy platánfa alatt. Demeter akkorára 
már megborotválkozott, leönlözte magát mindenféle sz.agú 
(:sábitó iIIat.szerekke1, még egy kicsit lesimitotta a haját, 
körülnézegette magát g l\ztAn nekiindu1t a bódftó had
járatnak. 

Mikor Tónh őrmester mindezeket tényleg közölte, De
meter bajtárs nagyot ugrott örömében s azt mondta, 
hogy ö bizony nem fél a tolakodó nőkt61"bizzák csak rá. 
Most tehftt már ki volt mondva az á, ki kellett mondani 
a bét is. 

Szalmabábut szerkesztettünk, meglehetösen Ugyesen 
utánozva nz ember..i alakot. Az örsfőzőnötöl kölcsönzött 
ruhákkal 6gész csinos menyecskének öltöz1-ettitk fel a bá· 
but. Volt rajta libegő ,rövid szoknya. selyemh;lrisnya, szal
mával kitömött csinos félcipő, a fejére azonban k-endőt 
kötöttUnk, kalap hijím. Ezen a ponton voltak bizonyos 
aggodalmaink mt:l't attól tartottunk, hogy ebben a csupa
nlíikalap vilá�ban még a ilU DCllleterünk is meghátrál a 
fejkendő elő/. De _ mint látni fogjuk - nem így tör
tént. SŐl! 

Mi ahányan voltunk, annyifelé rohantunk megfelelő 
kilátóhelyekre s föigyeltük az eseményeket. A csendőr 
először csak elsétrut II menyecske mellett. Aztán viSS7..a: 

A c�end61' mái' alkonyat felé nem találta a h�lyét. 

Azután megint séta erre, séta arra, közben azonban oda 
sem mert pillanUini a fá.Jtoz támaszkodó női alakra. Úgy 
látszik, nem nagy volt benne a kurázsi, mofkor rohnmk 
került a sor. tgy ment ez egy ideig s mi már görcsőket 
kaptunk az oldalunkba II visszafojtott nevetéstől. 

Egyszer aztán nekidurálta magAt, megállt a "n6t61'" 
5-6 lépésnyire, köhintett egy remeg6set és megsr61a:ft: 

- Kisttihant ... 
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Az elójeJYzés 8.z adatoknak egy oldalra tömöritése 
dacára világos, áttekinthető és könnyen kezelhető. A je
lenlegi "Szolgálati havifüzet" baloldalának - főleg pe.
dig a 4. rovatnak - tartalma ugyan'is mellözhetönek 
talált részletek elhagyásával úgy van s\,irilve és jelezve, 
hogy az örsparancsnok bármilyen szolgálat.ot, kivezény
lést va6:Y szolgálati váltpz.á!jt pAr rövid bejegYíléssel, 
könnyedén és gyorsan elinté$et. � hosszú, BokStor mon
datokb61 álló, időveszteséggel járó és végeredményben 
jórészt mellözhetö Ibejegyzé�ek a már eddig rendszeresi
t.ett rövidHéseken kivül egy-két újabb rövidHéssel köny
nyen megoldhatók. Különösen kőnnyüvé .teszi a vezetést, 
ha a bejegyzésre használt rovidltések nem mesterkéltek, 
ha tényle6' rövidek és megtanulásuk sem okoz k-ülönösebb 
gondot. 

nyelhewk lennének, egyszerűen a "Szolgálati napló"-ban 

való elöirással. 

A rövidltésekkel és az. adatok átcsoportosításával 
kapelolatban megszünne a "Szolgálati havifüzet" jelen· 
legi 4. rovata, illetve az abban levő sok hosszú és mellőz
hető 'bejegyzés. Az oktatási anyagnak a "Szolgálati 
napló"-ba való részlete.> bevezetését, mint feleslegesb, mel

lőz.tem. Az oktatással kapcsolatban elegendő lenne az ok
tatáson résztvevők elójegyzése és az oktatás idejének, va
lamint tarlamának fi beje.6'Nzése. Ezeket az oktatásra vo
natkozó bejegyzéseket - úgy az elméleti, mint a gyakor

lati oktatás jelzéseit - célszerünek tartanám a jövőben 
is piros tintával eszközölni, mert az áttekintést és a más 
természetü szolgllla.ti ténykedéaektől való gyors megkü
lönböztetést megkönnyiti. 

A gyakorlati szolgálat lerén szerzett tapasz.talatok 
eredményeképen ism6teIten kifejezésre jutott az n felfo
gns. ho6'Y a helyi szolgálatra vezényelt járőrök ne legye
nek szolgálati lappal ellátva, Elgonaolúsom szerint is az 
összes helyi jellegü szolgálatok - nevezetesen helyi, 
fUrd6, vásar, pénztár, búcsú, stb, ügyelet - minden kü
lönösebb hátrány nélkül szolgálati lap nélkül is vezé-

A nő nem válaszolt. hanem elak állt mozdulatlanul 
a fának dőlve s karjával eltakarta az arcát. 

A csendőr néhany másod percig megzavarodva hall
gatot.t os tanácstalanul álldogált. Már attól tartottunk, hogy 
cserbenhagyja a tréfánkat s eloson. Gyózött azonban :I 
szerelem, Kcttót lépett előre s azt mondta a. nónek: 

� Ne sírjon, kisasszl;my! Ne sirassa a Tóth urat. 
higyi.e el, nem érdemli meg, Olyan neki fi természete, hogy 
minden nőt. otthagy. " De itt vagyok én, hűségesebb le
szek nála, én nem hagyom el magát ... 

Gyönyörű este volt a néptelen sétányon s a pompás 
balatoni csendben rerqek mulatságot jelentett nekUnk 
ez az egyoldalú beszélgeté!;, 

Mikor látta, hogy szavnkkal nem tudja megviKMz
lalni az "ártatlanul elhagyott'! nöt, viszont az nem tilta
kozik a kÖ7..eledés ellen, vérszemet kapott, St! szó, se be
sz�d, nekiment és. lTregölelte. Persze, még íürgébben s 
meg heve!rebbeq el· is engedt�. Ijedt rikkantilst hallatott s 
Qlyat ugrott hátrafelé, amekk9rál máskor előre sem ludott 
\'ohm. Aztán dermedten nézte, mint vlLgódik végig a 
nyugalmi helyzetében megbolygatott suümabábu fi pla
tánfa tö,::ébeq. Mikor pedig fl 'pnbu már a földön hevert. 
Tl�kiu8rott, lerántot.ta r6Ja n fejkendőt s mo�t múr meg
hlzony�odva r6la, hogy cB.'l.kugyan szalmlÍ.nnk udvarolt 
akkorát. l'úgQtt. a bábuba, hogy az szertcsz6�ódott. 

' 

� a�or elkez.dtUnk· hphotnzni. Demeter barátunk le(orrázva 0800\ vissr,a a laklanyába. Ha késöbb Bzóba
hottuk a qO]$"ol elólw, söté� lett,. a tekintete I1z indlllattól 
� � bizon)'-. neR\. tuq� e:�t., a t.réfál: mi!gbocsátani nekünk 
,oha. 

A helYi szolgálatok ellátásával kapcsolatban felme
rülhet a kérdés, hOdY mi történjék akkor, ha egyes ilyen 
szolgálatok teljesitése alkalmával a járörnek éppen ezen 
szolgálatából eredőleg olyan fontos tennivalói akadnak, 
amelyek az örsállomás azonnali eilia,nását teszik szük
ségessé, Hogy fogja a járörvezető a kérdést a szolgálati 
teljesitmény hátránya nélkül helyesen megoldani, mikor 
nincs ellátva szolgálati lappal? 

Ilyen esetek tényleg előfordulhatnak. A megoldás 
azonban egyszerű, Ha a jál'örnek valóban nincs annyi 
ideje sem, ihogy a laktanyába betérjen és az örsparancs

noknál jelentkezzék, akkor szolgálatát megszakitás nél
kül olymódon folytatná tovább, hogy att-ól kezdve, ami
kor a helyi szolgálatban me6kezdett szolgálati ténykedés 
az öl'3állomlís elhagyását szükségessé teszi, a járőrvezető 
a járörtáskájában levő üres szolgálati lap űrlapot kitölti 
é3 vezeti mindaddig, mig szolgálatából be nem vonul, az 
örsállomás elhagyását pedig alkalmi pol6ári egyén útján 
jelenti az örsparancsnoknak, 

Célszerü lenne ezekre az esetekre való tekintettel 11 
járörtáska felszerelését "Szolgálati lap" űrlapokkal ki
egészíteni. Hogy a helyi szolgálatban álló járórök milyen 
esetekben élhetnek ezzel az eljárással és hogy a szolgálati 
lapok, miként töltendők ki ily alkalmakkor, a Szut. és 
Csüsz. vonatkozó paragrafusai nak rövid kiegészítése ál
tal szabályozható volna. 

A "Szolgálati napló"·ba úgy az összes helyi jellegű, 
mint az azokkal összefüggő ellenőrzö szolgálatokat min
den esetben külön-külön kell bevezetni. �ppen igy kUlön
külön vezelendö he az egyes járőrök,nek ilyen szo16álabba 
való indulása és bevonulása is. Ezt 8z utóbbi körülményt 
azért emittem, mert elvétve ugyan, de mégis felmerült 
annak a gondolata is, hogy a helyi szolgftlatban áll6 Jár-

. "Pedig mi használni akartunk neki ezzel. De nem 
Ip.hetett rajta segíteni. Hamarosan talált magának másik 
menyecskét, aki nem volt szalmából. Ott"agadt s azután 
le is szerelt. 

S'lfljk6 GyŐZÖ tiszthelyette:l 
(Zákci1LlI) . 

Első éjszaka az erdöben, 
Január

�
ban jött ki az b;kollt.ból az örsre Edzett AndrM 

pr6bacsendor. Januárban pedig tudvalevöleg hideg szo
kott lenni s a� idén is nagyon pattogott odakint az erdő' 
ben a :aderék , a zuzmal'a szol'itá�a alatt. Egynéhány 
olyan . éJszaka IS akadt, amikor a régi mondás szerint 
\'nlamlreva16 gazan a kutyát is ölhen viszi ki ugatni. Edzet� próbacsendöl' azonban o. hidegtől nem ijedt �eg. Az l"dkolfLban minden reggel csuklózni keHetl, az SUm sz�bnd eg� alatt .... ott. is CSupasz kézzel. Bele kellett 
markolm a mélyebb derékhajlitásnál a hób ' t !:Icgédoktntó Ul' azt mondta hogy els' k': tel 

n
é 

IS, mer 
d

n 
� él . -.. . ' . o ove m ny ac.sen �r� �z .ldolarás viszontagságait bir6 edzettség. HM meg s e�odött e?he-n az irányban Ed7.ett próbacsendör, nem nnnylra nzonoan mb irányban, 

Mikor ugyanis b I .. . evonu t az erdős-hegyes körletú olSre, egy �ste azt mondotta neki fi tiszthelyet.tes úr; 
- l'robac.:.eutlól'! Vegye (el té\, ' Mka� é" I velem jön szolgálatba. 

a l I U ... az JJe 

� pr6bat.�Ln�ör mako . k ' . 
helyettes úr f t ' gm ezdett s mikor fi tiSZt

mé 
aglIn rd kezdte, beismerte hogy Ő bizony g SO):UI sem járt é;jel erdőben; Bud�pe8t.en nőtt fel, 
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őrök elindulása és bevonulása a "Szolgálati havifüzet"
nek esetle6" ugyanazon rovatában is tárgyalható lenne. 
Ennek a megoldásnak ellene vagyok, egyréstt, mert a 
tervezett "Szolgálati napló" használatánál már nem 
munka ft külön bejegyzés,. másrészt pedig, mert a napló 
áUekinthetöségét Ulvarná még akkor is, ha mindenik 
örs.parancsnok tetszetös és szabályos belGkkel vagy szá
mokkal tudnÍl a Ibejegyreseket eszközöini. 

A helyi szol6"álatoknak a "Szolgálati napI6"-bn ilyen
módon röviditett bejeg}'zése által pótolva lenne az a 
hiány, ami a vezénylő lajstrom új'b61i rendszeresitésének 
kérdését idönkint felszinre hozza; az ös-:zes szolgálati 
vezénylések egy előjegyzésben lennének vezetve, a .,Ve
zénylő lajstrom" hiányosság�i nélkül. 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban emlitem meg- a ter
vezett "Szolgálati napl6" átviZBgfllásának és az ellenör
zésnek a lehetőségeit is. 

LáUuk, hogy az örsre É'rkezö elóijáró a "Szolgálati 
napló"-ból az örSjlarancsnok távollétében is ,bármikor tá
jÉ'kozást szerezhet nemcsak az örs iltalános swlgálatke
zeléséröl, hanem a külszolgálatban álló járőrök ,hollétéről. 
elinduibi és bevonulási idejéröl stb is. A 6zárnyparancs
nok a "Szolgálati napló" átvizsgálása alkalmával szintén 
megtalálja abban mindazokat az adatokat, amelyek az 
ellenőrzés szempontjából szükségesek, anélkül, hogy a 
szolgálati lapokat minden esetlben külön-külön át kellene 
vizsgálnia. Természetes, hogy egy -bizonyos szolgii.lattelje
sftéssel összefüggö összes ténykedéseknek és teljesitmt
nyeknek teljes részletességgel való átviz-sgáJásához a 
,.Szolgálati napló" mellett is éppen úg)' szükség lesz !l 
szolgálati lapra és az ahhoz tartozó mellékletekre, fogal
maz.ványokra, mint eddig, de a .,Szolgálati napl6" átvizs
gálási lehetőségei a Jelenlegi "Szolgálati havifüzet" át
vizsgálá.si lehet6ségeivel szemben nincsenek hátrány:ban. 

hát igazi erdőt még csak messz.iről se hitott eddigi éle
tében. 

De nem volt kegyelem. Menni kellett. Pontosan éj
félkor elindultak. Holdvilágos, kissé homályos egó éjszaka 
\'olt, elől haladt a tisztJhelyeltes úr, nyomAban pedig a 
próbacsendör. 

l\Iikor az első tereptill'Kynál a tiszthelyettes ilr meg
nézte a próbacsendört, meglepetve látta, hogy verejt-ék 
"...9Ill"og n kalapja al61. Föbt, gőzölgött a verejtékben a 
fiatal lnljtárs, akárcsak a gözfilrdőból lépett volna ki. 

A tiszthelyettes úr megkérdezte lőle: 
_ Miél-:t van magának olyan melege? Hiszen nem 

Sietünk, sőt én még inkább fflzom is. 
_ Azért tiszthelyettes ur, mert én még SOhasem 

Jártam errefelé, de még csak mAs erdőben sem, hút nem 
Ismerem ezeket o gidres-gödrös utakat. Annyit ugrfLitam 
mái·, hogy az oldalam flt j bele. 

A tiszthelyettes úr nagyot nézett. :t-..em értelte a vá
laszt. Minek kell itt ugrálni? Igaz, kapaszkodó van elég, 
de ugrálni mégsem kell. Elhatározta hAt, hogy tovúbb
menet elöreküldi a próbacsendört. 

Elindultak, de most mnr Edzett próbac!!end5r hnlndt 
elől. Alig, hogy elindultak, fi próbacsendór súlyba vette 
n puskáját és akkorát ugrott. hogy becsületére vúlt vo�na 
valami L.\volugró bajnoknak is. Néhflny lépés után meglDt 
ugrott egyet, azt{in megint s újra és újra, ü.kár a szöcske. 
A." örsparancsnok úr álmélkodva nézte II bllkkecskeug,rá
sokkal portyázó jnrőrtál'snt, 

}\Iost már aprólékosnbban kezdte figyelni ? próba
lScndől' mozdulatait. Rúj6tt, hogy csak ott ug,l"Ik egyel, 

Az iktatószámoknak a "S7.0JgáJati napló" rovataiba 

l, be' ' é  ' 1 (ikt. 
va o Jegyzese skk nt történne, hogy tört a aktban -év) 
csak az el6zö évi iktatószámokat kpllene irni, mf6" a 
folyó éviek egyszerűen az évszám megjelölése nélkül ve
zeUelnének be. Ugyanez a rendszer vonatkozna az ics.
beli iktatószámokra is addig, amig az iratcsflm6zási rend
szer fennmarad. 

A "Szolgálati napló" ,,�[egjegyzés" rovata a mintá
ból is kivehetően olyan adatok bejegyzésére szolgál, ame
lyeket az örsparancsnok jelenleg a "Szolgálati havifüzet" 
4. rovatába jegyez be, Tekintettel arra, hogy a "Szolgá
lati napló" rovatbeosztAsa a jelenlegi "Szolgálati bavifü
zet" 4. rovatában foglaltaknak röviditett jelzéssel való 
bejegyzését lehetövé teszi, a "Megjegyzés" rovatba csak 
rövid bejegyzések fognak. kerülni. Nagyobb rovatra tehát 
nem lesz. szükség, épúgy arra sem, hogy a jelenlegi "Szo!
gálati havi füzet" 4. rovatAban szereplő túlsok írásbeli be
jegyzés a vizszintes rovatokat helyenkint túlságosan szé
lesre duzzassza. 

A "Szolgálati napló" 4. függőleges rovata a szolgálat 
vag)' a szolgálati változás stb. rövidHett bejegyzésére szol
gáI. Az elójegyzes teljes leegyszertisftése és az áttekinthe· 
tőség fokozása végett fi minta 4. rovatába csupán a köz
biztonsági (karhatalmi) jellegű és egyes állandó ter
mészetü belső szolgálatok (okt., gyak., stb.) van
Ilak bejegyezve. Ennek következtében az ilyen �zol
gálatok az előjegyzés 4. rovatáb61 első pillanatra szembe
tűnnek és egyéb tertnészetú szolgálati vliltozásoktól, 
valamint az .állománynyilvánlartási adatoktól könnyen 
megkülönböztethetök. A nem közbiztonsAgi adatok ugyanis 
a 8. rovatnak a nevek alatt levő kockáiból ·könnyen és gyor
san megállapibhal6k, feleslegesnek látszik tehát ugyanazo
kat a röviditéseket a 4. rovatba is bejegyezni. Ilyenek pl.: 

f1hol árnyék vnn. A világos részeken nyugodtan haladt, 
mihelyt azonban árnyék közeledett, nekiszaladt és Ugrott 
�gy nag)'ot. 

.i\legllllitotta a próbacsendőrt s megk4-rdezte tőle, mit 
ugrándozik annyit? 

- l\'fondtt'ik ottholI nz őrsön, hogy nagyon vigyá:lzak 
a szakndékokra. Hát annyi van itt belőlUk, hogy É'n már 
Hem birom tovább ugrálni őket tiszthelyettes Úl". 

- ?'fiféle Sl.akadékok!"ÓI beszél maga? Mutasson ne
kem egyet! 

-- Ott is vall. ni! - mutatott rá a próbac;;endór 
tlgy meglehetósen kövér borókaárnyékra. - Az a sötét 
lyuk ott. 

Szakadéknak neztc az árnyékot a jAmbor, mig az
után a tiszthelyettt's ur odavezette az egyik .ilyen szaka
dékhoz s elhitelte vele, hogy árnyék az, nem pedig su
kadék. Halász Bernát tlJI-zslJ)·lIU'Stcr, 

(Cinkota). 

Mit eszik II poloska? 
A nyomozó tanfolyamon némely olyan tantárgy is 

I-Izőnyegre került, amelyeket addig nem ismertünk. Ilyen 
\'olt különösen n bűnügyi kémia. Volt ezzel bajunk elég. 
A sokféle méreg legtöbbje majdnem azonos hatást vált 
ki, vagy pedig mfis - nem mél"gezés� - betegség tüne
teihez hasonUt feJtünőcn. tgy II tanfolyam hallgatói a 
tüneteket gyakran ö�szekev(>rték, 

A tanfolyam vége felé ebböl a tantárgyból is vizs
gázni kellett. Sorba ment ez. K. őrmester negyedmagával 
Ali a katedra elött. Az elsó három rendesen megfelelt a 
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Szab., Vez., N., Gy., B., Tk., Felv .. Kib., stb., az eme rövi

ditések által jelzett állapot megszünése pedig ugyancsak a 

8. rovat megfelelö kockáiban "O"·val vagy a teljesitett 

6raszámmal ki van fejezve. 
Nincs ugyan kil1önös akadfllya, hogy a 4. rovatba ezek 

a jegyz�ek is bevezette.ssenek, de ez felesleges. 

A "Szolgálati napló" nyomtatványokon az összes 

vonalb06ztások, tehát a szolgálati változás nemét és egyéb 

adatait tartalmazó baloldali résznél épúgy, mint a nevek 

és az erekre vonatkozó adatok bejegyzésére szolgáló joblr 

oldali fUguowges és lIfuzintes rovatak - mind elönyom

talva készUlnének. Ezáltal ismét papi r- 'és munkamegtaka

ritás érhew el. A szolgálati változ&:; adatainak bejegyzé

sére szolgál6 röviditett jelzések ugyanis lehetövé teszik az 

Utekinthetö és könnyen érthető vezetést anélkül, hogy a 
vlz.szintes rovatoknak különböző szélességueknek kellene 

lenniök. ,Feleslegessé válna tehát a bejegyzések után való 
folytonos víz.szintes alábúzogatás. Az elönyomtatott víz
szintes rovalok term�zetesen mind egyforma szélesek len· 
nének és az örsparancsnok vagy irodavezetö által meg· 
különböztető - vastagabb vonallal eszközlendö - aláhú· 
wok csak a napok elválasztására szolgálnának. 

A "Szplgálati napló" nyomtatványokat a minta szerint 
a mostani "Szolgálati haviíüzet" nagyságában, egész íven· 
ként kellene ké6zlteni. A nevek bevezetésére egy·egy lap-
oldalon 15 rovat állana rendelkezésre, ami az örsök zömé
nek létszámát tekintve, elegendö is. 

A 15 fon felUli örsök és kUlőnitmények száma az örsök 
összlétszámához viszonyítva kevés. A nagylétszámú ör3ök· 
nél ma az a helyzet, hogy a "Szolgálati havifüzet" nyom
tatványok rovatai a nevek bevezetésére nem lévén elegen· 

kérdésekre, sor került K. őrmC3terre. Felsorolta, hányfélp 
ar;-zén fordul elo s az egyes fajtákat mlre használják ipar· 
ban, háztartásban. Elmondotta, hogy sárga arzén kétféle 
van: természetes és mesterséges. A . meslerségcset az 
orthodox z-sidók használják szorlelenítésre borotválkoz,§,s 
helyett, a természetes, sárga arzént pedig patkány· é� 
poloskaírtásra használják. 

Itt közbesz6lt a vizsgáztató százados úr: 
- Mondja ceak, mit eszik a poloska? 
K. ormester pillanatig elgondolkozott, inkább az il· 

lendőség kedvéért, mintsem komoly fejtőrésból " aztán 
kivágta: · . 

- FM esz.ik a poloska, százados úr! 

dok, az ör5parancsnok a nyomtatvány lapjainak jobb szé· 

Iéhez hozzáragas2t egy darab papirt és azon a még 5l.ük· 

séget; rovatbeosdást házilag elkészíti vagy elkészitteti; 

vagy pedig a fejrovatokat. esetleg azok egyrészét meg

felezi. Mind a két megoldás - különösen az elsá - ídó

és munkapazarlással jár s amellett a "Szolgálati havifü

zet" toldozott-foldozotl, különféle ragaszt6anyagokkal, �ok· 

szor tintával is elpiszkolt, ragadós elöjegyzéssé villik. 

amelynek a vezetése is. az átvizsgálása is, igen kényelmet· 

len. Célszerú megoldás lenne tehát, ha az ilyen nagylét· 
számú örsök részére az elgondolt ".szolgálati napló" min· 
tához késl. "pétivek" i5 állanának rendelkezésre. E " pót· 
i.vek" a "Szolgálati naplé"-nak �ak a 8. és a 9. rovatait 
foglalnák magukban, tehát azok szélessége ezen 2 rovat 
szélességével lenne egyenlo. A pótív nyomtatványoknak 
csak az egyik oldala volna vonalazott, mig a hátsó üres ol
dal balszélét 4% cm szélességben (a "Megjegyzés" rovat 
szélessége) gyárilag kellene ragasztöanyaggal bevonni, 
amint a levélboritékok szélei vannak. Az ilyen módon eiké-
szitett p6tivek enyves hátlapjukkal a "Szolgálati napló" 9. 
rovatára, annak szélességében lennének rál'agasztva. Az 
örsparancsnokok ezzel mentesűlnének a jelenlegi nehézkes 
toldozgató eljárástól és az előjegyzés áltekínthetosége, 
tisztasága, valamint rendes vezetése is biztosi.tva lenne. 
Használat után a ".szolgálati napl6" beragru:ztott póltvei a 
ragasztás mellett laponkíní behajtva kezeltetnének. 

Megjegyzem egyébként, hogy ilyen el6ragaöztott pét
ívek �asználata nagy létsd,mú örsöknél a jelenlegi "Szol
g�lah havi:r.üzet" mellett is célszerű lenne, ele még célsze
rubb volna a "Szolgálati napló"-ná!. 

. 
�Iá

"
sik megoldási lehelöség az volna, hogy a nagy lét

szamu orook részére a "Szolgálati napló" a jelenlegi Szol
g�lati havifüzet"·hez hasonlóan kétoldalas alakban i's ké· 
szülne. Ez a megoldás azonban felesleges költséggel és 
papirpazarlással is járna anélkül. hogy az előbbi megoldáS
sal szemben számottevő elónye is lenne. 

• 

Az itt ismertetett "Szolgálati napló".minta termé
szetesen a Cs-2. szabályzat szövegbeli részének némi módo· 
st�sát is maga után vonnA. Ezt azért emlitem mert a 
mmta dh 

' 
nem �on �tó teljesnek, csupán tájékoztatásul tnr-

- No, ha már ennyire vagyunk, akkor azt IS mondja 
�almaz annY

.
lt,

. 
amiből m�gitélhetó, hogy megfelelne-e és 

o
"
gy az eddigi "SwlgAlah havifüzet"-tel szemben mi az 

elonye és a hátránya. 
meg, mivel rágja a polGska a fát? 

Az ő�ester megint elgondGlkodott so amn határo
zottan válaszolta: 

- A szirmaival, százados úr! 
Volt a te.remben, a padok közölt .agy füzfapoéta, az 

menten versbe szedte a nevezetes poloskát, amely a szir· 
maival fát eszik. Igy sz61t a v.ers : • 

K. badtáTS a zsidót arzénneL kiruU;a, 
S a szegény poloBkát bükk/u,lIa! trakt..álja. 
Van-e /ooa hozzá, azzaL nem törödűnk, 
MaDfl8 kémiáttál kicsire nem nézünk. 
M ert ha a Bzirm4l1al kell is neki enni, 
E9V of1.DV6S p% snak ez: igazán semmi 

A költ6 nevét nem árulom e� úgyis megp�kr6co1.t.nk 
m&r a verséért. 

Ki/rti Gergely tÍ8ztJtelyettu 
(Budapest), 

' 

Célom mindenesetre h "  
. .  

le d--
az, ogy az orsparancsnok Irodai 

t 
e�

bb
ol� apró és lényegtelen könny1tések helyett számot-evo �s állandóbb jell - h 

. 

ceökkenteni. 
egu te ,ermentesitéssel lehessen 

Az elmondottakat - t . és . . 
lönleges 1 k I 

el m zetesen lényegileg - it kU· 

örsök 8t� � � atokra (nyomozó alosztál yok, közlekedési 

cikk keretéb 
IS vonutko�tatom. Részletes szolgálataikra e 

nem if! szUk 
e
é
n nem terJeszkedem ki, úgy hiszem azonbnn, 

napló" v 
t� geR, mert ezen alakulatoknál II "Szolgálati 

eze se csak alaki módosítást igényeine. 
Befcjezúül ismMlésb b . 

elején mondottakat. e 
.
ocsátkozom. Felújitom a Cikk 

l�rbe szorHani és tAr 
,pr�bálluk meg az idegenkedést hát

elgondol�liIb61 · .ó 
gYIlagosan megitélni, hogy az egész 

tnl J , ml praktiku� és mi nem. 
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1933 május 1. 

Megjegyzés 

*) ________ _ _ _ _ _ _  -1 örsre. 

A 
. ta ,szolgálati Mpló" egy részletét és Bllnak ver.etését ábriwJja. A napl6 hasonlóan a jele.nlegi "SzolgáiuLi 

ha 'fti t"-= a f�ölap kUlsö oldalán lenne ellátva feliTá..."SU1 azzal a kUlönbséggcJ, hogy a ,,��Igálati �d.vifüzet" szavak 
h j1éb 

ze 
Szolgálati napl6" elm kerülne, ( Hllvifüzet" mab"Ynrtalan, a " MonBtsheft" .swszermti fordítása.) e y e 'A napl6ban az eddig ismert és a &-2, szabályzatban rendsze.resített rövidftéseRen kívlil a követKeW rövidftett jel-

7,ések ,uerepelnek : 
A a. függöleges rovatbllIl (,.A szolgá/flt l'll01l s�o/O(j fc�ti .. ")fí.lt(J=fÍS v..áge"J �löforduló �rtszámok S'l.ámlúl6ja �:� 

jelenti hogy ll. lcivez.é.nyelt járór szolgálata melyik napolI vég�ödlK, a nevezoOOn levo szám pechg ennek a napnak az 6ráJat 
jel'z.i. Ha a járőr az előirt időre nem vonulhatott be, ezt az orspaT4lncsnok a bevonulás bejegyzésénél röviden a O. ("Meg
jegyus") Tovo.tbn irja be. 

A 4. rovatba (,,A szolgálat vagy szogálati vcUtozlÍ8 tt61I1�") való bej-:.gy� sok c;sctben _ főleg örjáratok leportyá. zásanw - sintim törbniunmal történik. PI. !. R. gy. vagy � Az elso beJegyzésI példa azt jelenti, hogy az 1. Ren. 
Ill. 3. R. I. 

des szolgálatba \'ezényelt járőr (gyalog) a III. szlÍmú örjárnt ÖSSZES tcrlll,túT(!1Iait az őrjirati beosztás eredeti SO"" 8I1djóbfll portyáZ7..1l. Ie B masodik bejegyzési példa pedig azt jelzi, ,hogy BZ ör�parancsnok a. 3. Rendes szolgálatba vezén�'(!1t. jÜTÖl' 
(lovon) részére a IV, számú őrjárat összes !ereptárgyamak IcportyazásAÍt Irta elo, dc az őrjárati beosztás fordított 110" . HmdjébBTI, 

Ha az örsparancsnok egyes t.ereptárgyak leportyiizá 5át a tSzut. 260, pont 2, bekezdése értclmeben &a.Jáb �11i.t6S'a 
szerint Irja elő (v. = vegyes ölljárat, táv, kim, alapján vezénYelve), akkor oa következő hejcgy.zkst; használja: pl. �. 

v. 
llyen esetekben lll, örsparancsnok a l.1-egjegyz.és rovat.ba a ,leportyáziisra előirt te.rcpt.árgy�a.k a távolsági kimutatás SZI.'
Tint \'aló {olyósziimait a leportyázás sorrendjében bejegyzI, pl.: 1, 3, 7, 9, lll, 13. 

Az 5, füg�leges rovatban ("l'ihe� ".eI1l6 ás tart(�II!II'� levő törtszám szá.:m1a16ja annak II t.ereptárgynak a !iUÍmút jelzi, amel�él ftz orsparancsnok ft nagyplheno megtartását eloírta, mig a ncvezoben levő szám a nagypihenö tarmmnt 
jelzi Pl.: � az 5. S7.á.mú tercptár.gyruil G óra nagypihenót. 

ljh 
Ezeken klvlil "Vá,. ii.." vásárügylctct? "Rv." ruhavizs�á� jel�t. Nt'Jll szo�1 kül?n '!TIagyarázatra, hogy egyéb helyi stb, szolgálatok bejegyzése 19 Igen egysrerű rovldltésClkkel csr.kozolhetö, pl. : ,,Bú, il," bucsuügyelet stb A ,,szolgálati napl6" nyomtatványszélességo: 29.7 cm, hOSS7.úsága 42 cm lenne. Teljesen egy�ik tcMt n , S:wl�i-Io.ti hll.".iíüzeL" nyomtatványméretcivel. A ho;!ly IklhaEi7MLálii.sa végett azonban n széi2.etck k<!5kunyebbck lennének. 

' 

Meg vagyo" g1/lh6dve, Mgy a trianoni békeszcrziidéll 
revizió;6,rwk problémá.j6,n nyuyszik az európai béke jövöie, 

CAPTAlN CJ1ZALET 
angol kO"lIUrvativ képui�f'16_ 

A békeszerzí1dé8elmét az voU a {ögondll)lk, MOll 
OI1JtLll tcrliletek6t, amelyekr61 soha !lem hallof.twllt, atya II 
/Iépelenek (ulil(k, f/melyeket ROha nem láthmk. 

BALF'OUR. 
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Kl!! pihencl. 

Lefegyverezés 
és fegyver használat. 

lrfa:- -*-
Április l·én megjelent lapunkban egy közlemény, 

amely azt fejtegeti kiváJ6 tollal, hogy a caendórségi Je· 
fegyverezések okát nem az erélytelenségben kell keres
nünk, hanem abban, hogy a lefegyverezett járőr nem tar
totta be az utasitás-elöirta szabályokat, vagy megittaso
dott s ami lefegyverezés pedig még ezen felUI történik, 
azt a vis major rovásnra kell irni. A megoldás tehát abban 
van, hogy tartsuk be hajszálpontosan a szabályokat, ke
rüljük az alkoholt és számoljunk a vis major eshetöségé
vel is. A fegyver hasznAlatában való erély fokozására ninCE 
szü.kségl.lnk, mert ez nem szünteti meg a fegy;verhaszná!a
tok alapo'kát tehát nem oldja meg a kérdést és nem tekm· 
télyt ad ha�em cBak rettegetté teszi a csendört. Ezért te-
hát ne � rettegettségre, hanem ft tekintélY megszilárdt�. 
sára törekedjünk, a fegyverJJasználat mellözésében pedig 
menjünk el n legvégső határig. . 

A felvetett kérdés megérdemli, sőt megköveteh, hogy 
Sz emlitett érdemes és értékes közlemény fenti gondolat
menetét ne zárjuk le, hanem tovAbbvigyOk, kiegészítsük 
s itt-ott meg is vitassuk. !K;ülönösen azért, mert megálla
Pitásait nemcsak II fegyverhasználatra, hanem az el'élyre 
általában is vonatkoztathat juk. ' \ 

A lefegyverezés kérdéséböl nézetem Bzerint mindelIt 
ki lehet kapcsolni, csak m erélyt nem. A lefegyverezés 

kér�ését a fegyverhasználatoktól különválasztani Szintén 
nem lehet, mert a kettö szervesen összefügg egymással s 
mindkettőnek fótényez.ője minden időkben az erély, illetve 
erélytelenség volt. Különösen pedig ma, amikor a probléma 
már nem csupán "kényes", hanem .valóságos létkérdéssé sú
Iyosodott. 

A fegyver önmagában semmit meg nem old, de van
nak esetek, amikor nélküle sem oldható meg semmi. A mai 
válságos társadalomformálódásban ezer mindenféle tényező 
viszi a dolgokat ft klfejJödés, megnyugvás felé, vagy azzal 
szembe, de valamennyi tényező hatása, sorsa azon fordul 
meg, hogy akinek a �ezében fegyver van, meg tudja-e 
markoini úgy, hogy el ne vegyék töle. 

Nemcsak 1914.-tól IHS-ig, hanem azóta is II fegyver 
álJ minden nagy esemény tengelyében. Az orosz bolseviz
must fegyverrel vaI6sltottAk meg, fegyverrel tartják fenn. 
Az olasz fasizmus gyözeJme a sz6 szoros értelmében fegyver
tény volt s a fegyveres hátteret ma sem nélkülözheti. A né
met hitlerizmus és kommunizmus harcában é.veken At 
hallgattuk a piszlolyok dörrenését, de másfelé is in'kább 
fegyverrel oldjAk meg az emberek a problémáikat, semmint 
harátságos eszmecserékkel. 

Diplomáciának, polit.ikának, gazdasági, kulturális, er· 
kö!esi, etikai, humanisztikus tényezőknek a súlyát Benki 
nem vonja -két'3égbe, de mindezekkel nem sokra mennénk, 
ha minden eshet6ségre kész nyomaték gyanánt nem állana 
mögöttük fegyver is. Ha lehet az eréllyel, vagy ha jobbnD 
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tetszik :  erőszakkal kapcsolatban virAgkor.r61 beszélni, fi 
mai kor az, 

Kénytelenek vagyunk mi i3 ezt. venni alapul, amikor 
fi magunk lefegyvcrezési és CcgyvcrhAsználnt.i problémfijá
ról sz6 esik. Nem egylmi akci6kr6! vnn szó, nmikor a cscnd-
6rt leCegyverezik, A csendőrrel nem mint személyc.s ellen
!ltlgtlvel, nem is fi csendőrséggel mint lcstUlenel, hanem lIZ 
egész mni társndlllmi renddei áll szemben egy elszhnt éd 
népe'! Ulbar, amely szervezelten, tudatosan tör url'a, hogy 
t61Unk II fegyvert elvegye. Az eszközökben nem válogat, 
minden rést. megtalál fi támndásrn. A szabályok be nem 
Lnl'tása és az ittasság is csak ilyen rés, ft védekezés 8úlyllt 
azonban nem csupán fi józanság és fi szabályok betartása. 
hanem nz erély adja. 

'J!Dvább kell tehát mennUnk azon nz egyszcrQ megAlJa
piUaon, hogy ne igyunk, ne 9zsbálytnlankodjunk é9 számol. 
junk a vis majorrnl ; a szabAlyl.alanságok és az ital kerü
lése természetesen csökkenteni fogja II lefegyverczések 
számAt, fl vi!:! mnjornak nevezett eseteket Dzonban jobban 
meg kelJ néznünk : mi van azok mögött? 

A hil1központ iháromé\>Ii esoményösS2:esHé3ébö! össze. :\zedetlem n ifeiyvel1használalokat és a Jefegyverezéseket. A fCY'Yvc'rhaszllálatok okai: 
75 százalékban támadás elhárilásn, 
" százalékban n csendőr 87lllbálytalan8úga vagy ittas. /lAg(l é8 
21 8zRwlékban szökés meggAtláea s egyéb �zolgálllti szempont. 
A lefcoyvcrez68ok okai: 
70 Bzfltnlékban a7:, amit neveuünk egyelőre vis ma;ornak és 
30 szúzalékban II csendór sznb/Uymellözése vagy itwsstiga. 
Ha pedig n t4madásoJmt összegeuük, azt. lALJuk, hogy a támadások 
88 sztizalékAt az erély (itt mAr fegyvellhnfJználnt) vis6zavetette, 
" százalékát szabálytalanság és itta.!lság miatt. nem sikerült a járőrnek kivédenie, 
8 százalékban pedig vis major folytán lefegyvefezé:l leH a támadAs eredménye. 
Nyilvánvaló ezekböl II számokb61, hogy a lefegyvere. zés orvosságAul a gyakorlat az erélyt fogadtn cl. A Utmadásokkal szemben nem elegend5 ugyanis csak j6zftnnak lenni és a sUlbúlyokhoz alkalmnzkodni. Persze, hogy ez éppen olynn alapfeltétel, mint az, hogy a járaI' tel legyen fegyverezve, de II tulajdonképpeni védelmet nem a j6zan. alig, sem pedig az előirt és többnyire csak pa.a!ldv elövl8Jáznt.i szabályok nak a betartá.sJl, hanem Il-Z nkUvitful, az erély adja meg. S minél inkább fokozódik II lcfcgyverezé.si szhn. dék, logiku!!an úgy keH fokoz6dnin n m l  erélyUhknek 1:1. Ha az IttaSSág és szabály1:alansáK n�m 4 l1anem 88 százalékban jelentkeznék a támadások oka gya�'!l.ltl, akkor II l)roblóma tengelye csakugyan '1l7, ittusllhg és Ilzahályta. lanság :olna, De mivel a dolog fqrdltva áll, néhány ittas é� M.abalytlllnnkod6 csend5r miatt ne vonjuk el cscndlSrelnk flKyehnét az erély lényegéről és fontossáKár61. Te'rmészetcR, hORY áz orélJyel val6 p6.rhuzllmbnállitáR nélkül lehet �8 'kell is az ittasság M a szablllylltlansdg ellen küzdenIlnk. Annnk iil mcg kell szOnnle, hogy IIznz megtámll. dalt csend5r közlU c.Qak négyet 11 ilyen hlhák miatt lefegvvereznek. Brthetö, hogy az ilyen lefegyve�ezétmk kelt'lk hennünk II legnagyobb felháborodfl",t. mert ezek a legeaú. r.yább és II becsUletünket legérzl:kenyebhen érlnt6 hlhllk. �.kl ,'klnnllag érthető, ha cgy itllllldl,ggal kllPCS:Olat08 le. � t!gyvcrezl'ill egymagáhnn nHgyobb emóciót vált kl bela. 

!Unk, mint tlz más, úgynevezett vis mnjol'-oko�to/l Jefegyv� 
ltt'lZt!S, végső kihntltl3nikban azonblln mégis az utóbbiak fon. 
tosnbbak, mert többségben vannak és az cseleknek legaJAbb 
n re:lében éppen azt nélkÜlözik, nmi a thmadáaokat altaJá
bnn viaszn szokta u tMítlln i : az erélyt, Ritka lefegyverc-. 
zé::; az, amikor a vis major csakugynn éi1 tisztán fennforog, 
nmikor tehát fl támnd {ls orozvn, lesből éllj a csendört, vngy 
mlla olyan körülmények jö(ltek közbe, hogy II tAmndftst ncm 
lehetet.t kivédenie. Az Atolvasott esetekből nekem az II 
meggyöződéllem, hOJY még ,vis mnjorral szemben scm any
nyira DZ el6vigyAzat, mint inkllbb flZ erély biztosithat bennUnket. 

Nem szabad azonban ll? erólyben éli az erély !okozlt
sAban mindjbt a fegyverhnsznátotot látnunk. A kettöt egy kalap alft venni nem lehet, 

Az erélynek a fegyverhasznfllatig egész Bor fokoza la van. MegnyilntkozhaLik az egy határozottnbb, keményebb Bzób"n, öntudatosabb, kifejezőbb mozdu/atban, az egyéni magatartás, fellépés, bftlorsAg, elszántSág, következetessdg és szigor aw.mtfllan árnynllllában anélkUI, hogy közben II fegyverhasználatnak még esnk a gondolata is felmcl'Ult volna. Ne érjen itt az a gyanu, hogy suba /Ilatt a bántol. mnzásra is gondolok. A bántalmazás nem erély, hanem JicItalmaskodás, Nem bátorság, honem rút és fél.fiatlnn visszo.éléB a fegyveres ember hatalmi helyzetével, Van ibán. tnlmazás nélküli, tiszta erély is, talán nonyi fokozatbnn, amennyi a cscndőreink száma. Van mamlasz csendőr, van crélyes, erélyesebb, méK erélyes�bh, nagyo� erélyes és túlerélyes, Az embereit aIn. posan I��.erö eI61.1AI·Ó pontosnn megmutntja nekem lIzokat a csendoroket, akik hiába józan nk és szahályszel'űck méllill könnyen le lehetne öket fegyvcl'ezni. Ezek fl mflmt�szok H 6z�r
.
epUk fi lefegyverezésekben nem lehet vitás, Mutat IIZ elöllá�ó olyan CJendőrökel, akiknél már nenezebben tog me

.
nm a letegyverezés, mutat végUI néhAnyat oJynnt, ��I��e 

é
a nynkát teszi, hogy azokat nzutlm Bohn, scm ilyen r

, m nyek között, senki emberfin lefegyverezni nem togJa. Ez nem okvetlenül jelenti azt hogy ezek n letegy� :e�:���t�tlcn csendőrök jóunnbbak 68 pontosabbak, mint 
közöttü� '::á

g�:n tegyvcrü�et használnák könnyebben. Van 
álta talú 

r, amelYIk sohn It fegyverét nem hasz· n ( ';1 
I 
n n�m 18 fogja hosználni Kohn mégKcm fogják az lOU e e venni, ' 

I,smétlem' szó s ék lában erély ői b é
� esa fegyverhasználntr61, mikOlt lllta· 

ncveljük fl I�gén 
es: uun�. Ha erély re, nz erély fokozáallrn 

vemek szüksé 
ya g n ct, ezzC'1 még nem neveIjUk fi fegy. 

szilárdabb 
gtcI��UI embertelen hllRznállltlu'a, SÓt. Minél 

könnyebben 
a
m:�lö 

.1' 8zolglilati fellépése kezdetAn, nnnál .. ZI nemc.�nk n ieCe."" " l l' l h n fegyverhaszntilatot is ' .. " ve ez c ..,R , anem , 
hozzh fi dolgáh�z 

á
l 
Viszont, minél kevel!ebb eréllycl fog 

helyzetbe nmik� 
an� könnychben jut olyan elmérgesedett 

mllr nz s� mell" 
m
l 

r csak a fegyVel'hasznlilat degft, vagy , , e veszik lőle a fc lé ' f l'k 87. erélye ah'hoz i dl gyvefll, 'Ven oKya t! O'l 
fegYVel1hnsználattn�' á

O�y a-:- utolsó pillanatban Il)gnttíbb 
A 

v ij'}a kl magát II bnjból. z e.�emGnyöSszesft.ésekb I Csendőr megt.lt.madá�n se 
en ta ftlunk e�et{·ket, nm ikor Ji 

verezésre nem vezetett 
m f,:gYvellhatlználutl'll, Rem lefcgy

betartotta és jó
"" 

l
' Nemcsak azért, mert II sznbtí.lyoklll n vo t, hanem Mn I.b é érély(!'g m07,dulnttllf yegu cn az rt, mert eg,f 

vette fegyverhallznúl 
�réIY�s fogfUIsaI, 'bilmC!oe:l&o!'!el elej�t 

RA k .  
Il, nak Ili, Il!fegyvCl'czésnek i�. clJ l.érhem a. tekl tl!l mli.s fl. tekintély é9 mlt 

II yre éa fl. l·üttagetttlógn'. IK/IZ: 
Rebb, I17.Gbb, flaJno.!! a 

fl öl rcttagettséK. A tckinlóly nemc' 
lözhetjUk RAkén zonbnn : fl. rettogCltflógeL scm nélkll· 
hogy blz�nYOII kö

:�:erltenek bcnnUnket /I kÖltlllmények, n -- ahol II telc.lntélyl Ilflztolelb{ln tlll" 
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Nőmot rond6rb1c gyAsz\JnnepMyo n� uknl hnTcokblln clc-sett bf1.Jt1Ll'sll.k lllulék6ro. 

tnni sem nem tudják, Bcm nem aknrják s tlhal minden nm
RfiMbb erkölcsi {elfoglÍ8ra cgyszcrQen tütyUlnck - ebben 
n körben legalább tartsallIlk, mondjuk:  féljenek tőlUnk. 
Nevezzük ezt I'c Ucgctt.ségnek is, mindegy. A lényeg lit, 
hogy n tekintélynek PiHa-ban kil'ugtó.k fi lába nlól II szé
ket li még nagyon �okllig kell vnrnunk ftl'J'tl. az id5l'o, amikor 
ti nemes él'tch�mbon vett tekintély elegendő leaz arra, hogy 
n dolgok rendben menjenek. 

A közbJzton6ágllll 'különösképpen veszélyes elc:�meket 
különben mái' 11914 előtt Rem II tekinttUy Iránti tisztelet és 
elismel'és, hanem II ftilalom, II l'cttegetl'lég tnrLottll téken. 
KlllönbBóg II mult é8 II jolen között csak mennyiségileg van, 
Ma össze nem hnAonll t.haló al'tinyokb'ln több azoknak l'_ 
8ztima, akikkel szomben a lekintélykcl'esés mcdd6 pr6bál
kO'1.nll voinil.. Ilyan pr6bhlkozúson az escmények rövidesen 
éppen úgy kCl'esztlilgázolnilnnk, mint eddig minden Ol'óJy
tc!lenségen kCl'esztlilghzoltnk, 

Ne faltassuk magunkat. Aklll'mi lyen Ilohezünkre esik 
ls, vegyük tudomállul, hogy ami nzcl6tt legfoljebb cank 
egyéni virtus volt. a csendlh'{egyvel'l'el szemben, az nlll kl
v/llóan mogszol-vezeLt, fillnndónn It nyilt le!lzflmollís hntlírAn 
Inppangó hal'c, amelynek fegyvol'tArAbnn tudatosan Ilzftotl 
s a tényeket minden Skl!Upulus nélkül elft:>l'dfll! gy(l llHet 

viHzl 1\ fliszCI'epet, Ezzel fl szorvezott, clez"nt és torv!lzol'CI 
gy(1lölet.lel s1.cmbon hlAhn v611nlSk mi rel ti IQgbOl'/ltshgosah
ban mosolyg6 nl'cunkat ls, �IZZllI Bem tudnánk l'ajta vált01.
lntn i.  'Em fi velünk szemben, föld olllnlt ugynn, de széles OIR
POkon megszol'vczett hnrc mindig IIzfvellen fOi'dltjn cllc
nünk nz etlkn ée humnnlzmulI jeJs2:/lvl\/t, de önmng"rll 

scmmiféle ctlkölcai megkötöttséget nem Ismer el kliteloro. 
nck, I!lppon nbban van ellnek 1\ társadalomellenes frontnak 
n ICllen5sebb mentsvál'a, hogy mi ezeket Il-Z eUkni, humn
nisztikul! ós tÖJ'Vénycs korlátozfisokat elismerjük éa nlknl
mnzzuk, slit tnktikAjánnk jelentll.'! I'ősze éppen ezeknek fl 
jela�avaknnk ti kihasznfilfiBám van feJépftve. Gondoljunk 
csak a kUlönféle jogok nemzetközi IiglHra ős arra, hogy 
kiknek /IZ őrdekébcn 6zoktnk, de viszont kiknek érdekében 
nem 81.okUlk azok közbelépni. Ledelemibb kötelességünk 01.
zel szemben, hogy leKnlAbb wllAgoann lássuk II dolgokat és 
ne ábrándoz'1.unk olyasmin, ami "zép, de elérhetetlen, mint 
nhogy elérhetetlen nz is, dloBY bizonyos körben a jószóndék 
vlsszhangJ'n tnlllljoll II a tekintély egymngAbnn megvédJcD 
bennUnkct, Snjno$, mannpsfi.g kettó között kell vAlaszta
nunk: vagy J'ettck'és, vagy rettegettséll . , , 

MÁskónt fil] tei'mészetescn a dolog azokknl szemben, 
akik tudnak ia, meg 4lkal'lIok is teklntólyt LieztelnJ. Botol'
sllg volna ezeket megfó/emliteni s magunkat előtt Uk rette
getté tcnni. De erre nem ls kel'UI n SOl', A tAmadáBok, fegy
vCI'htl8Znlllntok és lefegyvcl'czések nem �bb61 n körből in
dulnak kl s Igy ebben n körben n tekintéllyel ninca ia .'Iemml 
ff<nnakndAsunk, JtleBen meg koll kU.!önlXJztetnl fi InJcoasAf{
nnk ezt a szcrqncsóra lI11lyobbik táborlIt ti fentebl,l tlír
gyn1t rétQgWI, nmely blll' ne ilyen volna, dc · hogy Ile ilyen 
legyen, arr61 mindenki tehet, csak 6Pll0n mi nem tehetünk. 
MlvQI pedig rendnek mjndcn�roll lennio kell, kónyte
lenek vngyunk II nyers CI'lit is IgónybevennJ ott, IIhol m"" 
milI' nem hoszn41. 

Vhszntórve nz 01'6IYl'e. Nem mondomi hogy nz oroaz-
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országit val6sitsuk meg nálunk is. Ne vegyük mintának az 
olasz és német - roppant arányú - fegyvere3 nemzeti 
erélyt sem. öl'üljUnk neki, hogy nálunk nem csattognak a 
pisztolyok és nem villanak a tőrök úgy, mint másutt. De 
nálunk erre nem is kerülhet egykönnyen a sor. �'Ii csak a 
harctéren szeretjük a puskapor szagát, itthon a mi polgári 
társadalmunk húzódozik a problémák fegyveres megoldá
sától. Lehet ez nekünk szép és okos nemzeti vonAsunk, de 
néha talán túlzásba is visszUk, egészen a puhaságig. Ha 
egy vörös zászlót megpillantanak az emberek, hideg fut
kos végig a hátukon s nem egy B.!lon töri a fejél: hol ta
lálhatna valami biztos helyet, ahol neki nem esik baja. 
Mindegy, mi tör,ténik mással. csak ől ne bántsá:k, mert ö 

békességben akar élni. F'6leg pedig - élni akar. Ha meg 
néhány suhanc forradalmi dalra zendit, elájul tőle a fél 
utca népe a polgári liberalizmus, humanizmus, pacifizmus 
és gyhasAg valami ugyva keverékének nevében. 

Nem kell a mi polgári társadalmunkat att6l félteni, 
hogy mindenáron fegyvere3 megoldásokat keres. Mivel pe
dig a csendőr is ebben a puha. békességszerető társadalom
ban él, szervesen aJkalmazkodnia 'kell ahhoz. ts alkalmaz
kodik. Láttuk, hogy a fegyverhasználatok 80 százaléka csak 
azért. történik meg, mert támadások folytán a fegyver
használatra rákényszeritik a csendőrt. Ha támadAsok nem 
volnának, a csendőr fegyvere talán még ritkábban sz6lalna 
meg, mint ahogyan az a Mború előtti, angyali nyuga!mú 
időkben volt. Sőt, a vis majornak nevezett esetek felében 
még az az aggodalmunk is meglehet, hogy olyankor ;;;em 
mindig hasznlllja a csendőr a fegyverét, amikor meglá-
madják s igy természetesen lefegyverezik. 

. 

SzükSégtelen tehát a csendőrt az erély fokozhától 
óvni, még abban az lirtelemben is, ihogy a fegyverhaszná
latok ne szaporodjanak. Ebben a csendórt befolyásolni gya
kerlati kihatással úgy sem lehet, de nem is tanácsos sem 
erre, sem arra. Az utasítás II fegyverhasználalok elmara
dása miatt a csendőr ellen inté�ett támadás esetében csak 
akkor hja elő 8. megt.orlást, ha a csendőr gyáva volt, vagy 
ha le!egyvereztek. Egészen a gyávMágig és a lefegyverez
teté.slg tehát a csendőr korlátlan belálására, a maga em
berI és �zolgálati lelkiismeretére van bízva, hogy a fegy
verét mikor használja s mikor nem. Azt pedig tudjuk 
hogy csendőreink inkább húz6doznak a fegyverhasználat� 
:61, sem�int erővel keresik azt. Ha a 25-Sil évet szolgált 
oreg baltársakkal elbeszélgetUnk, mindegyik történetsoro-
7�tOt mond el: hányszor keUett "Volna a fegyverét haszná'
ma. de - nem használta, hanem megoldoU.a a dolgot mfu!. 
ként. Nem . kell tehát a csendőrt att61 félteni hogy eg 
r.s�pp vért 15 fölöslegesen kiont. N e is tegye. De hogy ez� 
ml módon éri el, !lZt legjobb rábízni. 

I'r1ég akkor is, iha clyéhként megdöbbentö kép tárul az ember szeme elé, amikor a támadásokkal kapcsolatos fegyverhaszná.la�k és s lefegyverezések lelrásalt olvassa. A le�képtelenebbUl apr6 szolgálati feHépésekkel kapcsol tban lS mé:r jön a támadás. Széklábbal, bottal, löccsel pt tollyal, kés�el, az eszközök minden elképzelhető fajth.já�� és ol.yan k1htvó vakmeröséggel, hogy el kell aZOn csodál k?
l�

m
b 

EgyedUli bi1.los bástyánk e:bben a hirtelen-támadÓ 
VI g �n az, hOlY a csendöreinkböl bU1.ditás nélkül se hiányzik a mérsékelt, józan, de sziklaszilárd erély 

m 
. A kakaslolJ lengése egymagában nem véd �eg b nünket semmitöl. Ott tartunk már, hogy a cigány fé 

en

_
?appal. szlnjózanul rászól az öt joggal rendreutasttó CS��:8 
�rre: :,Nem parancsol nekem !" Ez nem elszigetelt eset e� Jelenseg. Honn�n v!!.Szik az emberek ezt a cinikus vakm ' séget? Nem az önmaguk bátorságából hanem c 

er&-
tt h I lb J gy meg.szer_ veze aniu ft ó\ és céltudatos irányltáe.b61 I I , amey e len 

szép sz.6val hiábavaló volna küzdenünk . .se szAmban, sem 
erőben ne becsüljük le ezeket az ellenfeleket, s ha ők nem 
WrooneJt. azzal. hogy Et tekintélyt s a többi fogalmakat �lO
gyan kellene értékelni. mi elem lehetünk réBzblm holt dog
mákhoz a végleteken túl is ragaszkodó szentek. 

Mikor 8Z egész világ recseg-ropog körülöttünk, mikor 
külső és belső ellenségeink az utolsó SZUBZt is belénk akat'· 
ják fojtani, hogy a társadalmi és nemzeti kibontakozás
nak végzetesen elvágják előlünk az útját, akkor nem sza
bad az erély csökkentéséről beszélnünk. Még véletlenül. 
akaratlanul s még akkor sem, ha n cél egyébként tiszteletl'e
méltó. Mögöttünk nem állanak feketeinges és bavnazubbo
oyos felfegy,verzett tizezrek, vagy százezrek, mint az 
olasz és német csend és rend őrei mögött, nekünk tehát két
szeres eréllyel kell a fegyverUnkre ügyeln ünk. Annyira. 
hogy még a nevetségességig pipogya, .csendőrt se rmenje 
ane6'U.madni senki. Ez utQpia ugyan, de törekednünk kell 
feléje, mert .ez az ideális, 

A statárium törlése pedig nem az enély hatá.�yon kivül 
helyezését 'jelenti, hanem ennek éppen az ellenkezőjét. 
Minél öntudatosabb és minél erélyesebb a kormányzat, an
nát kevésbé van. szüJ(sége statáriumra, de az .ei'élv többi 
rezközével .aztAn annál fokozottabban éj,. -eppen úgy, mint 
ahogyan az erélye:; csendól'Inek 'Sem sietős a fegyverhasz
nálat, mert segit magan az erély más \lllődszel'eive! is. 

Ne féljünk tf:hát az erély fokozásától, sőt inkább gon. 
do.zzuk, neveljük' azt. A szabálytalanBágokat és az alkoholt 
a �e6'torlás egy.magában 'is elintézi, mert minden csendőr 
tudja, hogy ha ilyen okból .fegyvert használ vagy lefegy
verezik, abban a pillanatban földönfutóvá válik. Ha azon
iban az �rélyt lefojt juk 6 e�re a �l ibáNl !későn jövünk rá, 
a�kor iIlllndenki számára minden elveszett. Mert minden 
hlba csún.ya. de minden hibát okorrigálni ilS Jehet, csupán 
egy.etlenegyet nem: a gyengeséget., amelybe még minden 
a vrlágon. belepusztult. 

Egy fiatalkori ballépés 
bonyodalmai. '�In: JUHAsz IMRE IIszlhelyelles (Cegléd). 

Flatalem�r könnyen belecsöppen a bajba. Ezelőtt 17 
évvel még . én ,IB egéazen fiatal voltam, én is bajba keve
redtem,. mlkor 1916-ban kétév.i tábori csendől'i swlgálat 
után vIBszavezényeltek anyaör8Ömre a bácsmegyei Csu� 
rogra. ' 

Távollétem idej�ben K.. rB. őrmester vette át, az örspa
'
b

ancanokságot, :va1l8zlgora közismert volt sz egész kerület-
�n. Szófukar ember It 1I.Iik 

t tt 
vo . !I or ft bevonulásomat jelen-e em, egy �zóval sem kérdezte : honnan jött�m, mit lát. tam ?,

tt 8 ml oknál fOJva váltottak iel Egy szó nem sok annYI SCm szólt a . I tk é '  
. 

duiattai tudt Jd"t
en

h
ez sem után, hanem egy kézmoz.-

omra II a, Ogy leléphetek. 

zet 
Néhll.ny hét leforgása után azonban enyhült II hely

szóít
e%�:�:o�

g 
a 

_���szükségeSebb lIIl?ndanivalókon felül is 
mé-nykedó fiatal�m 

mondatot � mIDt afféle hirtelen re· 
kaptam Elh lá l

ber, ettől ft :bIzalmaSkOdástól vérszemet 
. a roz am hogy áll d6 k '  . 

nek akkor már bold ' é 
an Imaradási engedély-

il!t1ent. Vasárnap es�!f�é!!zese lévén, meJkisérlem a lehe
rem a kibocstittatás 

bemegyek az órslrodába és .ké· 
B 'tá ' 

omat s1.6rakoT-fls céljából II községbe. 
SJ rS81m sokat eejt tő h sul ezt a szándékom t t ümmögéssel 'Vették tudomti

menjek csak rbátran 
a , k� g

l 
aztán egyikük felbiztatott, 

hoz, meg fogam kft 
a . re memmel az örsparnncsnok úr-

.. PDl. 
Hát megkaptam Ol . . yan feJmoehban volt részem, hOlY 
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Franola bomba velő ropül6R'Ó1), 

szívesen lemondotJtam volna már ft kimenelelr6J, egyévi 
remeteséget elvállaltam volna látatlanban is, csak már 
meheltem volna kifelé az örsirodából. De Dem ment ez 
olyan könnyen, Annyiféle intelmet J<aptam, hogy zúgott 
bele a fejem s DtD j61 emlékszem, még az is benne volt, 
hogy aztán lopni ne merJek valahogyan. Mindezeknek 
utAna pedig váratlanul azt mondotta az örsparanC6Dokom : 
" Na, most aztán kimehet. Mulasson, amei3dil jól esik, de 
korán itthon legyen!1t 

Kimentem az örsirodábó'l s mert tlirtelenében nem értet
tem, hogyan lehet kedvem .fogytáig muJatni is, meg ,korán 
otLhon i.s lenni, legszivesebben .... iaswordultam vo'lna beje
lenteni, hogy már kimulattam magam. De nem mertem 
visszamenni. 1\'109t már ha akartam, iha nem, ki kellett 
mennem II köz9ég,be sz6rakozni. 

Kicsinositottam JllaJamat kiléptem a vaksötét uteára. 
ŐSz volt s nem hiába volt Cs�rog II község neve, a hideg 
esö Ibuzg6n csurgott II iIlyakambn. Ilolég el scm hagytam 
jóformán II laktanyát, mAris azon tOnódtem, mi'kor jut� 
hatok oda visszn minden baj nélkü!. Sejtelmem scm volt 
róla, merre induljak, mit mG.veljek a CSÚ.!IZÓS, vaksötét ut
cákon szórakozás ürUgye alatt? Igy hnt csak úJY talá
lomra elindultam !balfelé. Mentem, mendegéltem, CSU8Z' 
káltam s irigyeltem az emberaket: akik j6 meleg 6zobábtm 
lámpafénynél Uldögéltek a há'tllkoban. J6 nekik, nen:t kell 
sz6rakozniok ! KörUlbelUl egy6rai ődönJé.s utAn nekIbáto· 
l'odtam 9 dhatározlam, hogy hazameJyek. 

IDlindultnm hát a �aktanya (elé. Vesztem re tettem 
ezt. Bár indultam volna inMbb neki valamelyik őrjárat-

nak, több baj ott sem érhetett volna, mint hazafelé men
temben. Az történt ugyanis, hogy belémbotlott egy régi 
ismerősöm, a községi húsvizsgfiló. Rangos állás volt ez a 
gazda6' bácskai kőzségben s igy aztán mikor rámköszönt, 
szívesen visszaköszön tem. Erre megkérdezte tölem, hogy 
hova megyek. Mondtam, swtakozás szempontjából járom 
a községet, de már nagyon megáztam, hát hazamegyek. 
Azt mondja erre a húsviz.<;gáI6, hOJy ilyet ne tegyek, mert 
soha az életben több ilyen alkalmam nem lesz ahhoz, hogy 
igazán jól mulns38k. 

- Aztán hol? - kérdezt em. 

Azt mondja erre a húavizsgÁló, hogy bízzam rA, jó 
helyre megyünk, jól fogom magamat érezni. Ezzel fogott 
meJ, mert eszembe jutott, hogy én meg éppen azért jöt
tem dd a községbe, hogy j61 érezzem magamat s nehány 
pillanatnyi habozás utfin letettem a sorsomat a 'húsviz.sgáló 
kezébe. MentUnk ama "jó hely" felé. útközben többszőr is 
eezembe ótJött, IIOgy ez a j6 hely gyanus hely lehet s nem 
val6szinü, hogy dicsérő okiratot kapnék ér:te, ha valaki ott 
engem sz6rakozni meglátna, de aztán megnyugtabtam ft 
lelkiismeretemet azzal, hogy akármilyen helyről legyen is 
szó, nekem ad már "hivatalból" is lfltnom kell, mint 
csend6rnek. 

A j6 hely egy nem egészen jóhlrü lebuj volt. Akkor 
már észbekaptam, de a húsvizagáló megnyuJtatott, hogy a 
vfmdéglösné szobájában teritenek nekünk, ott megvacsorA
zunk és elbeszélgetünk, "társaság" is lesz. Hát hiszen, 
éppen ez kellett akkor nekem. Tflrsaság. Két évig tá'bori 
csendőr voltam, nem is lehetett volna tölem zokon venni, 
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ho�y mindent 6z[ve.sen fogadtam. Bernentünk, jobban 
mondva - lementünk. Egy hosszú asztalnál e!helyezked
tünk s jött hamarosan két gazdag szel1h gazdo, ők is leo
ültele Beszélgettünk, koccintgatlunk, közben mellénk le
lepedett valahonnan egy szerb lány, két szerb lány, hh.rom 
ezerb IAny. AhánnyaJ több, nekem mindig annyi fokkal 
emelkedett a hómérsékletem s mél szerencsém, hogy több 
nem jött. De ez: ft bárom is elég volt arra, hogy örspa
ran�nokom inteImét csak az elsö feléig fogadjam meg 
(hogy tudniillik jól mulsS8ak"), B másik {aIéról már meg
feledkeztem (hogy tudniillik korán menjek hazs), Növelte 
utóbbi feledékenysélcmet az is, hogy a csinos leányok 
nekem töriligették legtiszlábbrs 8. poharat il nekem ön
t-öttek -a legsz.lvesebben II borból. 

HAt., nagyon melegem lett. Belül azonban "oll a gyom
romban egy jé�darab s az különÖ:gen akkor kezdett ben
nem dideregni, mikor az inga6ra eliitöUe a zá1'6rát. Menni 
akartam. De megnyugtaUak aual, hogy ez nem kocsma, ez 
magAnlakás. Tudtam természetesen, hog)' ez csak olyan 
.svindli, de ha mAr benne Vlln az ember az ilyen éjszakai 
kirándul6.sban, akkor könnyen hagyja magát me�nyug
tatnL tn is úgy voltam, mint akárki más, aki lej töre lép : 
csÍl.sliik, csúszik lefelé 8 ki tudjn, hol áll meg, hol üti meg magát, 

. Jd6közben pedi� úgy szaporadtunk az asztal körül, mmt II gomba eső után. Betetózésül megjelent a szinen a szerb �ajdás is gun6.rnyakú hangszeré"el, melynek csőréböJ daJJamosnál-dallamosabb szerb n6tAk keltek szárnyra 
/I hAt hiába, jó magyar ember létemre is ott maradtam, mert akkoriban a bá�ai szerb, meg a magyar csendőr 
nem 'haragudtak egymAera. 

Telt. mult az idő s megerÓ6ILve magamat, bucsut vettem, de az indulás pillanstfibnn megcsapta az orromat a konyha fel61 valami egészen különös csiklandozó Illat. Hirtelen olyan �he3 lettem, hogy menten visszaüllem az asztalhoz a ammt elY hatalmas adag frissen sült I'ostélyoot elébem tettek, jóizúen megettem s azután már lehetetlen volt nem maradnom, mert nagyon szomjas lettem \ vendéglösné Ié.nyai - én akkor azt gondoltam, ho�/ azok voltak - szorgalmaaan hordozták a pincéb61 a bort s mikor a legcsinosabb Darinkára került a sor, azt mondta bogy 6 fél egyedül a pincébe lemenni. Hát, el kellett kt: !é�em. 8 tömérdek bonyodalom után végre melbuktattuk a vödröt a hordóban. 
Egyszer aztán mégis elindultam hazafelé a lakt nyAba. Baj nélkUl 'bejutottam s reggelig nyugodtnn alu�tam. Reggel azon�an beiltött az első bomba. Panasz érkezett, hogy . az elYlk hentes Uzletet valaki álkulccsal kinyitot� az éJsz.aka 8 onnan kUlönféle húsnem6ek eltünt k MaJ'dnem hideglelést kaptam erre a bejelenlésre � . pan�zltev6 hajadon fivtire is ott volt a mulatoz680�e: a� pedlg éppen ebben a henteaUzletben _ al. apJ'áéba volt Begéd. n -
Alig ment el el a panaszos jötl a m�9ik k' bnn .,eren I. ' , a I azon-- cso;;mre - nem tudolt magyarul s viszont nz örsparanc.snokom meg nem tudott azerbUI én . nyelvet meglehelösen beszéltem. l!:n kérd�l.tem 
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: vol\n szerenc�ém. Megtudtam, nagy uz tijs�a�:i ;a�:8l.t iS
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ány tette ezt a 

tozMon O_ll volt egy csendőr is, ekkor azon';a�O!�o:s�ul�vettem lole a szót 8 nem ia engedtem többé 8 . 'hanem én beszéltem azUnlelenill örspara k
z6hoz 1utm, 

nézett rám, azt hille nyilvltn 
. h nC8�o

l 
om furcsá.n 

ezti t ö ' ogy meg'tJo ondultam a r gyorsan 9szeazedve maJDmal Jelent II ' panaszt. ' e cm neki II 
Mindkét ügyben megvolt az a Mgy szercn hogy nek�m �eUet1 nyolllOznom Úgv ereztem 

cstim 18, 
• ., . I �ei V(\gyok 

ment\'e. �Iert igaz ug)lan, hOlY nem loplnm, de azért 
mégis csak jobb, ha rnjtam kh'ül aenki nem t.udja, hogy 
mngam is ott �olt.am, mikor loptak, sőt most már arra is 
emlékeztem, hogy nnnnk a rostélyosnak ,Tolt valami mel
Jékize. Mert. bizony, lopott hússaj laklam jól nz éjszaka. De 
hát, ki gondolt.a azt? 

Baj azonban nem leU a dologból, mert. fl hentesmesLer 
lIem kf"Anfa a fia megbüntetéaét, az orgllzdasn,J mintt fel
jelentett kocamli.rosné pedig a jóhiszemiiségél hangoztatta 
- ez val6ban meg is volt, mert hiszen a hent�ssegéd-hú3-
vizagAl6 a snját IIzletUkb61 hozta a húst - s igy n tör
vényszék fel is mentette. Bizony, nagy k6 esett le a szf
vemröl, JIlikor err61 értesültem. 

Annál jobban melgyíilt n bajom al'. nran�'láncca1. A 
leAnyok nem voltak a koc.sm(u·osné leányai, kettő pincérnő 
volt közillük, n'Z én Darinkám -pedig egy tekintélyes, gaz
dag család gyermeke volt, de mert a'Z npjn hndiíogBAgbn 
esett s az anyja nem ifogtn eros kézzel, berendezett mngA
nak otthon egy fÜJRet!en lnkftsrészt és néha eljlirt az is
meröseivel mulalozni. A másik két nőt vettem el6 elsó
sorban. Tagadtak s )lózkutntlis, személymoto:zfla is ered
ménytelen maradt. Er6sködtek, hogy a lánc csak Dnrin
kádi lehet. Hát, €'lInek nem örültem, de meet már végig 
kellett Clsinálnom a dolgot. 

Mikor n bizalmi eg)'énekkel Dal'inkhék udvarllba be
nyitottunk, RZ anyn nagyot nézett n váratlan "depulfldóra". Ravaszul kezdtem az ügyel. HifIba, jobbnn fog az 
ész, ha vaj vn� nz ember fej�n. Azt mondottam, hOlY értesülésem szer mt a ház lazdAjR hataszökött II fOR.stig.b6!. 
de nem Jelentkezett tlZ ezred énél B igy hftzkutatht kell tartnnom. Mielólt tlzonban ehhez hozzlifogtam volna kioson
tam Darinkn után. aki kétségbeesetten tördelte n

' 
kez�t n kertbGn. Könyörgött, hoi:CY 'ne szóljak az éjszak(lI'ól tlZ anyjának semmit, a lánc ellopfls(maik gyanuja cHen szcnlVedélyesen

. 
Wlakozott ti azt mondotta, hogy csak a mfisik két lány kö�ül lehet valamelyik n tettes, alilhancm az, Rmelyiok lopás mIatt rollr börtönt iR kapott. 

F6tL a Ce?em. Kezdett fl dolog bonyolódni. Kénytelen VOIlRm n másIk két lényt újból el6venni, de Rem beiamerést, 8;:m aranyláncot nem kaptam tölük. Mégia a büntetett eloélet6 le/inyt alapos gyanu cfmén ieljelentettem s ezzel a nyomozást lezártam. Néh(my �6nnp mulva azonban kikel t sorozatos has7.ontnlnnsfigulmnnk a mag·vn. Egyik este hlrt kaptunk róla, �Og.y eRY ha.rotérr61 hnzajött kalona mindenkit meg akar olm n kocsm'�bnn ör k n l' • spnranC3no om pnrnncs/il'n egy épíelkelövei azonnni a kocsmába mentem. A .:tnrlizcJfllkod6 k:tonát er.tykeUare megbilincseltem s fi közaégh6?árn kis rlem. Útk�zbe� azonban kiabálni kezdett 8 n mAr elw��!��s
ne� hitt éJazakni emltikeimet ezzel újrn kikapnl'w a 

b.
b6 · M.t mGndtn, hogy nagyon jól tudja ő kinél vnn �:�né�:?o; l:rnn.Yllinc 8 közben iéire nem él'th�ti) m6don 

csoda �e 't t
C
t 

m 10tegetett, egysz6val caak vnlami isteni 
iket a CtiJ�6.:0k�e�e�t61: nogy .senki mhs rajtam kivül eze
csuk 8zcrbül beszélt 

él �ette meg. SzerC!oDcstirc n katona 
odajött II k,öz8éJhfl 

fi 6 e
� rt, mIko!' az örspnrnncanokom ia 

ról van szó 'Clfng "d' ,l rn s megkérdezte, 'hogy miféle lánc· " a n flzt o mng ' t lono nz ellen tiltokozik yurnza omnt, hogy fl ka-
teszünk, amekkorAt ö ' hogy az 6 cRukl6járn nkkorn llincot 
hM rtiszeg ez nz emb 

nz ökör nyakllrn szokott tenni. De 
tettem hoz1./i. a jelent:;���� 

kell ezzel mailt tör6dnl -
Az nrnnylllnc nzonb . god ni. Almadtam vel 

on moat mnr nem Ihagyott nyu· 
haKytam abba amik 

e a a tolvaj üldözését csnk akkor 
kába, verejttik�z6 

h ori � lábamat belev(lKVIl az {lgydcllZ
mCllemcn, ngynmon 

o� o kal feltihredtem. úJY feküdt ft 
ez (\ Innc, I,!nnok 

�� :�8Z 
l
ólbtemcn, testemen és lclkcmun ml! nto�t tijeznkúnnk 111. egész cm-
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léko, minL IVnlnmi lidérc, mint 111. Mok, AhAnYS1.or II híu�
vi�sgl1lóL ll1ogll1ttnm, mindig eszembe julott, hogy 
snjnos - lul1nlnlmn1.ni tilos, Ett ö mngn is iflloRóror.hclt.c, 
mcrt mngfmnyomoznst indUolt. o IAne ut.An s v6i{ro or. 
mcghoztn n flikert. Egy fintn!ombcr _ persze fl mulat6 
kompfLnin tngjn - volt II tetle.!!, da lIz6rl, mint IttUnk, 
nkndt ob'nn i!!, nki reám, n eBondör,re gynnnkodot.t. 

lél\L. nmtn.tja llf. n kÖl'Ulmón�', hogy II vlll'u: lOll'ol',!J!lohb �,,"
,'nr.fljldi crojt\t. tnrl,jn fOKyvarboh ŐfIL tl5bli mint 11"01 1111614 
f6n�'1 lu\bol'Íls lótlu.!tmmnJ í�I(llnlllt�iI O'tll'kt\rt.yfl.l IM't (\ ko-
1.�b6n, IllJintlul-(' vnlnmlkol' ct II \iIMI$; I\I'ndht c111 hn h:CL'n. 
Nyugnlnllk-(', DéJnl'k, vnA')' MOIlRollfm kíll'{lflztlll ntlllkoll\1r 
JlQk-Q, hogy LijkoJ'1 n�pvltnclol'1ibt kt'tI"ft�(m oUI '�R vlh'/Ji! 
Cflklyá.jflvnl tfclgyujt.An l\ (öbb! f\llIhormlll16 lalkét. ? N(lm 
vllI6�,.,11l(1, hogy n tlzovjot u'l'RI 1l,,1 Ilh1i1tnnflbnll OlQjf �lIL\r· 
nék kockl1ztll.t,nl. A polgári Jogl'ond hntlcwllJn Idvtll nr. f� 
vl�s,.atot't.jn Bkol, 110R'Y IR'nozl hnlnlmnl o.1nk adahnln tud
nnk tminnl, ott, nhol II vil�"A'hflbol't'1 UfltkölI mllrndvltu)'nln 
(t'lópHeLt ol't:i8tnko� hntnlmuk t\vllfflrndo!l elnyomáit oll{\n� 
hntfl8nkénl jelontkQ7.lk, 

Félévig torlol,t egyetlen ICöllllyelmO é.js1.nkAnnik It 
böjtje. Os?,int6n lall'tnm, hndd okuljon balö1o, nkl nknr, 
Minden hiufmnk, mulnilztÁsnnk, könnyolmüsójfnek fi llyo
mAunn ott sal tenkedik 1\ bfinhöMs � Igy is von Cl. rendjón, 

Hogyan is áJllunlt azzal 
a leszereléssel ? 

Irlu: m�Ci'.EY FI�HENC \'kszl. swzndOH. 
(2, közlemóny.) 

Anglil1n kfvlll lUl!:D' scgltségllnkl'o volt II. l�torold8 
kl!rdé&6bcll Olnll17.o1'sZ(lg (dllt�pontjn, Ele6sorbnn is ollen� 
zője minden olynn folfogltsnllk, amely agyes ftllnmokblln 
ullenől'ző bizolt.Blllloknt nkul' szerephez jutwtnl, M�81'ő.szt 
pedig'tmindcn 6rdeke umellett azól, dlO�Y a sv.flrnz;földi had. 
el'6kn�1 t,úlaúlybn jutott Fl'Ilncinol'szli.gnllk: ez a f61elmc.'l 
vezatöszal'Cllc csökkenlessók, Olnszol'ilzng mn a ncnrzcLI, 
faji és poliLikui újjAsr.lIlotés kOl's'wkflba jutolt, közel 
oJy évbized nlnt.t olyan hadRur<UrcL teromtoLt, moly bn-
l'líbnl\k �8 ollell8fu!mck ugynl'llnl hnlll ln)1l8 U1'6l6nycz6l 
jelon! .. Ez nz lljjW'1.Ulctés, tCl'jL'dzkedés éB ol'ösödés folyto
nos növckcd6sben Vl\n mé�, oJlynnnyil'll, hogy kimonetelét 
és politikni jolent6séKót nem1.cLi st<!mponbból II jövőre vo.. 
natkoz6lng illiK Iflthntjuk még flt. Da ogy mltl'ls bizonyos, 
OIOiltol'tI'1.hgnnk nOm énlcko, hogy Európn egyik I'és?..én 
hndifogolylltbol'okho'l. hl\80nl6 lc.fcllyvCl'Zott hllllmok Len· 
RÜdjenck, lIllAsik oldnloIl pedig n Íl'nnclAk mincltmL foll1l* 
múló p6nzUKyi éR kalonni cl'cjllkkal Ir(lllylt:liflk a nCnlr.et· 
közi politikAt. Az olnsz nép évente AlluK (ólmillió lélekkel 
növekszik, uklk 1nAr nl�t is nllK tnlltlnok clhcIYl!1.kedést 
é.� tTllI,lR6lhutésl Ichelősógol II mostnni hatftl'okon bolUI. A 
tel'jl.!szkedéll II'züks6gessé(Cc 111. Adrini*tongol' keloti vidé· 
keJrc:. Dólfl'llnchlol'Szfl!J' fnjil,," mil is OIlHl? tOl'1I1elolro ős 
Afrika l!sznki pnfl{.vclékól'e 61.01'1t.jll. őket, I!lzekho,. oz okok· 
hoz ogl1.zdlllll\KPol illkni és hntnlml Ilolilikni k61'C1t18ok IH já· 
nllllnk. �KYl1.nnyira, hOK)' Fl'Illlclllol'8z11g Rz eJöz6kbon máI' 
bővebben Ismertetett kntonnJ szövetsógok IlUAn l�yok6l.lk 
IL tnlnjt mUKi\2iilllrdltnni a !{Iba nlntt. LegúJnbbon vlBzont 
nzt hnlljuk, hOKY PAd:;.blln ls bullltjfLk ennak 1\ holyzotnok 
II LUI'thntlttlnIlS{U{{lt 68 vnlllmilyen i\'Anybnn közlIledéRt 1)1'6-
b{dnnk tCl'omtani Oh181.0fflzfIK,ttnl, A l'ómnl nagyJcö,vetl 
álltuu'n II közolmuJbblul II (1'/lIIcIAk OlYIUl R'1.oméJylsé· 
KeL i(,ü ldöttl'k kl, nkinuk eltl.lkdlt dz{tndókn, hogy JnvlL II 
nHt mJndQnllllk, csnk jónak nom mondhntó 0lfl8z*troncln 
vistonyon, Ili? mindonl.!8otrQ mOKJlll csak azt Jcle-nthetl, 
hOKY 1\ II!I�zoreléll kél'déa6bon iH onJooniök kell 1'1 rmn· 
clAkunk, 

Móg lIKY tilInm, holY{,'.'Ichbcn (dll\m8Ülvo�óH' vnn ILt. 
l!Jul'6pftbnn, /lmelYllok részvétele nnK)' fc-jtöró8t okoz, II 10-
szel'elősJ konferoncla bölcllCJuok, S?Ovjctorollzonl:lAU mlnclun ttJkinlotbun nnKY kórdóJtJI II WbbJ nonl'l..ot iJltStt, MÓR 
jÓfll1l80kbil lillm h:huL bocelttkoznJ, hogy vArhntunk-t' n kö· 
v.elJöv6bon v�ltotÁtlt a Mgy ,OI'08zhJI'odalombllll. Illhol1l1(l1l U.lbb. mint tJ'l.cnl1l C�'l,tc.ndlJjú f1llnncl6 hltbol'ú folyik nom 
l'I(Y m(Llllk (111um, dc 0KY 1.11(687. vilÁKl'end 68 ,óV81.Azlluok. 6tn 
mOfC8zokoLt. .Ő!i J()nnk tlu'lott tfu'flfldnJmJ bor.ondozkodóH cl· 
Icn, A 8zovjtJtoL n ItJllzerclő81 111nÁctlkozAeoknál 1'rI cllnk C7. I\Z 
AIIAflpont VOZL\tl. ML\nflyJr�' nem vnllJa II vflJósdgotl ItlllZOI'e· 

Dc n leszel'oMII kórM8Óbo1l k�l'll.llIl(llotlt�n OIli.'JlAÓllnl II 
pol):rAI'08UIt. vllltgnok, VŐR'loKC'ii, tolJeH ŐR AltlllflnQs Il'WW1'oló,,1 
követolnok, föleg lOllm�!l7,(jI.c!l\n n"ől'l, hogy Si.'nlmJ lU' nkn" 
dÁI)'otta 6kot oszmMk lLll'joe"tótijőbon. Folil1.ólllll\!rmkhnn II 
lugrndlkltllflnbb álJfll\llOntot k�]lvlftl\lIk, V6d6rt\nclllhll'l'l' 
hndeorcR'okrc- ninc.." A�Uk8ÓR' több� :n,orlntllk. u�ynll/lkkol' 
fitonbnn oclnhnzn mlmloll fo(Cyvar(0j(hRl6 M,.ri 'hndldHolt'll, 
- 116L n ntik Rom k6p01.Ill'k klvNCllt �!I nlU Illll'ullc!lnokol( 
VCl,otéso alntt zns'1.!6uljo'kat nlkotvll, mÓK fNU''VÚ1'OA klkóll. 
tó"otbon ;8 res"oslllnok, KUIIJnö!lon nt utóhbl kőt�hArolll !>,IJ. 
hon ment ltl n� orOR'. vör/j!l IlIltl�(ll'llg nnH'�'obb kl'lTttr:�'r(lIiIW 
vflltoEfI�on, �ILQIlk'.k mAr lelji.'!1on 1\ fOI'I'udnlml "\lik hmu\I'l 
killlllKőscl. Mn vn�teR'�'oIOlll ul'l1lktldlk nflluk Ó8 hntnlmn/io 
tochni'kni fQlkőszUtt��KR'tll. korsztll't1 IUlll lnnyngKtll ÓIl olt '" 
tll"lltsl IÓgl flottA Vili kéHtU In\)k fl jl.lvi! há borújl1l'R, 

A nnR'yhnlnlmnk kt1zlll mAI' mU){I'IIlULu�Wk 111. li:/{yúllUII 
AlJnmoknL és JnllAnt, mint OIYlLllokl\L, molyckuL It'H�UI't'MII 
toklntetébon OIR6s01'b:ln lcngur�II"l\Lj okél'dt1sQk ól'th·ktJJIlI·k, 
J!:plll'n ('tőrl Amerlkn r6lelf c:!nk elmélllli h.l){ w:!,.. r�H�t /I 
s7.AI'fl1.(öld l  hntulmnk kölcl:lönlJ8 vl�7.AIYlllbllll, Az kóIAÓUlt\!OIl, 
hogy ItL 8�lvcsau belemonno bl1rmJlytlu ll1�l'vll lftlH')'VI'I'kl'. 
?,Óftj csöJc.kGI1Lé:lbe, l1l\ Ikc1l6 glll'llllciÁknL !knpun snJltl bl"l()u� 
IlLlKf1.t il1tlt61Qg, Annlll Ml tók ll llytlbboll l.Il'ködik ll�ol1hun tuu
Rori hfidol'o,jón, I\molYllQk t'u�gIt8ógóvol II \'ilAJl' u1116 touKdl'l 
hnt.nlm�vd akur feJlődni, lt'htlt610A' �erR1�R1.(\I.ci'ltln L�R'Y, hogy 
AnglItiVR! erorL nyilt HznkHl\íll'n IW korllJJÖn fl ilOI', 

A ICflterelóst mlndellCllolro a JRpltl10k csln6ljdk '1 JOg 
órdokéiwblulll. Hafl�gjJHtln 1'l!,9zlvc,.,.lh·k Oll111Ion IUhU' éli kll1 
konferencln wllflcsUM80n. llujb6kolvu (oguclnnk éli hul)!I'"� 
161og lJAI'ullUlk h07,1.t\ lc8nkllL'1lI minden o,tt)'tlzményhor.. amul,o,' 

_ no Irum, - nmely uem ól'll1tl ,ln]llrn hndllplll'ltt, vód· 
rcndlltorét l!!I fclktl-lIzll ltRl!góL, EKyóbkónL f{Ondo..111n U)f)'ul. 
nek nl'l'll 18, h0I:l'Y Icht\tlllcR iUlmml Be tll.lvhl'OKJók kj 1.II'1'öl 
fl fulkéílzlllts6gr61. !(ÖZbl'lI llIo,ttvlvj�k IL mllguk "'l/l hh1.J M· 
bOl'úJuknt ős dol�,tthtUM1Jk b(unuJó RZllnlllklhll IlILlIIlll1.kotlnllk 
Genfben fi lklnnlnk boLrltnyt:ls villolkedól1o mluLt. MIlJtI hfllcr 
knl Ó� fónyell t'RtólyokoL I'undoz·t.ck t1Jn'IHLC�ILk Gon/buli, 
/lhoJ hflnfl'olltllm toJvótlllllkkol Intltut,J(Lk lH' It !ölJbJ nÓPMlö
"ol�'1ÓR'J dclcR'Atullnnk lIzt II folvlll\goHfló ŐII kultuyftlllJ nlllll
k� IlmcJyct Mnndzílul'ln mOKh6dltflJln 6tn ott VÓ"Q�tl'k, A 
nóJlIIZÖVCUlÓR mJndozt f/lllynr kdppcl Vl'Mzl tudOlllltHIII, dt' 
hlltbn. Gent mÓKht Citnk nllgyon lll('�llzn fHli� T<olt}tA1.Aln 
pnl1tJnltól, 

Mfll' rltmulttUunk IL I'r/\ lll, hoR')' IH nl{)'tll'OI'HZ!\K, N�lllut.
OI'Hzfl,lC, AlIllztl'ln é,i Ruhrl\l'''' il fOHZlll'lll6H klmlélllHl/.ln lI)'.t /IZ 
ltllflfl!lontoL k6pvftw1Jk, ILnlolyrc II békcl'Z<\I'1.lId(lIHlk j:)rrth't! 
rt11Hlolkt1zÓftllJ lA ,'{'flmututlluk, 1';" p/.!dlK Il't. hOKY /I volt kÜl!:· 
ponti Imt-lIlnwk Ifíl7.UI't'I(olll· t'Hnk bt'VI"WtI1H( Jolonl8011 (0/1 /I 
többI. IllII mÓK hntnlnnWtllll1 rU1K7.I.lI·l\1l fIlhunok fU "yVOI'kl\z�II I' 
1)1 ohhllr. Idomuljon, �I JndeltokultlLt JIlKc'l'YtmltfHóKI'll volt ln· 
hAt A:l.Uksőj{, JIOH'Y lIwn /11. úton lov(\uh lohlHfKcn mnJd In
dulnI. 

A többj ól'dck('lt európai AJlllffl\lk : l..tml()'tlltll'87tiV, aö· 
!'ögol'szAil, Ilclglum ÓiII II kis QII�Qnt-(l dlllllflbilll caukncm 
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teljességge! O;5z,lja a f�ancia felfogást, azaz .a fegyverkeú· 

sek csölGi:enMsét is hatalmi érdekeinek figyelembevéte1�Yc,.'l' 

szeretné végrehajtani. . 
Qven elózmények, kihltások és próbálkozások után nYIlt 

meg végül az ehnlllt PV februárjában a !eszerelési konferen· 

.. ja, ame!}" hivatva volt arra is, hogy apró pepecselések, 

foltozgatások helyet. végleges és döntó jelentóségú batá

rozattal ajandékolZ3 meg a vilb"ol 
Béke legyen a földön! Ezzel az eszményi céllal indult 

neki kp..zdelben nem kevesebb, mint félsz.flz szónok a szavak 

és vitAli nagy harcának. Egész sor leszerelés! és fegyver

kezéscsökkentést célzó javaslat és inditvány érkezett be már 

mege1ózöleg a konferencia elnökségéhez. Az e1sö hetek ez· 

után jobban is folytak le, mint ahogy azl kezdetben gon

dolták. Igaz, hogy a Ielsz61alásokat eleinte igen nagy ÓV�
tosság jellemezte. Senki sem akart teljes nyiltsággal be. 
széIni terveiröl és szándékairól. Talán csak a német Brü· 
ning, az; olasz Grandi és a francia Tardieu fejezte ki tel
jes i'iszinteséggel ,és adatokkal alátámasztott véleményEit. 
Csehszlovákia fürge küHigyminisztere, Benes dr. is hahil
mas beszéddel igyekezett meggyózni a világot a leszere!.'!s 
szükségességéról es módjáról. Aki ezt végighallgatta, az bi
zonyosan meggyöZÖ(lött arról is, hogy Csehszlovákia régen 
hazabocsátotta már hadseregét és beszüntette hadiiparát. 
Hát itt történt egy kis nézeteltérés is. Köztudomasú 
ugyanis. hogy Csehszlovákia kereKen 140.000 embert tart 
békében fegyverben, é.vi újoncpótléka pedig legalább 70.000 
ember. Romániával és Jugoszláviával együtt több mint 
460.000 fönyi hadsereg a békeIétazám, amely hAborúban 
meghaladja a három és félmillió föt is. Hogy némi össz� 
hasonlHással alapunk legyen ezekre a léf:az.ámokra, vegyük 
például a volt Magyar-osztrák monarchia lakosságát, ahol 
53 milliós lélekszám mellett az évi újoncjutalék ceak l03.001l 
embert jelentett. Ezzel szemben a kisentente 46 és fél
milli6s lakossága mellett az évi sorozás 248.000 föt ered
ményez, ami mindenesetre 145.000 emberrel több, mint a 
volt monarchiában. Hadiipart tekintve, pedig Csehszlovákia 
az egész kisentente legföbb felszerelö tábora. A világhirú 
Skoda-müvek, a brilnni fegyver., löszergyárak, a repülő. 
gép-telel?ek müködése közismert ma mAr. Az elmult évbp.n 
egyedül csak a Skoda·muvek 39.000 munkást foglalkoztat
tak, pedig ugyanott a világháború legforróbb napjaiban 
sem mentek túl 30.000 fo munkáslét&zámon. Most azonban 
csaknem az egész világ számára szállitanak innen hadi
anyagot. Eltekintve a kisentenle megrendeléseitöl, Len
gyelországba, Mexikóba, sőt Kinába és Perzsiába is Indul
tak szép számmal innen szállHmányok. 

Annál furcsább az a szemfényvesztő magatartás, 
amelyet éppen Csehország llÚI.S államokkal szemben ilyen 
kérdésekben tanusl.t. A közelmult hetekben az ausztriai 
hirlenbergi fegyvergyár miatt csaptak nagy lármlit. A 
hirtenbergi fegyverszállítások ügye a kísenlenle és a 
franci� sajtóban valóságos tengeri klgyóvá nött. Igazán 
sok

. 
hubót csaptak semmiért. Egy csomó világhAborús 

hadlszAlUtmányból eredő ócska fegyvert egy olasz ma. 
gáncég. H�rtenbetgbe küldött karba helyezés végett. 
A.usztrla hlrlenbergi gyára egy nagyobb nemzetközi ha
dlanyag.részvénytArsaság érdekkörébe is tartozik és igy 
�állalhatta ezeknek a fegyvereknek javHá!lát, annál is 
mkább, mert az osztrlík szövetségi állam területét éveken 
át olyan átmenö hadianyagforgalom céljaira vették éppen 

Maoyarország feldarabokúát nemcsak. a 1nagyarok és 
Európa., hanem dltaldban a civili2dció is keservesen meg-8fnVlette, 

&:lok az országok igénybe, amelyek most a legutjosnbbnn 

tiltakoztak. Persze, hogy szerettek \'olna Magyarországot 

is be1ekeverni ebbe az IiIlHólagos fegyversz-álliUisi ügybe. 

Csak Olaszország külügyi államtitkárállak erélyes tellé· 

pésére fújtak végül takarodót. 
A konferencián az első bemelegítő beszédek utAn ki

bújt a szeg a zsákból. Ekkor lettek mind jobban és jobban 

nyilvlmval6vá az elvi ellentétek. amelvekkel a beveze�beu 

foglalkozt8m s kiderült, hogy Franciaország és ismert kö

vetői teljes határozottsliggal ellene vannak minden olyan 

követelésnek, amely mAsok számára jogegyenlőséget jelen

tene és mereven visszautasttanak minden olyan kivánsá

got, amely a leszerelést széles rnederben és igy l"etijuk is  

vonatkoztatva, kivánja végrehajtatlli. Szerintük ez n k@

ferencia nem egy új konferencia, hanem csak folytatása 
nz elökeszlté:nek és igy nem jőllet lényegbevágóan új 
tervekkel a világ elé. Ezzel s2.emben álltak természetesen 
n már letegy"verzett ,'olt központi hatalmak, akik egyön
letúen 1919-ben elvesztett jogaik vissUlálUtását és n le
szerelés, illetöleg fegyverkezések csökkentésének elvét 
valamennyi tagá.1lamra nezve egyformán kötelezóleg akar
ták megvalósitani. A magynr, német, oSztnik és bolgár ki
küldötteken kivül ket ftllnm állott még határozottan é5 
félre nem érthetően ezen RZ iilláspontoll. Olaszország dele
gátusa, Gl'andi. mesterien me�ormulázott beszédjében 
foglalt ez alkalommal is a teljes jogegyenlőség mellett 
állást, valamint a szovjet kiküldött je, Litvinov, akinek 
előterjesztései minden eddigi leszerelesi tervet feHUmul-tak. de éppen ezért egyenlőséget jelentettek mindenki 
számára. A többi kis állam é." semleges orszlig magat.ar. 
tása aszerint jelentkezett, nmint po'itiklli és gazdasAg! �r
dekeik <iket az egyik, vagy másik államhatalmi CSODOl.thoz 
vonwtták. 

A kUlönbözö felfogásu és kUlönböző szempontot hir. 
dető beszédek hullámzó menete közben. párhulamosan II 
INl7.erelé!'li konferenciával, egyéb nagyjelentőségű nemzot
közi események történtek. A mult év júliusánnk elején 
zárultnk be kedvezö s kielégitő eredménnyel Lausanne
ban a j6vátételi fizetések rendezésének tanácskozásai. 
Ezen nz értekezleten 12 állam kötött egymAssal megegye
zést, amely véglegesen pontot tett Németorsziig és hitele
zöi között eddig létrejött szerzÖdésekre. A lausannei pak
tum a jóvátételi rendszer véglep'es törlését ielenti és ,I 
német jóvátételi módozntok mellett külön l'észben eog

'
lnl

kozik a bennünket érdeklo, úgynevezett keleteurópIIi ker
désekkel is. Ezekre nézve Lausanneban ugyancsak általá. 
nos vonatkozAsban foglalkoztak. de ezek után sorsuk nem 
lenet kétséges. 

A pénzügyi részben tehát sikerült cJérniök R. köz. 
ponti hatalmaknnk azt. amit akartak. De nem sikel'l.Ilt 
ebbe a megegyezésbe felvétetni Németországnak azt a 
kivAneágAt, hogy egyidejüleg töröljék a versaillesi szerző�él! ,VIII. fejezetét és ismerjék el a fegyvel'kezé�ek egyen
Jogus�gát. Ekkor még határozottan túlsúlyban volt II 
franCia álláspont 

. A megegye1,Ős örömnnpjniba egyébként móg egy 
Urömc�epp vegyült. Rövidesen nyilvánOSSágra került 
ugya?IS, hogy e s7..erzödés mellett Fl'anciaorszAg és :;::m egyn:'tis között b!zalmas megAlInpodást létesftett. 

ynek hivatalosan közzétett Szövegezése nagyon ho
mályos és éppen ezért erösen gyanút keltő lehetett A dip
lomácia srottirAban " úriemberek 'közötti egyesség;' néven fO�lal helyet ez El megegyezés, amelvnek nlighanem nz le
\u..ett a célj?, hogy fi lauBannei megAlIapodtis9al pfirhuul���a� Angha é� �ranciaország közös frontol akartak ain. 

� �m {Iz "m�l"!k{n ac,l6sstiSok lk�l'd�lié\,Jen, 
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Ehhez tudnunk kell nzt is, hagy több eUl'ópni Allnm 
még hAbol'úS tnl'tozAsból kifol�'őlllg hat.nlmns összcgűkkel 
tnrtozik nz Egyesült AlInmoknnk, akik legutóbb éppen 1\ 
nehéz európai pénzUgyi helyzetre \, .. Ió tekintettel egy �vi� 
hu'tó hnlnsztiist engedélyeztek, A Cizet6si köt.elcl:ettség el. 
tolAsnnak hntAl'idejét mult é" december 16-ig toltAk el IIZ 
ameriknink, Az ndősok, élilkön FrnncinorsÚl.ggnl és 
Angliával llZt szerették " OlIUI, hu éppon n Inusl\Il.llei egyet
méll)'l'e "Illó tekintettel AmerikfL is eltekint mnjd fi to
vábbi fizetési kötelezettségtől. EZZE'.1 szemben nz EgyeslIIt 
Allnmok nmgntul'ltisn nzt muhltlo, hogy il�'I;>Jlbe nem iKen 
fognnk belem enni cs. ezért \'olt l:lzüksé� me�e'özó't'1{ 
még nz adósok közlls AlIlIspontjAra, RözludomAsu ,'olt 
ugyanis, hogy Amel'ikn n1. nd6sshg l'észuelli. vngy agást;· 
ben i reviziójflL lefegy,'el'zési 6s lcszcl'clési kél'désekkl\l 
knpcsoljn össze, A tf.1ugcl'cnt.úlon ug�'nl1is igen praktiku
snn az volt a vélemény, hogyha lIZ cUl'ópni no.g�'hntnlmnk 
és hűséges csatlósai k hfltllhnn� összegeket tudunk fogy
verkezésl'e költeni, l�kkol' m6djukbllH kell hog�' álljon II 
tnl'tozások megfizetése is, Az lll'iembcrck közötti I.'l:t;\.t'�
ség pedig bi7.onyfl.rn I1zon nz lllnpoll épillt fel, hogy Fl'lUl· 
ciuol'sUig és Anglin megAllnpodlnk egymással, hOllY 111. 
nmcl'ikni ncló�stil:Cok gyökercs l'e"izi6jMrt, ,'ug)' p1l1uc< 
teljes lörléséél't engedményeket hnjlnndók tenni n lesze
I'eléos itel'ü Jetén is, 

k·h'/oO·\'Ofl.t\U három lilluOl, A mfl!'ik �zomllonl pl1di� Alta
Ifmos �I'dl'kl' volt . lit tudnii llik. hogy /I It'IlY\'(lrkl'I��(lk hl. 
Slli llHflslI komoly l(l��!en. 

E ktlttös kl:hTutelmól1�t sll�mrollljAból II Illllyzol nr. 
dső IIlésSEUk ,!�g6n ÍI��' nlllkult, hl'l�)' 1\1. oJf.\'I,mjoSflltll\j: 
h i molldflsflt m�!t fUggóbon tnrtották, �f.'m mollultC'. se!ll 
�lIello Iwm hoztuk hfll{lI·O�lItOt. Ar. Alt�lflnCIN Jl\r,,)Ryvlll�t"!I 
ickintett"bflll - olnu51ctilcg - biJ.On)'o� hnlndAs HiI'Mnt. 
dl' l'E is t/wol ,'olt mindon pozith' mO/o:'állnplllisl61. fllbhiil 
1\ ktirillm�lI)fb61 Nómut('ll'�zflR' " ollll! ll' IL It1l:TidO!lobb kli· 
vClkezlOlést, clnlnsltoltn t\ véilhntórozntot. l'i4 Idj(,llIutl.th', 
hOKY nddj� nem V{'SII ,'őszt ft lOVlibbi tl\" )t,\tnlfl.!lokon, umfg 
/I jOlCcg)'l'nlós6g kÚl'CtdsM nom Wzik IlllJ1! J','ntll'C', l\'lu/oCynl'
twsz{q.:r, Anazh'ln és Bulit/hin ncm "unin k i  nmwAI II 10' 
\fitblJi tllrgynh\i:lokból, c�upAIl II hllt�l'(lr:flli jnvllfilll ltnl 
l:!ZUl11lHm tnl;wdtnk mw.:r mindulI :.n,ulidnl'itútlt lttl tJIl't6�kod· 
luk fi SUlvll7.Astól il:!, A Illi nUI.R'.lturtAsullkat ult�'I\IlIi.4 ép
pell 1\ IIIU8/11111oi eR';\'('zm�n;\'(lk nln])Jlin lit it'An�'ftoltll, hOll:,' 
l'l�mén;\1 n;\'cl'tnnk IIl'I'lI, hogy úh'i AllfI�IIolltunk vÓKI'r bl 
g�lől':cdl,Jmt!skcclni fOlf ŐíI IWIll nknl'luk IL konfol'NIl'lhl 
I,.'/{yll t ImGköclthltlllk nólklll hllil)'n i, 

Phl' heti /'I.zUnot ulAu, II mult 6\' �1.l\pll'll1bl'róIHm nit 
nzuhin iUMI összo C{!lIfl.um egy idl�llf'l'llt'� rlibizoltsft�, 
nnll'ly II konfl'l"űlIcln új 11168!itakAllll.k dómullkftlntnlt kt'r.
cloll(' mOll, Ekkol"l'n mAI" újból c'gt·t(itlll 8{11'KőS Jol'lIzdn�A/oCi 
kél'dések i::l foglnlkozlnltftk II \'ilftKOt. 1(Öf,t.llllClol! II d(lCt'Ol
bl'I' '16-iki terminus, nmel�' 111. IImel'lklli fi7,l1t6i1i ktHl1lNmtl
:.'I6got jelentette, 

Az udóssflgok kél'(Jésénok elól'cbocslitAsItt nzél't tm'· 
tottam ltt szüksogesnek, hogy IlIssuk e két problémn OKY
mAsbn knpcsolódflsflt és muglÍl'lsUk n leszel'eléai konfe
rencin tov6bbi melletét. A tnnflcsko1.t'tsokon kUlönbell is 
mind jobban Gs jobblln nyl h'Anvnlóvú "fIlt, hogy Lnusll.lln(' 
után a frllncin IIlltlSpont mCJ'c,'séR'éből engedni fog nkkor, 
hn AngliAlól knlonlti tal'mészetu garnnciAkllt knphllt. 
Ezcket n gnl'nncit'tknt 1\IncDC'llInld csnk nkkol' volt )wj· 
lundó megndni, hn FI'IIll.cino1'87.6.g felndjn n vilflgpolitikni) 
gazdnsflgi és kntoul1i kérdésekben követett kll1ön útJAl. 

A bnktél'ium és vegyi háború teljes t i lnlmAnnk elfo
gndllsn utAn kÖl'UlbeltU befcJezódött nz első Uléssutk, 
amely ha 11em is hozott kielógHIi megoldAst., mégis leg
alább pénzllgyi vOllntko1.ftabnll cnyhftctte IIZ ell1'6pili ,'ál· 
ságot. TovAbbi vihlll'Celhok csak nkkor gyülekeztek, nmi· 

kor n némel nR�ykö"ot kOl'milll�'n nevében zfLrónyilnlko
zatot tett, amelyben többek kötött kijelentette, Ilegy ll. 
kOllfel'encin nlU1lkAlntán Nómclország nkkor fog csnk 
résztvenni, ha az érlekezlet nllmkAlntnlt n nemzetek kij

zötti jogegyenlőség alnpjAn CO)ljn folytnlni. A mngynl' 
CÖdeleglltus, lIZ I\zóla clhúnyt Apponyi Albert 1111gyhnlltsli 
beszédben jeJcmtclte be, hOill' �tagynl'ol'1lZflg II vóghntfc
I'Ozut feletti Rwv1l7.AHunll 110m vcsz részt. Nem 11Cdlg azél't. 
mel't n h nt.Aroznt ll. ICHzerelés és egyenjogúsúg szempollt
jflból rondkivUI sok klvAnni vld6t hagy Mim, Elismorte 
ugynn, hogy jelentős elől'ehnJnd{ls t�:il'lóllt nom1.otkö;o,1 
.szel'Ződések lltjlln. még pedilf tlls6fzbtm 111. olllhc1'iSől( Hi/'

ténelmében, _ hogy Cog�,,'el'kczéi.4ok torén kOl'llttok emelr 
',f!�enok, dc 1.lgyetlen mngynl' államf6rfi sem !dmi nl" 
o1ynn egyezm6nyL _ mondotta AIWOnyl -, nmoly llem 
tunLalnulz7.a n fell.l\tlen cgyen,iogus{lgot, Lausanne nulv{' 
beCejezellen ml\rndlln, lli1 II kUlönbsóge}c R leszerolés terén 
1'I1lm SZünnek mog II legrövidebb időn belUI. 

A mngylll' dclog{lCló {dh\.�polltjM egy6okó11l kót 1I0R;\' 
Il.zempont, il'Anyftottll, Az oll:lő (.S legfontosnbb tohát II 
fegyverkezési ogycnjogllsllK, vnKyis az ISsszes flllnmok 
jogcgyenlöflógéllck hcJYl'eAIIHhijjl, s1.cmben Il.zokkul U� 
cgyoldnJú megszol'ltllsokkl\l, nmolyeket II békcszorz6ddsck 
a IcgY6?ött {tltomokl'tl !Iézve 6.llllpflollnk mog, A biztollslI� 
mértékének nlknlmozhsAt p;y6z61'c éli legy6zöLtrc nézve 

cgyfornm mél'lékbon ki,l\'clcltUk �I:l vc111nk ugyUtt II HSubi 

Az tijonnllu Ö�I:I7.eIt1t kOllrel'onci" It'J{lHllo'obb c<sllmé· 
nye k"lljéglolulIlll Néllll.'.tol'swg tnvohmu'ndllsft volt. Ex /lZ 
tl:H.lnlóny cKymngllbnn mftl' krit ikUN lHljlokhoy. Julllltln /I 
lanllosknzlltloknL, /lho1 mftl' IIzon ls gOlldolkor.ni ko�dtl\k, 
hogy II to\'Abbl t.lu'Ky(llll�okllt blll'ekel'lzt lk t\!( 'I mUl·ru hu· 
IllSZt.jllk II fol;\'tIlIAiil. Eszl'rint nt: addigi tUugAllnpoclftROk
tól Idolgll'llcS o�Qlczmól1y.t dolgoztnk vohlll kl r:>. l\gy fil· 
hllldó bir.ott..!lflK ColytnLtn volun csok fl Icsr.Ol'ull\,'1 munklljltt, 

Sl\(lI'ellc:l�l'O t.'1\1'0 nem kOl'Ult fl NOI', A7. IInwJ'/knl 
flCló�sflíCCiVietós CSQdékűl��ógc Anglin sf.AmAI'n 80 millió, 
FI'IIIICillol'!lzftA' szftmAl'll pudig :30 millió rlollfll' ritol6NI 
k6tolczutts6got joJentotl, Illuihez m6g Ill\hllny CHII'Ó
pai ftllll.l1l, Lonltyolol':>.zftl:l', Bolgium, alot.lzoi'�7.(lg 6M Cikilg. 
01'8711g több-koVt':wbb m1ll1{l dollArll)'1 Inl-tor,{uUl JI'II'ull, 
A nyoml\sztó ,Iln1.rI/t�ilR'1 holvzet folytfln vlllnmllllllyi 1111nm, 
kivÓ,'e alUSZol'SzAgot. lijnbb hnlndékot, illlltóhlR' ll? /leló.'!
M(IA'ok l'c"izlójflt kérte nt EgY�8Ult i\lInmokt61. A kŐl.'i'lolll 
teljl'slIés!HH17, 016z61cK mogfeleló lógkHI'l kotlett h'l't'1111c1lli. 
Azt SlIlnmi t'�l\lI'l\ Hom Il1hotlltl "flmi Anwl'ikilt")I, hUIl\' 
h01.l:iljr.l'ul O1l1jd nr. oUI'Ópni lleló�sAR'ok l'ondozé�}H.''t, nml. 
kOI' EU1'6pn önmng!1V1I 1 liQm hul mOgeKyczrAl'C jut III (iM 
IIll1ikol' fl 1('>81':el'o1681 konferenoiill i� ÓIlJlCn Nónwtol'M'I'1Ig 
tflvohnlll'flc1ill:lll II teljes c�ód elé fllllthnljll, A konttH'l1llcln 
tol)' lntAstit tohál bl�loMftnlll kűllutt mindollflron, KIIIHI1� 
sell Allg!tftnnk "olt ez lIlIIty ól'doke, mAI' c�llk II tlU\trmd6 
&ISZOK IHI(Q'sAA'1l. roinM, NlIgy·Bl'ltnnniAbulI Bem l'óZ!lAl\Il.k 
nl'. III!O]lotok" OlLt Ifi ól'llIfll lUunknnóJkllllllÓg, n�'ollUlllzJ6 
)o(lItdllSAgi hoJY7.oL 1511 nl'. (tltnIAl lo� {lhIZll)o(611�'ocl6!1 ItIliLJn n 
pónz{lECyl kOI'Il1AnYY.lllot hntolmllli tlllndntok tiló, JÍ)llpun 
(.'7.61'1 j\'IIIC OOlllllcl mi n<!llll ol'ujl-wl IIZIII\ vo't. hoJ,{,\' il t h i  
cInIjn Ndmul· 1511 J1'1' nno ifLOI'�zlig köztIIt /lZ litll'nt.őlűkot I".!4 
I!Z7,ol II ges1.tu8!1nl joou bolfltAlI1'Il blrjn Amel'lkAt 'M, nkl
lIuk dttlogAlmlll, Dnvl!! ,'olt uJC,\' ike 1I11oknnk, nkik II tAI'ltV/l
IA80k (llnllpolt'l�Arn ili Indltvllnyt teltek, 

A fl'nneln kOI'nlAny t'zzol cilllkncm escyldoJOlog nK�' 
új 1/'t�lIUl'oI6!11 tUI'V07,cLtcl lople moR' ft konfOl'(llloIAt. AlI/L7. 
cl:Ink rOH7.bon " olt új or. II tOl'VC7.0t. mort hlll'nlll.dlk, " nscy 
lIlIIIII lIt'lf,voclJk \'flllowt-A� ndt.ft ill:Qknnk fl jnVlltlllltoku/lk, 
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ameiveket francia leszerelési tel'Vez.etek alatt ismer a vi
lág. 'Ebben a legújabb megoldásban a francia szakértők 
azt java"olták, hogy fokonként olyan katonai nemzetközi 
S7.ervez.et létesüljön, amely megakadályoz, vagy legalább 
i� meponehezH minden támadó politikát. Franciaország 
úgy vélte. hogy csakis ezzel a módszerrel lehet igazságos 
megoldást találni a német egyenjogúsítás érdekében. 
Ezek szorint minden egyes llllam számára az egyes terU
letek sajátos katonapolilikai vis7..onyainak figyelembe
vételével meg kellene állapltani a biztonság kövelelmé
n)'eit és a l1adseregeket ehhez kellene megszabni. Ezen
felül _ és el. a javasiatuk legfontosabb része - a Nép
szövetség rendelkezésére bocsátanának nemzetközi kato
nlli erőket, amelyek arra szolgálnának, hogy jogtalan tá
madás esetén a megtámadott állam védelmére álljanak. 
A tel'Vezet részleterle azokat a fegyvereket, amelyek a 
Népszövelség birtokába kerülnének és amelyeknek jóré
szét II többi flllum számára eltiltanák. HaMnlóan javasol
ják a hadianyaggyál·tás nemzetkö7.i megszervezését és 
f'lIenórzését, továbbá nemzetközi légi haderő létesi t.ését 
is, melynek személyzetét különböző államokból önkéntes 
ielentkezés alapján újoncoznák, később meghatározandó 
Jfilszámok alapján. 

l!: tetszetős fogalmazás mögött természetesen egyéb 
indokak állottak, 1\1 it jelenthet az, hogy a bi1,tonság köv� 
lelménveit államonkent kUlön-killöll kell meghatározni ?  
l!:l'I kik' azok, akik például Franciaország, vagy a többi 11.'
fegyvenctl államok számára ezt megállapitják ? Nem 
kéUéges, 110gy csak arról lehet ezó, hogy a mai területi 
és politikai viszonyok teljes fenntartása mellett kalonai 
nemzetközi szervezet létesüljön. ami még fegyveres erő
vel is garantálja ezeket a. határokat és viszonyokat. 
A nemzetközi hadsereg afíéle nemzetközi csendőrség 
volna tehát. amelynek szel'epe e7.ek szerint nagyon is 
nyilvánvaló. Hadianyag kérdésében pedig azt kivánta e 
tervezet, hogy a népszövetség rendelkezésére bocsátott 
hadianyagat ott kell majd tárolni. ahol 37. jelenleg fel
található. Világos ezek swrint, hogy a francia hadianyag 
továbbra is náluk maradna, mig a t{.ibbi fl.llam !.'zámára 
bizonyos felszerelési és fegyverke7ksí 3nyagot végleg el
iiltanának. 

A lefe�yverzett államok azonban nem engedtek elvi 
köveleléseikből. Németonzág éleshangú jegytékben uta
�Hotta ViSSUl ezt a javaslatot � s7.illirdnn megmaradt az 
egyenjogúság érvényesitése mellett. 

alapján minóségi egyenlőségnek is 'kell érvénybe lépni, 
azaz valamennyi {tJlnmot egyforma jog illeti meg fegyve
rek és hadianyag tekintetében is, 

A leszerelési konferenciának ezekben az izgalmas nap
jaiban itL Budapesten is érdekes eseményben volt részilnl{. 
Pierre Cot francia képviselő kü!Ugyi társaságunk meghivá
sára a biztonság és leszerelés problémáiról tartott nem min
dennapi előadást. Erre az előadfisra azért kellett felfigyel
nUnk, mert a francia elvi álláspont leszögezése mellett bár, 
de elismerte a békeszerződések tévedéseit és azt a jogunkat, 
hogy e tévedések ellen a Népszövet.ségnél orvoslást kere�
hetUnk. Az, amil Piel'lre Cot a le.szeJ'elésröl mondott, nem 
volt új, mert csaknem teljes egészében felépítette a francia 
bizlonságnak Pau!-Boncour hadUgyminiszter által kidolgo-
1.ott tételeit. E tételek a teljes jogegyenlőRégel hirdetik 
ugyan, de főbb vonásaiban megegyeznek azzal a tel'vezettel, 
amelyet fentebb ismertettem. Mégis számunkra nagyje
lentőségŰ volt ez az előadás, mert ha nem is hivatalos hely
ről, de legalább elismerték fájó sebeinket és jószándékkal 
utat mutattak a gyógyullis felé. 

A Genfben megváltozott légkör ezután hamaromn si
'.<ert hozott a leíegyvel'zett államok számára. Anglia kezde
ményezésére december ll-én úgynevezett öthatalmi kon
ferencia ült össze, amelyen Anglia, Amerika, FranciA
ország, Németország és Olaszország delegátusai végle$!' 
elfogadták és aláh'ták a fegyverkezési egyenjogúság 
kérdését. A megegyezés magában foglalta azt is, hogy a 
közeljövőben várható leszerelés i egyezményeknek vala
mennyi államra egyformán ki kell mondani a leszereléfl 
korlátozását, amelynek alapjún Németország is kifejezte 
abbeli készségét, hogy újból résztvesz a leszerelési kon
ferencilikon, Különösen örvendetes volt, hogy az egyen
jogúság elve nemcsak Németországra, de valamennyi 
többi lefegyverzett államra is vonatkozott. 

( Foly tat juk.) 

Rzekbf! a hUUlvonákba kapcsolÓdott végezetül bele 
An�lia kÖ'1Netitö álláspontja teljes erővel. Az angol kUl
iiKyminiBzter november 17-iki meglepá beszéde "áratlan 
é3 örvcndeteOól fordulalot adott n leszerelés menetének. 
,John Simon ugyanis !eszőgette att az álláspontját, bogy 
Németország és a többi le(egyverzelt állam teljes joggal 
követelhet. egyenjogúságot valamennyi többi állammal. 
Hangoztatta, hogy a béheszerződések bevezető rendelke
zéseit, Bót az úgynevezott kisérő leveleket Mtséget kizá
róan úgy k<'11 értelmezni, hogy II leCegyvel-zett líl\amokra 
kényBzeritctt les.,.erelést egy jelen�keny mérvfi últni{tnoll 
le!!7.erelésnek kell tekinteni. Ebböl pedig 87. követ,kC7,ik 
hogy �z. egycnjogúsllg minden pontját Némctot'szágra: 
.\laKyarot'szágrs, AU8ztriál'B és Bulgáriál'B ia egyformlln 
érvényesiteni kell, 

i, _1<11111111111< _ l<ílllll<'I€1. T 
- -

: Fogal� a kémkedés 
szolgálatában. 

IriIt: I(AHAN JANOS. 
A mult évJ)en mutoatták be világszerte a Kémszolgfllut" dmü filmet. amely először vitte mozivMz�nra a kémkedés tlgyét, holott ez a kérdés igazán háláli filmtémIl, mert a kÖ7.önség fantúz.]{tjAt mindig különösen iz,rattll. A kém alak,ját még ma is feszült izgalmakat sejtö romanti-

A részletekre vonlllko7.6lag a kUIUgyrrrlniszter nem 
LeI·je':l7.kcdett ki, <1,:, a következőket ajánlotta: A7. európai 
IIcmzetek közös és ünnepélyes nyilatk07.ntban jelentsék 
ki, hogy semmi körlllmények kÖ'tött sem fognak jelenben 
vagy jövőben vitás k(:rdésekct erös7.ako5 eszközökkel meg: 
oldsnl. A haderökre vonatko'LÓlag pedig a jogegyenlőség 

kus képzelet VMzl körül. ' 

A kUlönféle vmrkarok hfloszenö irod(ti a7..onhan amint hivatalo�nn ezeket a kémközpontoKnt ne.vezték nem sokat lörodtak a romantikávnl. Az 6rlelem irányItoUn eteknek a száraz józansággal működ/} hivntaloknak a 
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tevékenységét, amelyek a legval6szinGtlenebblil ható hi
reknek is utAnajárbak d minden adatot ellenőriztek. A 
kélmirodáknak a 'tényleges katonaállomán;}'lbeli személyze
ten kivül magánalkalmazott-jaik is voltak. A naJyobb, ne
hezebb feladat nem a sajáL kémek kiküldése, elhel}'ezése 
volt. hanem az ellenséges hatalmak kémeinek a leleplezése, 
vagyis a /Védekező - defenziv - kémkedés. Megnehezl
telLe ezt a szolgálatot különösen az a körülmény, hogy 
sokszor saját állampolgárokat is szemmel kellett tartani. 
Minden országITak "Vannak árulói, akik szemében semmi 
sem szent, csak pénzt lássanak. !o.Jegfeleló tfizetés fejében 
tehAt arra is vállalkoznak, hogy saját fészkükben ellen
sé�es állam javára kémkedjenek. 

A háborús idők ebből a szempontbÓl igen elönyösek a 
kémek számára . Ami a szilárd és . kevés lJIlozgékonysággal 
jár!. békevis7.onyok között kémkedés i szemponLb61 kivi he
teUennek látsrik. arra megvan a m6d háború 'idején s 
megvolt rá a mód különösen az elmult világháború alatt, 
amikor az l!:szak,i .. tengel'től BagdadiJ szUntelentil jöttek
mentek a ioutárok. ujsá6'll'ók sVb. Biztos felMpésael és a 

körUlmények alapos ismeretében ar/'mylag könnyú volt ha
mis okmányokat szerezni és látszólag ártatlanul beleve
g)'ülni ebbe a jövés-menésbe, mert egészen biztos igazol
tatAsr61 még II legnagyobb R'Ondoa5lig melleU sem lehetett 
ilyen 'körUlmények 'között szó. 

Nehány kém éveki� utazR'atott a Bcrlin-Bagdad 
vasúbvonalon nnélkUI, hogy a kémkcdésl rá lehetett volna 
bizonyítani. lA bagdadi expressz eldorád6ill volt a kémek
nek. A tarkll.Jbarka. német és monarchiabcli futárokkal 
kevcrt utazóközönség közőtt könnv(i volt feltllnés nélkül 
utazgatni. Eltekintve a tulaidonkéoueni kémkedó�i -feladat
t6\, az utazás alatb szövódött Ibeszélp"etések is kitűnő an\'1I
stot adtak a kémeknek. kelló ügyességgel pedil{ az éiszakÍlt 
lehetett jól felhasználni llnva�szerzé!J"e. l!:rbhetö. holZY II 
központi hatalmak kémYédelmi szolgálata erre II vaRÚt.vo
nalrn 'kUlönös gondot fordftott. 

1!Jl8-ban II hadsercllfőparancsnoksh' Badenbe, a saj

tÓközpont pedig Rodaunba költözött. !\fél!: a lelZlllecrbfzha
tóbb sajA.t állampoldrok is csak hétpecsétes útlevélleJ jut
hattak cl crve a két helvre s azt nem is kell hanasúlyo1.
nom, ho�v ISZ itt meaIordul6 haditudósftókn?k szint.e min
den lépését naR'yltóUvelrr(el fillyelték. l\'féIZ:IS megtörtént. 
hogy a lbécsi kémvédelmi irodában nyilvAntar!ftsba kelleU 

venn i egy 'ilyen Badenbe utazgat.ó "mcgbfzhat�" e..lvént. 
akire azután II lellsziJlorúbban ügyeltek. A nYllvántartlls
ban az 11327-1918 sdmot kapta. 

KUlönle�es figyelemmel foglalkozott vele a kémelhári� 
tásunk, Feltün6 volt, hogy legalább kétihelcnkónt megtette 
az utat ide és oda a ,berlini e,®l'CSS1Nonattal. Egymagában 
cz még nem sokat jelentett, de az volt II különö8, hogy 
minden ilyen utazás nyomán II szaloniki arcvnnalon olvll� 
jelenségek mutatkoztnk. amell'ek!böl Ilrra kellett $!'ondolm, 
H"ogy nz 1327-es .számú kém DerHnen és Stoc:kholmoll At 
jelentéseket kUldözJet az angol hndvezet6ségnek. 

KémelMrltóink 8zorosan II nyomában volta� minden 
lépésénél. Minden. levelét felbontották és megvl'Zsg?lták, 

hogy csak vegyi hatásra el6tllnő, lfithatatlan h'fis nincs-e 

It nglia mindig a lilllmefcOebb ltfll'át8fÍ�O f érezte � dicstl 
mag1Jar 11!:mlZet i?'dnt és mint a béke8terzö�1.éfwk CfJllik a(á
fróla, crk-IJIC/Ji 'klJleless60éllek tarifa a p'"I.anonb(m :1�IJV�

tett kiáltó igauágtulallsdgok OT1JO/Jlását nllf/delt lehe ő cs .. -
könel elérni. 

• 
11. RHODFJS BROWN 

york vár08 tordmaiori€l· 

azokban. De semmit sém találtak, ami csak valamennyire 
is alátámaszbhatta volna a gyanut. 

Egy útja alkalmával, az általános utasellenórzés kere
tében - tehát feltünés nélkül - alaposan megmotozták, de 
lIem találtak nála semmi Jyanusat. Az angolok mégis pon
tosan megtudttik II m i  stratégiai e16kéazUleteinket és meg 
is tették azonnal az ellenintézkedéseket. A kémgyanuR 
egyén megfigyelése olyan elóvigyázattal történt, !hogy az 
leljes biztonságban érezte maJát, nem gyanitotta, hogy 
szemmel tartják . . .  

Egy napon Badenbe ulazott s ott találkozott egy elő
kelő megjelenésű nővel, aki látogatóban járt Badenben. 
Mikor a nó Béesbe vie.sznérkezeLt. kémelhárftóink a nyo
mába szegődlek 8 meg.állnpllottlik róla. 'hogy egy ismert 
osztrák grófnő, aki hamis névre szóló i18zolvánnyal járt 
Badenben. Ez elegendő ok ,volt arra, hogy őrizetbe vegyék. 
Az 1327-es kémgyanll8 egvén pedig .aznap e9te a berlini 
expresszel elutazott. Kémelhárit6 embereink t.erunészetesen 
vele utaztak s a vonatról tAviratilag értesftették Prágát, 
le'fYcnek készen az érkCZPBre, Prá;(liban aztán drizetbe vet
ték a kémJlyanus elZ:yént minden holmijávIlI együtt s a leg
első vonattal indultak vissza Bécsbe. Kémelhárft6inknak 
útközben arra is gondjuk 'volt, hog" a vonat íélreesd iJle
Iyjségél szemmel tartsák: nem szándékoz.ik-e ll. kémgyanus 
valamit ott megsemmisHeni. 

Mikor IBécshe visszaérkeztek, mindenki meJ volt róla 
g,v6z6d:ve, !hOgy fl kém semilven terhelő adatot - ,ha volt 
nála - meR' nem semmiS'fthelett. 1!ls mégBem találtak s 
holmijai között gyanusat. 

lGjvetkezett az orvosi vizsd'at. hAtha a testén rejtett 
el iratokat. At. Ol-VOS nagyon alapos volt. Belenézett ft szá
jába is. ij\re�lillapftotta, hogy az alsó álkaocsában olvan 
fogjavfUsok vannak. am ilyeneket eddig- csak nz amerikai 
orvosok .vélfeznek. Ez ieltant az orvosnak_ mellnézte tehAt 
a fogazatot aorólékosan s ekkor ráoiött a következdkre. 

A kém mindk6toldali hátsó zúpfoga 'ki volt fúrva s a 
Ivuk!ba platiriscsövet tettek Ebben a plstinacsóben i1en 
finom paofrtekerc9 volt. S hoay II papfrtekercs a Ioahól 
kj ne essék, felülról rendl('{vül ügl'�en megszerkesztett 
aranvtömés födte be. A paoírtekercs snvaJa teruné.9zelesen 
leheletfinom, kUlönle6'esen készített papiros volt. 

NnlZvlt6Uve'tael l/i.t:haló és olvasható volt raUa a pa
rán,"i beWkkeJ ld fcljegvzt's. Az IS27-es ,kém tehAt hóna
pokon At a focraiban szú11ftotta II jelentlseit. amelyoket 
Svédors1..ágOn át mell' is kaotak az ancrolok. Az egyik leR'
veszedelmesebb kémszervczetnek vezetett nyomára e7. a le
leplezés, limit Mon ban 8. közbejött összeomlAa m iaU máJ' 
nem lehetett felgöngyölHeni. 

Hn .nz 1327-es kém történetét filmen Iftlnúk az embe
rek, nem hinnék el. hollV meR' is történhetett. M,indenki 
azt mondaná egy vfdlrándHással, hogy a mozivászon II lea
kér.ltelpnehb meaéket is elhfrja, sőt talnn éppen nzolcb61 él. 
Ez általában i�az. a vn16RIiR'os élet S7,onban méJ a film
mC'!ékre is rnduDI/íz, k Ulönösen. ha tkémekről vlln szó. Mert 
azokkal knocsolatlban semmi sem fantaszt.ikus és aemmi 
sem lehetetlen. 

A narminc�v('!I háború alatt sokszor megesett, hogy 
o!gYC8 ezredek katonúi, fl hllmyos �tcJmozé8 miatt, tömegesen 
megszöktek. Dc ncm t.:1voz�ak flr.ért a hadsereg kUzelcból, 
hanem, mint B flnklitok lL kurnvánt, követték azt; a táborból 
3. lovakat ellopták; menetek alatt o vonat utolsó kocsijál; ki
rabolták stb. Szóval ők vottak tulnjdon hadsorcgUk Tobt6i, 
kikel egykorú nó\'cn - Merede ezrcdesnok hasonló okok 
ColyUin sz6tzUttött czrodo után - .,MeNde'5 BrUder', illetve 
"MarodebrUder"-nok hívtak, 
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"Ki lett ft zsernyák." 
Egyik "st.atáriális" (rögtönítélő) tárJyaláson mondta 

igy a szomorúan emlékezetes !bűnügy föszereplöje: "Ki lett 
a z.sernyák" (meghalt a rendör). 

A pesl7i t-olrlxz,jnyeLvrőL már meglehelösen sokat irtak,* 
de ezt a kifejezést sehol sem találtam, tehát a pesti "al
világ" nyelvének egyik üjkeletű "alkotásával" ismerked
hettünk itt meg. De mostanában nemcsak elvétve bukkan 
fel egy-egy ilyen "jassz"-kifejezés, szó vagy szólás, 'hanem 
szinte záporm6dra ostromolja már fülünket a "p88ti zsar

gon, zsúr- lés ia.ssz-ny6tv" szennyes tlang-esője. Ezél1t ta
lán nem lesz érdektelen, ha erről a kérdésről egyet-mást 
elmondunk, !bogy az esetleges nyelvi fertőzéstől könnyeb
ben megóvhassuk magunkat. 

Szóljunk tehát először - de csak röviden - a toLvaj
nyelvtől. A tolvajok, betörők és egyéb hasonló "foglalko
zású" egyének külön "társadalmi osztály"-nak tartják ma
gukat s ennek megfelelően - fl. rendes köznyelvtől sokban 
eltérő -- külön nyelvet is alkotnak maguknak. Ebben a 
törekvésükben nemcsak 'a "játékos sz6kepzés" vagy más 
ártalmatlan nyelvi jelenség I\.'ezeti őket, hanem főként az 
a nyilvánvaló cél, hOJy mások, "avatatlanok" ne értsék 
meg, amit ök beszélnek. 

19y aztán nagyon sok ui szót gyártanak legtöbbször 
német, cigány és zsidó szótövekMJ, pl. gömw! (szivesen 
ad, nem sajnál),  leisztol (teljes!"t, tesz), dumál (fecseg, be
azéI) ,  piál (iszik), 1ne8'iloe (bolond, őrűlt, hillye), haver 
(barát), stb. 

Az is gyakori eset, bog-y az idegenből átvett SzÓ a tol
vaj nyelvben más jelentést vesz fel, esetleg alakjában is el
torzul, pl. srenker (betörő), link (nem igazi, ál), finesz 
(csel, furfang), frocliz (ugrat, bolond!"t), sm.ornxt 'V'aJy 
snW"llCesz (lires beazéd, fecsegés), blit%ableiter (csendőr),  
kajáL (eszik), zaci (Veraatzamt = zálogház) , stb. 

De a legszembetűnőbb jelensége a tolvajnyelvnek az, 
hogy magyar IJwvakat - esetleg elíerdítve, megcsonkítva 
vagy más kiejtésben - a rendeslöl eltérö ielenUs8el hasz.
nál. Ilyenek : begJjuUad (megijed), szépen megyek (de
hogy, ;�6� deho

.
gy is megyek), tyúk (nő, Mszony),  fti-

0011. (urmo), ra.,zot (lop, elcsen),  'ki lesz (német : es ist 
aus .= vég� van), si'mon (nem, nincs), kunu:: (utcai ,nő), 
tula1 (tulaJdonos), drót (értC6ités, hir), cSingó (csendőr), 
zaaru, 1'az8u, �ern1Ják, Alldráa �rendőr), em.eletes zsaru 
(lovasrendór), hidegre vagy anoolra tesz (megöl), dn
hány (pénz), mahnos (szélhámos, csaló), járásbh'ó (mun
kanélküli, a'ki birja a járást), hozomány (a börtönbe vitt 
csomag), fekete ku.JaJi (vásár, ahol sok a csendőr) stb., stb. 

• 
�lindezl nem azért soroltam fel, hOJl' magunk is meg

tanuljuk, bár sokszor hasznoa, ha ismerjük a tolvajnyel
vet (pL nyomozás közben) .  Ismerni lehet. sól néha lteU�is 
de

. 
a 84j(it nyelvUnK!ben kerU ln Unk kell a tolvajnyelv s'la� 

\'al
.
� és s�.

ófüzéseit, mint az útszéli gazt, mint a romlott gyumölcsot vagy mint a ferro7-ö férget, mert bepiszkolnak, undorllanak é.s nyavalyáss! aljasilanak. 
vitéz Rózsás József ny. százados 
a Ludovika Akadémia I. tanára: 

• Fontosabb tanulmányok ' 
Jenö Snndor és Vet(; Im�e ' 

szótára, Bpest, 1900. . A magyar tolvajnyelv és 

.szinnay István: A magyal' tolvajnyelv 8z6Uirn, 1924. 
Bárczi Géza: A "pest nyelv" 1932 
(Minde!"kitöl sZ,ivesen venné;", ha

' 
erre a kérdésre vo

natkoz6 sal
.
lit

, 
megílgyeléseit, esetleges feljegyzéseit közölné 

velem. KUI�nasen érdekelne _ a katonai és csendöráletben 
elOforduló Ilyen zBargonszcru szavnk és sz61tisok gyüjtése.) 

1933 mÁjus 1. 

(IIN II li It I I E I I . E Il N. 
ao. kérdős. Mozol lopás esolÓll l10vá kali meg(snui a Ici

jelen(osl, l/a az ellop ott mezai termény értáka ppntosall 60 
pell'(JIJ'I Hová kell lIIeg/uIIII' akkor, lia az érték pontosan JO fH' 

VálsRZ. Mezei lopás (!"olén nkkor kihnglis II cilolokmény, 

ha !lZ ollopott gazdasógl termény nem ér többet, mint 60 p.t. 

Hu II lopott túrg)' órtóko 61 P, a QI;olokm6ny lopás vá!ságc. 

Az cil6bbl esotbcln n kHzigllzglltusi hntóllúij', 1\1. utóbbibnn a
kir. jArúsll1róság bíráskodik. Hn a lop olt tOl'mók ártéko óppen 
40 pongó, fl foijolenHIst nom IL rÖs1.Olgabü·óllfd, hanom II kőr .... 
8,ógl ol61j(ttÖSlíguál koll megtenni, mort fl. WI'vóny l'ondolke

?éso 8zorlnt fl fószolgablrónál ukkor kell meglenni II fe!jolen
I�sl, ba a kár nagyobb -10 -pongl'in61. 

SI. k6rdés. Köudui djJoli i}rö/;, hö/closségfUula8z/áI/4 miaU 

(ett lalJlantés 8S6/é1l mily liirveuyes szabdlY/"a hlva/kozva kall 

l1H'yJc/ölni cl cB81aklllúlly(f 

"'JasT.. Az ilyolI kiltolcsRl'gmul1l87.tlla lIIegtol'lúan országOl! 
órványü awb (,lyba togllll"n nincsen. F}d�rL bo koll 8zOl"011ml 
Azt II holyhatósúgi. IIwblllYl'Olldclotot, urnely u CEJelckmányt 
csolleg klllúgúsSli min(i,,1!i II Ilzután el'ro n helyhatósági 8ZU
bAJyrelldolotro Itivatkol'.VII, kcll megtOlllii fl reljelentést. Ra 
i1yon 6wbólyrendclet a törv61lyhalósúg terUletén órvónyboll 
nineson, n eselekml:ny csuk fogyolmi vótsóg, 

Itt jogyo7.zük meg, IIOgy uz örspllruncsnokok nagyoll hu
lycson tennék, hll mludnzokut fl törvóllyhnt6sAgl szabályron
deleteket, amelyek illetákossógi lerületukön llalúlyban van
nak, beszoreznók ils lflllnlmállyoznák A tnllulmónyozáa oroo
mónyekónt öss7.cáUitbntuák Ilzoknak II klhflgásoknnk jegyzé. 
kót, lloU!lyokot orek u sz,'\há-Iyrendolotek mcgállnpftotlflk. Nil
gYOII megkőnnyilcnó ez IIZ örstik munkájlit II megel6z.6 szel
gálnt torón IR. 1\ fcl;lolontósok lIi{\gtótolokol' p(..dlg n lIU1k,wrfi
w.;g �lI hlltáro7..ottsng tokllltúb'l uövcl{i (oKy vorát adná II 
ciwnd6r kezébe. 

32. kórlll)lI . .10-10 loMt rilll) ellOTII,rl l .. ir·(llHlu/ús allUltllHü'flf 
(l IIZfllJr/rtbmr 1w»I1I1,IIIIJiI(l IlIuldQt éllekll/. nallCllclekmé'IJj-c et 
.• mI/lJ /örvólwbu iltldizlT,1 

, \'Alasz. A c81.lloklnóllY lll. 1921:IU. l.·c. 5. �-úIJa ütkő7.6, /IZ 
ulJmni Óli tti.rHudlllml rOlld ruUorgal.iisl'iru ;róllyuló vllll:J�g_ 
Ezérl bünvfldi úton relcl a C*QPort mlndugYlk tugjn, nkl II 
proletArtdn}t ónokcltc. 'llol'mészetllSon fonlo" II nyomozó� 80' 
ráll mcglililtp!tanl. ml II IIMvcge nmwk II rlnlullk annyival III 
illkdbb, mort ho pr\.ltllíul n dnl og�'elH'8 fuIJtlvfl,,1 tnrtlllmllt. il 
Ilrototrlrdlktntilr/I IÓ!,·IIi1é"ónl. 1\ cH!llnkmJlny HúlvoEillhh hlintel6 
tfJtol /llá esik. 

-

33. kért\6s. �/TlJfzlJ('8zl'r(,,1f1m Illiulf fl ftfl/ósdo (, vtJ/fzAIIJt1I1I,
leli h'rii(rlcn 1('1'6 IIIlIIlnlll' 30 lnlr61uízból a lal�Ollllif1ot cl/rivo. HI}fl. A ml(wusiloll a� rflll 1cWrrtelf (criUclcn maradt latfo�
krft éli If/púlo/. arlu'lml/ 1111"jrlfHl()sa az ('l1,(1r(M lIIuII!tdlaloltl/rlll 
ft;uh�rMlro�()1t 1U/lIllldhl i, ellopjn. Mlk�1\1 mfll(j�iII a 01/onw.f!ol /  101)(/1/0' 

\'lI.luHz. Minthogy U'I.. o !tlrüJot, nmOlv'\U lll'. CllOllOll tA .... �'Tnk \'ollnk, "r,,áTIUU,t4 Vílli1.orlchll(,nok 'kil,iu hely volt H 'Jrlllok foJytltu kih;vch'l.t'ut'lolll csolóro �óló klvlllol('R ;"Inpotok urI.l
'kodtnk pttun. II c�flll"kln6n}' fl lUk. 3.16. �nnk 5. ponljn HZ'M 
rlnt 1011ll.R hUnleU6v6 mlnlhrilJ. tekin let nj\lktll fl IOllOtt tárg,. (·rt(lkóro. . 
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J1lll'nncsnok ongedelmével éi! esnk Clllir.olc8 ololvllBnB, 1Il0ttllo!:, 
ií.Lvi7Jig{lltú; UliÍll loheL kézhcslloni. A rondolko:diaböl lll. 1'1 
kiW'nik, hOK'r n tugoly 6n.éséól't tolol6a O8ond6r OIr)'OIlCiiell 
kŐlcICSS6gmulnsz,t{u.t követ no ol, ho II fogolynak II kü lvilággal 
val6 �lyotéIl órlntkcz.&;et mindon (.Il1onör-tés nélkül jIl1CI:ClU
",odnó, Elz ft rendelke1.ÓB torméb"LOte8ell semmlfóle ollontótboll 
n lllC8GTl II 57.ut, �52, pon ldftnak amn rondolkozéRó\'ol, hogy II 
cson dör m{u:;nnk Ilzól6 ulrtIB\'oIBt, tflvirntot vngy ogyéb pos
ln! küldemónyt Mrmi úton 6s bI'Irlllllyen cölból jussllnllk I •• 
mwk kC7.Óbe sohf18om bonthat fel. A Szu!. 452. POIlf.jll ugynnllJ 
110m 117. ól'l·t.olbo voU foglYOkrÓl szól, hnnom últahlbllll szabli
IY07!l3 II c80ndűrnok a poSlai kiiltlomónyokro vonatkozó mu· 
gatnrWsúl, ha ozek II pOl>tol küldemónyok U�li'"l.otiiggéBbo ju!
unk II c8(!ndőri nyomtYLli ssul. 'l!Ollát US7.tim n n)'OJl107itR órdoké
hon it esondőr nom nyúllmL II 10,'óltiloklu>7. éi! fil !alú.bnll fl 
IlOGtn! kiildomúllyoklLoz, do más uz osol", hll II esond6r 6ri
zel6bon lov6 fOKoly rlÍszóro órkezik postIIi kiildoméuy. nt II 
f!llOnd6rnok II pzolgúlnt bi21on8Úgál kelJ v&!olm(>1.tLle, ollnek )ll!' 

dig olengedhototlcn fcIl6telc, bo/;"�' u Cl/ondór olJon6'ri:r."Zo II fo
golyn-ak n ldihilftgglll "lIló érlntkcw!iól, Illatllleg ozl ILZ 
órintk01.ÓSt a legKlsobb mórtókro BWr1tAfI. kl. ilyan lovelok 
felbonllu.l\vlI) a csondőr eBe1log n lIyomo7i1sru úrtékcs adatok 
hl'rtokábn jut,hlll UK3'un, do cnllok o rondolkO'Lt'!sllok oélj,� ulR6-

florbnn, mint mondottuk, u II'wlgúllll biztollsflgn, lnilsodsorbrm 
pedig, hogy ilyruódon mc�gótolj!Í.k II fogoh'nnk "aKY m/itillllk 

II nyomo1 .. lis moghlúllltlÍsúm irányul6 t3rokv6í1ell. A fogoh' 

mindon l'ondelkl'zó jogfIt !:ormél17.0I.flwI'11Icg olvl'S7.tL n fOghÚg 
tólly6vol 6S niA koll vctnio mnglit Hzoknn1\ n rondl!'�nbó.lyok

link, runoJyokot róju kón)'S7.or[tenok n tOgRÚgot mo/p'nló,.r/.ó 

törvónyes ronu ős hil.tOIl�(jg órdekóholl. 

35. kérdé.'!, A /c.tlrbflf! la/dit IlIdakat a káros baha;l}a s sajtf.t 

ólJriba bc:uh")a. A ludak tulajdonosa t'zt 1116oturludn. a kriras 

lt11JollótébclI fel/öri /) lakol/al /ciIcirl ó/at s I!1t1Jfll1 Vll<lIiIflUls:zi. 

.1ff/1f(lII brT1/ csn{okrmhry lorau Imml 

VnlllSZ. A tulnJdollosuuk nz II.csolekmónyc, hogy önkón'Ycso�1 

\'IIiSUI\TOUO II kflrostól lúddnll, hololt an1lflk II IlIdllkrn n lUI.!ZO· 
1"t'lldlirl>égról móló törveny értolmóbolL mo(ttnrtó jogn "011, II 
lIUt. SGS, �Úbll UtkÖ7A jog"lnln)1 obmj/ltltúlj vólBó\tc. 1\Unthol.o· 

u'1.011bull n viss"la."Holon rolli l másnuk lukáM{avlll ÖSS'7.oköt.I..a' 

Ii'!shcn lov6 bokul'ilcLt holyre, a lukr\sHlll rendolkoző bolcog-yo

WBO nólkiH jO.botolnnnl lis orliHwkkal bohatoU., elköyclto fl Blk. 

380. i-Abo üLközlí IIlcgú.nlak�ér!és bünloUóL i�. 

3ű. k6rdéll, A közseu aUJ/fk nlcd.}dll J-5 fiala/embe/' éJjal 

II és 12 dra ktizlJtI /dabd/6 Ilannoll. clllokaluc (lOfUll vénlfl . .Itr/lJ 
lll/6 joo8zlI/JfflJ/ba i/lklizik ti: u oselokméllyiik1 

Vnlnsz, Al. ójjoli CilcndhlihorltlíR kÓrdó.<!o O!'liZ{lgOSiUl SZli' 

h{liy()Zvll nincsen. Ellonbon fl Wn'óll�'hnlósági s'l.fl.btal)'rontlolc

lok ttlrtalmazlIuk ItloviÍgó rondelkez�okot. .A. ellolldórll<lk tanút 

ily csolokmón)'ck tildö11s6bcn cnekre II !wlyllDtóHJigl 8"l1lhó.lp 

l"llndolct6kro kell lúmaszkodllln. 

JJ2 orany. 
A1't1W/J! te (lögös 8,1,1'go IsMm, 

Ki uralod a-z eo6Bz világot, 

Nemzetek heventek lába:id cWU. 

Rabszolgáid népek 8S 1.,'irtflyokl 

Csak egyet. '16m tluUJZ adni, 

Mi ,ufJad is drdIlább: boldopsáY(lt. 

Éj/éli !)imn US2. , 
Ti. 'ol8wkttott drá!fa vdl"ek, 

T(iletnek tilos o magyar szó: 

Megadja nektek a 16/TllaOllobbat, 

Leod7:áOábbat a 7-ádiól 

Ne eajnáljátok az sjswkátok, 

S éjNlkor hallhat játok o dalt, 

Amit -nektek suttogni 8em sza/lad: 

"Isten ál4d meg a magyart!" 

EGRY LASZLONIi:, 

Pályá=at. 
Az örspara,ncsnokok tennival6inak az utóbbi évekbcn 

voM felszaporodása a csendörsógnek közismert és nlin

diO jobban előtérbe 11!l1011L11ló problémája. Legjobban az 
irodai tennivalók Bza;poJ'odtak fcl, de emellett tenrWlfz(!· 
tesen érezhető azoknak a lelada tok1/.ak a. megnövekedése 
iR, amelyeket  az örsparancsnokkal szembett a kU1szolUá
lat, belszolgálat, oktaláll. kiképzés 8tb. tálluUztallak: 

A testiUet kőzól'deke, hogy az örsparancsnok mi1lddn 
olyan feladat teljesités6 a16l, amelyre nincsen elkerül/te. 
tetten szükség, mentesttte88ák, tennivcUói egyszerűsUtes
senek és hogy megmamdó feladatai is fontosságuk 8ZC
l'int aJ'ányoBítta.ssanak. Ezekre vonatkozóan kérilnk e 
páLyázat unk keretében véleményt, gondolatot, tapaszta
latot, javaslatot stb, 

Ksrdéseülk, melyekre a pdlvázatban rS8zlete8 fele
lstet kefl adni, a következö�',' 

I. 
Ha feltételezzük, /to9V egy örsparancs1t-ok mi1Ulo1l 

11éven '/"tQV8zendő termival6jálvcú bizonvos idO alatt 200 
órán át foglalkozik, hánv 6rát kell ebbOl a fOO órából: 

a) közbiztonsági fogalma:zváuvok szerkesztésére 6S 
6t.vizsgálására. 

bJ bekJzoLgálati termé8zeta irodai tennivol6kra, 
c) gazdászati természetű irodai lennivcú6km, 
dJ oktatásra, Icatonai gyakorlatokra, frtÚJbeli lew.dil

tok átvizsgálására, 
e) ktUszolgálatra. és eUenől'zSs·re és vtigiil 
f) eoyéb (fel.lJoI'Qland6; szoLoálatra fordítania ? 

ll, 
Milyen intézkeMsekkel Lehetne az örsiroda m.ai 60'11-

vitelét a szolgálat hátránya ?léikUl lényeges mértékben 
coyszerllsHeni és Cllökkenteni? Minden egyszcri1sUést 
klUön 19 kell (mi, ?'neg kell i1lllokolni, java.solt nyomtat-
1Janyok mintáját csatoln·i kell stb., e01/sz6·val a javasla
tot olyan részletesBn kell 1llcgszel'keHzteni, "oOV az abban 

100IaJ.tak cél.szbrű voUát a pályázat alapján el lehessen 
IJl,-atui 

W. 
Melyek volnának azok az inlszkedések, a11Lelvekkel 

az ö/'spa1'OnC81l0kok /JUli elloglalteágát az iroclán k(vUl is 
csökk81lteni lehet1,e anAlkiJ!, /togy ez a csökkent88 a IIz01-
oáJat hd.trdnyáHJ, wiM. (Minden intézkedést. killön kell 
részldteuli és m.eo kell ifLdokolniJ. 

E pfilydzatuJlkon a cseudő"ség milld,m tagja részi 
ve/wt. HatáridiJ.' jÚlIitts 90. 

A pályázatokat nem, keU aldJrni, hanem az elsö oldal 
jobb jel.sii szélére cank jeligét kell {mi. A pá1vamwlkcikat 
IL 8zcrketntIJ8éb által lelkérend6 háromtagú bizotlsdg 
fogja elblrálni. Az eredmAnyc a foby6 611i sZ"'Ptembor l-i 
IIzá1ILWnkban fog;'lk klizöhti. 

Pályndfjak: I .  dO: nranyóra. 

U. dij: czUst6ra. 

Pályázat""k e" odmény611Ck közlés6 alka1maval a 
lIyertes pályamul7Ikakllak csak a je/igéjét fogjuk kOzöllli; 
u. szcrzl)nek - lw. akaI' - az credmé11lj kiJzlése Utá71 kell 

ielBlttkezllic, A 8zerzők neveit pótlóan a szeptember 15·iki 
ttzdmtmkbull. a harom legjobb pályamIlukat pedig 8'leptem
bC1' 15·UJl folytatólag fogjuk közli/ni. 
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Egy egyszerü nyomozás 
bonyodalmai. 

trla: LIGETI ALAJOS olhadnagy (1(lakundoruulIllu). 
1913. évben Nngytopolyán vdltanl örsparancsnok. 

Október első napjainak valomelyikén reggel. Királyfalva 
k�g jegyzöjc túvbeS2élőn él'� itett, hogy Gruits 
ZS!Í.rk6"' jómódú gazdálkodó finlal fele�géL ,agyon16ve 
találták. A jegyző annak II gyanújllnak adott kifejezést, 
hogy öngyilkosság foroghat fenn. mert az elhalt igen 
rossz csallldí élet.ct élt. Férje féltékenykedett rú, úgy, 
hogy állandó volt ik"özöttük II perpatvar. A jegY7"övel közöl· 
tf'm. hogy azonnal úlbaindulok, egyben megkértem. hogy 
I.t helyszínt köz�égi közcgekkel azonnal zárassa le és arra 
uddig, mig oda nem érkezem, ne boc8á�6allak senkit. Ez
után mliaodmagammal Celszereltem és elindu ltam a >1 km. 
lúvoWlgra fékvő Kirltlyfalvltl'3. 

A helYlJzfnél·c élve, a kőz�égi j�gyzö, kÖ7.ségi bíró és 
orvos jelenlétében mcgull·toltam fi he lyo&zíni szemlét. Meg
álIapHottam, hogy ll. . halott Gruita Zsfirkó jómódú Jazdál. 
kodó, 23 évcé, gyermektelen felesége. A férj az egész 
hllznéppel együtt még 6 óra tájban kiment II m ezőre do!
KQZni, az elhalt a j6sz.ágok és a hó.zurül�i v.:endők elJá. 
t..á8ára egyedül mal<ldt otthon. A lakGház hosszú, nagy 
telken, homlokznttal az ut.cá.ra épUlt. Három egymásba 
nyIló szoháb6I, m�llék'helyiségekbö! és ti végén nagyobb 
kö'ZÖ8 16- és szarV8smal"haistál1óból /illatt. Az istállóba két 
(cjőstchin volt bekötve. A tehenek meget.etve fekl1dlek. 
jclél1l annak, hogy a honn maradt házlasESzony a !kom 
Jeggeli órákban a teheneket. megetelle, tehá.t okkor méJ( 
élt. 

Az iat.á.1l6 udvarra nyíló ajlajá.nak küszöbén feküdt 
II, hulla hll8On, kC'leit maga alá húzva, fejjel kint az udva
lan, do1g0z6 roMba öltözve. Alalta frislI vért6C.'ia volt. 
mely szint,én azt bizony t totta , hogy a halál mfg Ciak 
nemrégen következhetett be. A hulln körUI a I;(:tteJI·e utaló 
támpontot vagy bl7.onytLékot nem találtunk. laIinthogy 
m08t mAr nem kenett attól tartani, hogy a cselekmény 
clkövcté8éve\ összefl1ggó esetleKea elvlllt.ozá.Rökat semmi
filtllnk meg, a hullát óvatosan oldalt fordH.vn. a jolenvolt 
orvossal megvit.agliltattam. A mc!lkason két lőtt sebhelyet 
fedeztUnk fel. A sebhelyek körUI pörkőlödést, fUstnyomo. 
kat., a bőrben cl nem éKoJtt IÖpoI·szcmcs(íket nem fedez� 
tUnk fcl, ami amellett. tanU6kodotl, hogy a lövések nem 
közvetlen közelből tört.ént.ek. A fegyver, melyböl a lövt-se
kel t.(:.l.l�k. n helyszInen nem volt f('jtalálhath. A hulláI. () 
óra tájban II közsóg kanfLsza rooezle fel, aki belépett a 
házba utánanétni, hogy II calil1hével kijáró IIcrléseket 
többswr� ostordurrogta.tfi"'la dacllra, miért nem bocllfij. 
lotlák kl. A bünc.selekmény eIkövetési Ideje ezek szerint 

, A neveket, mCiVó,I\ono.ttuk. (Surk.) 

6 és 6 óra közötti időre, inkább 6 órához Ikőzeli idljpontra 

volt tehető. 
A lakásban a Jeg,nagyobb rend uralkodott, semmi sem 

hiánywtrt. és semmi sem mutatott arra, hogy ott idegen 
megfordult volna. 

A helyszíni lilJapoLr6l helyszlnleh'ást és hely.szlni váz· 
latot készítettem. Ezután az eset fölött gondolkozní 
kC'Zdtem. Az eddigi adatokat mérlegelve, arra a meggyöző� 
désre jutottam, hogy öngyilkosságról SZÓ sem lehet. a 
cselekményt idegen kéz követte eJ. Az a tkny, J10gy 8 rtettes 
flemmit sem vitt el magával, megengedte a rablá&na'k. 
mint indit60knak kizárását, tgy a cselekmény rúg6ját 
valami egyéb érdekben, 'bosszúban, esetleg szerelmi fél
tékenységben kellett valószinűsttencrn. 

A hullának és a helY5'Zinnek vátWzatJan állapotban 
val6 megól'zését - jál"r hiányában - két községi 
kőz.cgre biztam, majd a községházúra mentem éa onnan 
IL temesvári kir. Ugyés1..6égnek távbeszélón jelentést tet. 
tem. A kir. ügyész közölte. hogy a bizolliltig csak másnap 
fog kiszállni és egyben felh Ivott. hogy a nyomozlist ad
dig folytnssam. lYLutlÍn az örsl'öJ tá,"beszélőn 'mluiik, két 
fóből álló járőrt rende1tem wi a helyszínre, mert. a nyomo� 
záshoz egy járőrt nem t-arttottam elegendönek. 

A hely.szini adatok nem nyujtoLtak olyan támpontot, 
melyböl hntárowlt személy t<,btességére lehetétt volna kö
vetkeztetni. Egy lehetőség kinálkozott. A gyilkosság nap� 
pal történt, igy feltételeztem, hogy a szomszédok vagr 
kötlflyékbeliek a bllncsclekménnyel kapcsolato�an \'alamit 
észleJhett.ek, :áthattak, a lövéseket halJhatták. Két főből 
álló járörl a szomszédok között mege.jtendö erre vonat. 
k07h puhalolá6sal biZ/tam meg, magam pedig a mezőről 
időközben hazatért férj és a hozzátcu·tozók kikérdezéséhez 
ragtam. A kikérdczé5 nem járt eredménnyel. A férj és a 
többi hozzátartozók odanyilatkozlak, hogy a. iegWl.ebl1 
cEaládi �gyetél'WHben éltek, fogalmuk sincs, hogy elhaJt 
halála kmek Allhatott érdekében. Ekkor vis"Ulgondoltam 
a jegyzö úllitására és úgy láLlam, hogy bemondásuk nem 
fedheti fi vaI6�;,i,got. A nyomozás eúlypontjá.t erkl't az ál. 
tlozat magánvi8zonyainak, mult jAnak feldcrl�sére helyer..
U:m. Elhat.'troztam, hogy mtiJtját egészen leánykoráig 
vl8szamenőleg rédzletesen felderitem, hátha Uyen m6don 
megszere1.hetem a nyomoÚlB tovltbbi folytatásihoz szUk
séges kiindulópontot. 

Az elhalt fiatalasszony csak pli.r évvel azelőtt ment 
férjhez, o?avaló .nő votl 68 Igy fcltétcle1.tem, hogy lelmoy. 
korJ életViszonyai barálnói elött még élénk emlékezésben 
élnek. lsmeröseinél tapogatózva, eg)'kol·j barátnői után 
puhalolf.am és e1..ek egyikének sikel'lilt a bizalmába fór
köznöm. Négys7.emkőzt boo7kJve, bizalmas dolgokra terel. 
tem a

. 
szót. Eiőszöl' nehezen ment. nem akart nyiJatkowi, 

dc miután igél'et.ct !\ettem, hogy kőzlóseit minden körUI
"!ények kÖ7.ött tIloklban fogom tartani, beszélni kezdett, 
EI?,ondta. hogy a meggyilkolt meghitt lelinykori barát..
nŐJe volt ée minl ilyen, őt magándolgaiba teljesen beavatta. 
'Pudta, hogy bl\'rátnöje Vojnity Száva jómódú gazd.ale
eénnyel leánykorában hosszú idlin kcres:tlUl szerelmi ví� 8zonyt. folytatott. Szivesebbcn ment volna hozzlt férjhez, 
cic rok�n!-ága kÖ7.bevete ttc magál éJ igy leLt akarala el. 
lenére Jeloolegj férjének fi felesége. Vojnity azonban nem tudta elfelejteni. Allandóan utáua. járt � szerelmével oSl.rol,n0lln annnk dacára, hogy .az elhalt mindenáron S7,./lkit�nt akart vele éR ezl tudom{lsArn Je hOJltn. Férje e'lit 
ny vArwalóan mCl'rfl?jtctte, mert a feleségét ilJlllndóan 8'wmrehányásokkal Illette, minek következtében csaltídl hékellBllgük csakhamar mei(rendUlt. Az elhn�t n�ki á.llan� 
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dóan panaszkodott és kérte II tanácsát, hogy mH tegyen. 
Ö azt tanácsolta neki, hogy Vojnítyot igyekezzék kerülni 
él:! ragaszkodjék a férjéhez. 

Ezen adatok bil,tokában, gondolatokba merlilvc; ,halad� 
tam a községháza felé, Ú�köZiben taJálkoztam a kiktildött 
járől'ömmel, mell' jelentette, hogy parancsomhoz képest, 
az esetJ'e ,nézve, többcket kikérdczett, de eenkí eern tudott 
érdemlegeset mondani. A lövéaeket nem hallották. Csupán 
uz egyik 5zomsz�dasszony mondott annyit, hogy 6 óra 
tájban az udvarár61 1áUa Vojnily Szávát, amint az a szem· 
közt levő korc:sm.áb61 kijött és lakása irányába távozott. 

A helyzet eZ7..e1 tiS'llbáz6dni kezdett. Úgy láttam, hogy 
Vojnily �zemélye és II bíincselekmény között összefüggés 
lehet. VojnitynáL Del lehetett találni az indit6okoL, ezen
kh'UI -a kritikus idöben a helyszín környékén val6 meg
fordulflsa is gyanúss! tette. Nyilt fellépésre ez természe
tesen még nem volt elég indok, de annak nem volt semmi 
akadálya, hogy Vojnityot egyelőre, mint tanut, eljáráaom 
körébe vonjam. Egy községi közeget lakására küldtem, 
aki a70.a1 a hirrel tért vissza, Ihogy Vojnity nem jelenhet 
meg, mert ágyban fekvő beteg és beszélni som tud. Ezt 
a körülményt közöltem a jegyzővel, �ki meglJ epődve csak 
annyit mondobl: �Csodálkozom, tegnap este taUilkoztam 

vele, ép és eg�:zségeR volt". Most már úgy Jábtam, ihogy 
n nyomozás helyes irányba terelődött. Vojnity hetegdége 

nem leheteLt tiszta dolog, ezért a jegyző, községi bir6 és 

az OIWOil tll.l�aságá.ban a járőr Vojnity lakására sietett. 

Vojnityot ágyban fekve találtuk. Nyugtalanul Mny

kol6dolt, lehelletén erös Bzesz.szagoL lehetett érezni. A 

hozzáintézett kérdésekre nem -adott feleletet. Ezt látva, az 

OI"\'Ost megkértem, hogy vizsgálja meg. i\1ialatt az orvos 

fi vizsgálattal fogllalkoztt. én a kŐldégi biróval egy külön 

szobában Vojnity hozzá.tartoroit kérdeztem ki, A bemondú

Bokból ,mogállapltottam, hogy Vojnity aznap 4 6r.a tájban 

ismeretlen okból eltávozott hazulról, 6 6ra körül Visszatért, 

kiment a kertbe, ahonnan jó ncgyed61'a mulva feltünőcn 

súpndtrr.n jöbt be a szobáha. levetközött és lefeküdt, A,rra 

a kérdésre, hogy Vojnitynak van-e pisztolya, hnbow �é1-
kül igennel feleltek és egyesek indultak is, hogy a piSZ

tolyt megszoko�t he�yéröl elhQ7.zák. A pisztolyt azonbnn 

nem találták a helyén. Most múr magam fÍogtam hozzá a 

pisztoly felkutat.ásához. Elsösorbnn a 'kertben. n.
éltem 5�t, 

mert nyilvánvalónak mutatJkozott, hogy VO]OIty a plSZ

Lolyt ott .rejtette el. amidőIlI lefekv;és előtt a kertben tar

tózkodott. A kertben egyéb .nem volt, mint egy boglya 

!iznlma, a talajt pedig több hokor tök indái borit?tták, 

rlljtuk néhány sUtniiVal6 nagy tökkel. A kertnek mlR�
.
en 

zegét-zugát felkutattnm. a szalmát 6zéthányatta'Ol, a tök

indflkat felemeJgettem. de a keresett pisztolyt nem ta

láltam. 
l\Hlr kezdtem beletör6dni, hogy a �U��B. �redmény

telen marad, ki is jöttem a kertből, amIdőn Ujabb gondo

latom támadt. Visszatértem és most már egyenként fel

emelgettom a tököket, .3zokllt II legapr6Ié�o.eabban m::� 
viz�gll:lvn Néhlmy tök eredmény:telen átvizsgálása II 

,. . ö I k' vágás köl'-
111. olfYlk tökön alig éazrevehető, négysz ga fi .U 

I tt 
vonalnit fedezlern fel, meg volt Jékelve. A V'18S7.n��� 1 
szeletet kiemeltem ás ekkol' megpiilnntottam II e � 

!Iej ében a fOl'g6pisztolytj A pisztoly ban hal Wltény volt, 

melyekbl:ll kettő ki volt lőve. 

A " . . b' !ték kézl'ekel'fté�e kétségtelenné tette: Wil gyl 17.ony , h Iitartowl 
hogy Vojnily S7..ávll II tettes. Ezt .a gyanut o��ltljdORtI-
I� mogel'6sftették azz"l, hogy a pisztolyt lIZ Ö

lte ,majd 
ként i�merték foJ. A pisz.tolyt magamhoz V? � 

és a !O'unúsitott szobájitblln II reám vú!'Akozó JCg)'"ZohöZ 

' ll t felől érdek lód tem. 
orvolIhoz vl/olszatél'vo, a betog II apo II 

Az orvos odanyilatkozott, hogy Vojnity beteg ugyan, de 
egyelőre nem tudja megállapítani, hogy mi baja van. Le
het, hogy C::Iak ittas. IKértem az orvost, hogy II beteget 
arra vonatkozólag vizsgálja meg, hogy betegsége az ef
szál/Húst megengedi-e. Kőzöltem az. orvossal, hogy Vojnt
Lyot, amennyiben szállftható, el fo.?om szállfttalni, mert 
súlyos bűncselekmény gyanúja terheli és igy hozzátartozói 
köré:ben val6 őrzése, elövigyázabi .szempontból, nem kivána
tos. Ha elszá!litása nem volna lehetséges, akkor kénytelen 
lennék a további intéxkedé.sig helyben örlztetni. Az orvos 
nevezettet újból vizsg�lat alá vette és azután kijelentette, 
hogy betegsége az elszállítást nem akadályozza. Erre II 
községi biró útján elöfogatot kerItettem, lyanusHottat 
flzalmazsákjával, párnái val és dunnájával együtt két köz
ségi közeggel a kocs�ra tétettem és a községházához BzáJ
Uttattam. Ott a községi fogdában helyeztem el, a fogda
ajtóhoz pedil a járőr egyik tagját őrzésére rendeltem, 
meghagy.va, hogy a fÍoglyot álland6an kisérje szemmel. Az 
volt a feltevésem, hogy ha ittas, kij6zanodik, ha pedig 
a betegségét csak Bzinleli, valamiképen elárulja magát, ami 
az őrzö csendőr figyeimét nem fOlja elkerülni. 

Ezután az időt nem töltöttem tétlenül. hanem tovább 
nyomozva, hoz7..átartoz6it újb61 kikérdeztem. A kikérde
zettek az esetre vonatkoz6lag semmi pozitiv adatot nem 
tudtak előadni, azonban egy félliteres üveget mutattak Ifel, 
melyot eltávozásunk után az udvar egyik �arkában talál tak. 
Az iüveg tiszta állapota és a benne volt néhány csepp rum 
amellett látszott bizonyftani, Ihogy ad még aznap .hasznA!
ták és igy annak az esettel kapcsolatban valamilyen sze
repe lehet. Ezt a Jrerdést ti6ztázandó . fe!kerestem a kocs
mArost. akinek kocsmAjából Vojnityot az egyik tanu a 
kritikus időben kijönni látta. A kocsmliros az tive6'et fel
ismerle és előadta, hogy abba Vojnity aznap a kora reg
geli órákban félliter rumot vásárolt. A rumot Vojnity 
zsebretette é6 eltá.vozott. 

15 6ra tájban visszatértem II községházára, ahol II köz
ségi bfr6val :bemenLem a fogdába. !\Hdőn a dunnát fel
emeltem, lognagyobb meglepHésemre azt látt.1m, hog), a 
fOloly meghalt. 'Ezt távbeszélön azonnal bejelentettem jfi.
rAsparanc.snokomnak. A halál hire ,fut6tűzként terjedt cl II 
kÖZ6égben. Alig telt bele félóra, az. elhalt kitel'jedt rokon
ElAga tömegesen keresett fel a községházlin é3 arra kért, 
hogy görögkeleti valllisuk szokásai szerint engedjem meg, 
hOJY az e lhalt feje fölé égö gyertyát helyez.hessenek. Ké
relmUket. természetesen. nem teljeslbheltem, mert a hullát 
vtiltozatlan állapotban kellett megöriznUnk, az tehát a bi
zottság megél'keztéig mintegy felravatalozni nem volt 6za
bad. Erről j6indulatú hangon felvilágosItottam az eg)'be-

Kl T UD T 4 ? 
Bakács Tam/Í8 eszte/'gomi bsek, az általa 1514· 
hen a tiJrök ell�n fegyverre !Llllott 9zegénYlfOrl1 ' 
k.öZJI&e-mesekböl és jobbágYBágból öllBzcOyült kr-
1'eszte81llld vczf.Í,lév6 DOZSA GYORGY 8zékel1' 
nOlne8t tette meg. F'eovelmcUt!1t, .40.000 fő,'c rúy'ó 
gyfl.levé8z hadámal Dóz8a nem a Ujt'ök eUen iI/
dult, hanem az ország nemeseit Ő8 bil'toko8,aif 
<ilte é8 /t(Jbalta. NaglfuelteZe11 .9ikeriilt SzapolIJai 
Jánosnak a ntartaMc-hadat sz6tve/ uic. Dózsál 
U}ZP.8 tr6l1ot/ kilJégezték, a föcinJrosokni lefejez. 
ték, a jobbáousa!lot pedig az addigi«kllól iH 
keményebb inUzke4f.sekkel 8ujtottAk. Báró Eöt
VÖ8 József "Mag/f41'Ország 15I,q-be,," dmű regr.
nyéb(m a Dóz8a-f6{e pa,rasztlárodóst lelrja poén 
8zöl'1lyt1séodben. 
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gyUlleket. Látszólag mCJoyugodva távoztak, de C3akhamar 
különbözö irányokból kiseblrnagyobb csoportokba verődve 
\1issz.atértek és a köz,sé6'ház.a előt.t gyülekezni kezdtek. Töb
ben égő gyertyát tartottak a bzük:ben, egyeBek a község
háza ablaka elött letérdelve imádkoztak, A hozzátartozók
boz számos kiváncsi csatlakozott 8 midőn roár egész tő
mea- gyUlt őssz.e, egyesek kihtv6 hangon követelni kezdték, 
hogy vagy eresszem be öket a hullához, vagy a hullát adjam 
ki nekik. Mivel kéréeUknek nem tehettem eleget, a tömeg
ből "Be ,kell menni és ki  kell hozni a bullát., mit !kérdezzük, 
szép szóval úgy sem adják ki, mert ibiztosan agyonütöt
ték!" és ehhez hasonló fenyegető kijelentések kezdtek el
hangzani. Erre megkértem a köz.sé6'i jegyzöt, thogy törvé
nyes álláspontomnt ismertesse az emberelclí:eJ, sz6Htsa fel 
őket, hogy oszoljanak szét, ne engedjék magukat törvény
telen cselekedetekre l'agadtatr.i és várjllk meg nyugodtan 
a birói kiszállást. A jegyző tekintélyének teljes labbaveté
Bável igyekeretl a tömeget melnyugtatni. A tömeg a hozzá
intézett ,beszédet nyugodtan megJlallgatta, a szétoszlásra 
vonatkoz6 íelsz6litáBnak azonban nem tett eleget, mozdu
latlanul helyén maradt, sőt egyre gyarapodott. 

A fenyegető veszélyt látva, az U-alakban épült. igen j6 
j6 hlltvédet nyujt6 községház-a kapuját bezárattam és e6'Y
idejüleg a szomszédos örsóktól távbeszélőn segitBéget kér
tem. A tömeg, amely idóközben mintegy 3-400 fóre sza
porodott, egy ideig, látszólag, türelmesen várakozott, de 
estefelé megmozdult a fennhanlon ismét követelni kezdte 
a hulla Jciadását. 

Követelésüket most már erélyes hangon elulasitottam 
s a "törvény nevében" rfe1hivlam öket, hogy maradjanak 
nyugodtan, tartózkodjanak minden eröszakoskodást61 mert 
ellenkezö esetben nyomatékosabb rendszabályokhoz 

'
le3zek 

kénytelen folyamodni, aminek súlyos következ.ményei lesz
nek. A tömeg erre nyugtalankodni kezdett, szavak hallat... 
lizottak: "Be kell törni a kaput", majd néhány férfi a tö
megbŐl ki is <vúlt, a kllJ>uhoz ment, azt erőijen döngetni 
kezdte. Ezt látva, a rendelkezésemre állott 3 o:!endőrrel és 
a magam mellé vett két ll'isbir6val a ka.pu bejáratához 
siettem, azt elállva, kész ,helyzetbe vett fe6yverrel vArlam 
a fejleményeket azzal az elhatlirozássnl, hogy hn a támadók 
ti. kaput betörnék, ,behatol6sukat lüzzel fogadom. 

Alig, hon 'helyünket elfoglaltuk, egy leljes erővel suj
lolt (ejszccaap/ía rfizk6dtatta meg a kapu deszkaalkolmA_ 
nyM. A burkolatot a (ejsze éle áttörte úgy, hogy az 'Íoká
\'1l1 eil;yUtt Ilz áttört résbe beszoJult s az iIlelö kirántani 
m{lr nem is tudta. 

A �á,,?adással való veszélye,s fenyegetést látva, a jelen 
vol.t kl8b�rót utasttottam, hogy a kapu egyik s'lfi.rnyát 
nY1S81i_k kl. Ezt azért teltem, mert a körülményekből ki
veheto volt, hogy a tömegei többé sem szóval SI!Ill más 
e�y;hébb eszközzel nem lehet lecsillap1tani. Amint az egyik 
kl!Iblr6 a kapu szárnyát kinyitotta, a kapun áttörni akar6-
kat ,,�a!" �ezénY8z6val fogadtam. Az elhangzott vezény
!:.z6 utan I'ell]uk meredő puskacsi:Wek előtt a támad6k megtOl'pantak, majd hálrfllni kezdtek anélkül, ho6'Y a kapu kU-

EDV boldog éa 61etképee Magyarország létezése tovúbbl'lJ. 18 érdekéóen áll az angol óiTodaiom1lak. Nincs kétIJfjyenL arra nézve, hoglJ M1'nJilYEm kwvarodM lelidizésf! I!W.tll ez �zeré.1Jes keresz��y orBzá{JtóL 0011 a legtávolabb. 
Fe1ezze kL a hiwtalos poltttka. IUt, amit a né.p érez és gon
dol. Magyarország legy&!� 1Jédöbá8"ya "fJli"dtl�féle pe.gtis ,fR 
8zélBóséges m.t'osenL7IlUl[tll törekvés ellen é8 akkor fi jöuil 
I'16bb:ulÓbb k.6tségtell':ntlt meglrrleli fi 11!aOyar 11i,) rend .. 
kí1Jill! szorgalmának és 'mtmkakéslségének áldásos ka
lásuut. MACDONA &D. 

.�zöbét átlépték volna. Ezt látva, JI VitJz-sza.I" vezénysz6t 
adtam és felszólitottam a kapuban áll6kat, hogy oszoljanak 
szét, különben lövetni fogok. Egyben "Szurcrnyt szegezz!" 
vezényszó mellett a tömeg felé val6 nyomulá�t rendeltem 
el. A tömeg ereje megtört, az elóI levők felszólHásomnak 
engedv�, a ,kaput menekülésszerüen elhagyták és az utca 
közepén tömörült töme61be vegyültek. 

Magának a tömeg zömének széloszlatását célzatosan 
mellóztem, mert a tömeg számát tekintve, csekély erőmet a 
szabad téren könnyen a bekerítés veszélye fenyegett.e 
volna, de a lehetőségig kerülni akal'tam a felesleges vér
ontást is, mert ,biztam a kért segély mielőbbi megérkezésé
ben. Ezért lITIeJelégedtem azzal, 'hogy a kapu felszabaditású
val a kö:wetlenül fenyegető vesreJyt elhárltva, a tömeget 
fékentartlhattam. E célból a kapu bejftratát melszállva, a 
tömeget onnan figyelemmel Msértem. Alig helyez,kedtünk 
ej, midőn a tömeg közül többen 6zenb .nyelven kiabálni 
kezdtele "Jaj, ott is jönnek csendórök!" A tömeg erre fel
figyelt és látta, hOlY több irányb61 segé1yjáröl'ök közeled
nek a térre vezető utcák felől. P411anai alatt mindenki me
nekült; fi kedvezŐ pillanatot kihasználva, a tömegre vetet
tük magunkat és a 'VeiUnk szemben eröszakot ki'Íejtök kö
zUI hat főcinkost kiragadva, őrizet alá vettünk. IJym6don 
az erőszakoskodás teljesen meg volt otörve, a mozgalom is 
megszünt. A megérkezett 12 J'ónyi segélyt megerősitett 
járórökbe osztva, a lközsé6' portyázá.sára .használtnm fel, 
hogy ezáltal a, rendet és nyugalmat bizt.ositsam. 

Másnap a vegyesbizoUság megérkezett a hel}'színérc, 
hoJ jelentésem meghallJatása után munkához fogott. A 
polgári bizottság a hullák boncolását eszközölte, mig a 
hadblr6�zázados úr a vele együtt kiszállt szakas-uparancs
IIbkkommal gyanu.sitott elhaláJozásának körülményeit tette 
megállapitás tárgyává. Az elsó, kit. a hadbir6 kihalJJatott, 
én. voltam. Feltett kérdései főképen arra irá.'Dyultak, Ihogy 
ml alapon szállltottam el a R'yanusitottat hazulról amikor 
az nyilvánvalóan súlyos ,betegen feküdt. Jelent-isemet a 
mllr leirt érvekkel támasztottam alá és hivatkozt.am az or
vosnak az eldzáJlHáshoz való hozzájárulásárn. 

Amig a hadbir6 úr a további kihallgatásokat foly
tatta, addig a polJáfli bizottság Celboncoltatta a lhul1ákal 
� megállapltotta, hogy a meggyilkolt nő halálát a Ibünjel
ként felmutatott pisztoly ból eredl) két lövedék okozta mig 
a csendőrség órizetében elhalt fogoly alkoholmérgezésnek 
('/:lelt áldozatul. Haláláért tehát felelősség senkiL sem ter
hei. Ezután a vizsJálóblró a hatósúgi közeg elleni erőszakra 
vonatkozólag kikér�ezte a hat egyént, akiket emiatt őrizet 
alatt tar�ottam. Kthallgatásuk után 8 vizsgál6bir6, tekin
h,ttel teljes beismeréaUkre. valamint ans. hogy rendes 
lakással �s foglalkozással rendelkeztek s Igy mégszökésük
től tartani nem kellett. �zabndlábra helyezésUket rendelte 
el. 

• 

Lnpunk mult számában a helyszíni szemléröl cikk jelent. meg, mely többek közöt.t azzal II kérdéssel is foglalko
�ott, h�JY milyen helyekre kelJ a helyszini szemlét k'it.el'. 
Jeszt:n1. 

,
Ennél az es�tnél az clkövetéa helyszlnéb6J c::lupán nhnylt I.ehetett rnegnllnpitnni, hogy nem öngyilkossfLgr6J, 

hane� Idegen kéz által elkövetett bűncselekménYl'öJ Vlln �:6 1 (lövések nem közNetJen közelről tÖl'téntek és a feg,YiVer 
ki1�té 

volt t helYAzfnen).  Az elkövetés 6z,lnhelyén a tettes re n zve azonban támpontot vagy pltinc bizonyitéko-

Kl TUDTII ? 
A pesti viOcuUt F'ESZL FRIGYES (18fO
J88�) épHette. 
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kat nem lehetett találni. A nyomozás további irányára 
csupán egy negativum nyujtott támpontot azált.al, hogy 8 
I'nblási szándék kizárását lehetövé tette (tettes nem ,vitt el 
semmit), Az örs,parancsnok következö lépése az áldozat V'i
szonyainak, mult jának felderítésére irányult, Ilyen helyze
lelí'ben ez szokott a legcélravezetőbb eszköz lenn i ;  most 
is eredménnyel járt. 

A felderflésnél sokna!' évekkel vi.ssza kell nyúlni a 
multba, amí6' az ember olyan szálat fedezhet fel, mely a 
let les személyéhez vezet vagy arra legalább is utal. Igy 
történt ez ennél az ügynél is. A felderités kezébe adta az 
öl'�parancsnoknak a keresett támpontot é3 annak kihasznÁ
lása Iközben azt a helyet ·is, ahova a helyszini 'Szemlét ki 
kellett terjeszteni (kert). A pisztolyt nem mindenki ta
lálta volna meg a kertben, ezt az eredményt csak nagyon 
alapos, gondolkozva végrehajtott szemle és kntalád révén 
lehetett elérn.i. Az! is lá�hatjuk, hogy egyszerű emberek. 
nem hivatásos bűnözők, a 'bünjelek elrejtése terén mil}'en 
�JYafurtsA.got és leleménye;séget képesek kifejteni. 

A járőrnek a vallási fanatizmus által feltüzelt tömeg
gel szemben ,való erélyes. de egyben okszerüen elővigyáw
tos, !tlörelát6 és higgadt eljárását maguk az e.3emények 
igazoltá'k. A.fölött lehetne vita.tkozni. hogy a nag)'ibeteö 
gyanus5tottat célszer.ű volt-e lakAsárói a kÖZ.iégházára szál· 
litani. .Az öl'spBl'ancsnokot az orvMi vélemény előzetes ki
kérése fedi ugyan, de annak sem lett volna akadá�ya, hogy 
a beteg gyanusftottat a lakásán őriztesse, Igy az a gyllnu, 
hogy öt a csendórök vel'ték agyon, egyáltalán nem merülhe
telt volna fel. 
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Tulajdonosa volt a háborús emlékéremnek a karddal 
és sisakkal, a katonai jubileumi keresztnek és az 1912/13. 
évi emJék!kercsoztnek. 

I Bolwr,;Jstván g. százados. I 
Ápl1ilis IG-An Debrecenben 53 éves korában meghalt 

Bokor István. g. százados. Gyomol'l'ákja hosszas sz�nvedés 

után ragadta el az élők sorából. Elhunyta mély fáJdalma l 

keltett mindazok sorában, akik ismerték. 
A megboldogult 1880-bnn szUletett Erdélyben, BénU::

hunyadon. Katonai szolgálntát 1,901. évben a volt cs. I!� 
kir. 51. gyalogezredben kezdte. 1905-be� csendőrségi 

Ilróbnszolgálatba lépett az akkori III. számu c.::e�dől'keru

letnél. Ennél, majd 190'1-t.ő1 kezdve ft VIII. számu c��mdö�

kcrUletnél szolgált különböző beosztásokban 1919-lg, ml: 
dön a gnzdflsz.ati tiszti vizsga lelétele után gazdászati 

tisztjelöltté nevezték ki. 1920-ban áthelyezték "
, 

szomba/. 

helyi kerülelhez és g. hadnaggyá nevezték kJ. 1921-töl 

kezdve mint a bihnrvármegyci csendőrparancsnoks�g gaz

dasági hivatalának főnöke, mllr ismét a d
,
cbr

.
ec.cnI ke,,�

leln él szolgá!t, hol 1924-bcn g. főhadnagyI �lIIev�zére IS 
érte, Innen tÖTZsgazdasági hivatali eloadótJsztkén� 
1928-ban II pécsi kerU let hez, majd 1929-ben a d:bre:cllI 

kerUlel debreceni oszlálynhoz helyezték gazdaságI hlva

talfélnöki minőségben. 19SO-ban mcgnö9il1t és még ugyan

abbon oz évben g. századossá nevezték ki. 

Aprilis IS-án ló 6rakor he'yezték örök nyugalomra 
Debrecenben, a köztemet6 diszJ'avataloző termébő!. Hozzá
tartozói, hajtál'sai és ismerősei mély részvéttel kisérték 
uto/só útjára. 

Az elhúm'Lban II testület egyik kivál6an buzgó és 
kötclesoségtudó tagját gy.liszolja, bajtársai pedig igaz, me
legszfvű, jő bajtársukat veszítettük el. Kegye!ettel őriz
zük meg az em/ékét. 

Úr,·ae.�nrnos:l:lás �� hilonUsztclot n hu!lullClitl CSl!udól'lnk
lunyában. Aprilis lll-Úll délelatt 9 óra 30 perc kcullJ�I.c1 II "udu
pellti clluud6rluktllllyállflll n ]1I:,otmltI1nll yulhlsu tlllztok é", 10-
j{ÓUYRólf, \'8IulIIl1l1 fl JJOzzúttll'101.óik l'éSI'.éro Url'ucílorn081.tás L\oI 
llllcnjlntclcl "Dll. A1, úr,'ncsornoszlóSl >is isl.clltl8"Zlolotot vitéz 
Pofil Dthu's, 117, J. 1I01l\'o"u vCj{)'csdautJórparullcRnokSllg rotor
miiiulI I/Í.hnri nJO!I11crrlW '-('gozt!}. Az ul' vnCílorábnu 38 csondal'
tlJO'ún rÓS1-C;Qüll. 

nic.�Öf'clck. .-' (;l'twdlJrlldo Ji't' lrioye/{JJe dlcstfrli okirat/ul 

!til/a el; A dehreccnl ,'1. kerületbcn: Vltóz ndk'e/lJ Súodor 
lI'I�ízndolll, mort mllll IO'IIIOj{t!lIU1losltllJy·pnrancgnok, du kü
Jöntlfleu, mint S'UÍ1'Il)'/Jarunesnok, a cscndl'Jl'I'lég tojlcsdésc, ,121 
ulárcndcltck klkóll7.tlIIC, n�" el�sc 6. vczclé8C, valamint (J köz. 
hlzlollliúgl "-1.olgúlnl l"ín�'1túsR körül hossZt', Ideln út sz,org'tI-
10nUlJnl .!S hllZlltlulI hU1.g'ulommnl orct!móuycs lovékoll)'sé/:'ol 
fojtott ki; dr. Siklósi (SmldJo) OYŐ"(J11 tóor"ost, mort. mini 
korüJoU or\'ost6nők. m', l'U'lillz.!iÓgilJ.,�'1 sz.nJgftlnt ollúu\flflt, ti 
IÍlIl..tlknr ós legnnysl'lg, \'nlumlut 07.ok ho1.7.l'i.tnrto�.6innk lCyóg)'
kcr.ojég6t SOk8Zor hWII IJllhl>r. "III1.oo)'ok kllzött, IJfOIl ,lIJgy 
lI1.orglllolUmnl, póJdús kötlllelllOó(.:'ludú.-.snl, toljc" odnndiissnl ét; 
llCOIl jó ercrlmónnyol vl>lfcr.lu; Szűcs Jrillc, I. th-t, mert bOIf't-
11:1:11 osond6r66g1 szohrúlllU Idoje uJuU ol6b" n kilzblztonsáll'l, 
késO:hb pedlj:l' 117. o87.tfIlyirodnl r:rwlgAJatbllu l('ond6lt 10lkJlII 
morelcll ponto""lÍJ:'gal, póldlls ldllclességllllMIIB!l1 és Jg(Ou jó 
c>rcdmóonyoJ végezto; S:afrmfri Dallfel t:f. Ih-t, mert bOS8lUi 
cllollrJO:rlléu-1 IIzolJl'liIntl Id(Ojo nlat!, mint irodai sogMmullkús, 
Kau(ú!l7.llt! és IIllÍlll"Uoll tl'('lIdliJt körilltok1nl6 gOlld08súgg81, 
póldlls 8zorg81orumal �8 kivIlló kiJtolcllségtud4lisal vógozto. _ 

-, dobreceni VT. Iwrr11nl J)flraJl08noha dlcsérlJ okfraltol MU« 

fff: Kolmrlr Opllla g. Ih-I, mort h08Sz(r caond61'liéa1 Ilzolli't1llltl 
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!dl'jo alntl II kll',hlztQn"flJCI IIzolglllnihnn. mnjd, m i n i  il'mlnl 
>;,·gf.dmunkllll, n J{1I7.dáIl1.ntl ilU')'vlllll (urón köhll!n" !L IIng)' 
IIwrj:f/llollullllJ, orlnndlu ... n l  "H Jó oft'dmtlllll)'ol toljl!liít,'l[l'j Gf/I {IÓa'" Alb"rt th. t, nwrl hOllliZÚ CHtlIII16rli611'1 liwhrldrll\ idllj!! nluti 
11 kÖl,hh.tollfu'lU'i 1I!.OIIllllnl lur{'II, mujd, mint Irudll! "IIKI'.dlllllll
krul, I " oudt'fhll,k \·II(lIóIlR kllrUI II h'g"IlIlKyohh li1.úrl;ulmnl, kij. 
'('I"�s('j(llItI/iflt "'II 111'11/1 Jó llfíllhl\llnnyol "óg-lŐt16 !ovókllll)'Ii{'"I\1 fojlílll k l :  S,I/H'lfl/H'" ,11d11l/Ü' Je. Ih-t, mort ho,,/,""'u cllUndt'hH{'l(i ...... .olgalnll IdűJo nJntl il közhlztolls(llI'l 1i7,olgftlnt hwlm, lIwjd. mini '\roonl lIug (!(JmnnkfLlI, póhJuurló kijttll"IiIl(,glu!lóH lm l  ÓA !I .... .A)r gnlommnl t'11j1'llftolln hl"nUuui.l; T/jk,�tI ,ll/któl! th-I, mort hllfi/_II�'" tlHOJl(16f�I\"1 II/,oll(Alll1! Id('jll alnll fl közhizlol1I1 {IJli If/.ulgl' 1111 lolJ"sill'lIb, IIIt'lrulldl�llJol lII>Vl.h��r. vozclório Óli flllf)'olm1l1R,w Ittrl\n helln buzg(Ul (Ill III'odnüuyclloll mllköd ii t 1 ;  /úJzllla taJrllf l/lrm-l hONIO'..II11 úKlmd/Jrllég! Ilzohr(J!uM Idlljrl nl nt! II kU:l,IJl'l.low llfiA'J H1.01"lIllItIl1l1l 1,,1�I'Ji1tdlt Ig" 1I hllzlfó 1\1; .IJ'cdIllÓIlYVIó li'v/" ktIllYIIl'lg{llirl, III I u l  ifnllllJrullC'lIutJklwl)'otlrl/, IIJllrnudhltJoln'lk hfl7..ll�f1>1 "ft lIéllrftn)'úló lIu\'ul{:KO ftll VIIZtlt(l"MI'I, lIumkliJllnh'llt r,M,lóK IIIl1gllvIHfllo!(lór!. A'Y(/1IdtIUHfIIJ ,j)fJUI!fcBtlr/f': SZl'Iul)rll!", 
"'rll !.dll.:M th-t, IlIori II CHBlulŐrllógl l17.lJll('r'ilnU hlt�jll ulull II közblit.lcnIIlRA'1 101.oll(ólRL 1I'rólI, mnJ,l, mint h'odul >lUg-ÓIIUilllIklÍH, InondlUt u IrlllllllO'(,hl1 /lr.ofjfnlolluufll .  o,lonll/''I>IIII. kÖl" lt.�, IIÚICImJfiHHflI 4111 k l \'lÍló f'rothu(!IIuYI'1 luljl!liitdllu: V"nlfl I.,INZ/tí IJH " ktl\'.hl1.lolllltil('l IIWhC(llu lilii II, dn klllilnijHlIll II 1I1'umor'ó IIr.ollClilot �flrM henu IInllY "7.0flHJlulIllllld, kiváló mlnlltl(iI'�1I1 1111J"RItI·1I Igltll hrodm4luYI'R IIJvékl'lI)''''\IfÓ(oI't; INt/ltti PIU lh-I, fIlIIri hO�>41J1H C'1It'ndOn;óU'1 il1..oll('IIInll 1Il"jo ulnll II kll:t.lIi'I,loII' Hligl ,1<7,OI"l\lnl j(,ljC'H1tftRO, /flárclHloltJo! IIcvelfoR", vozoltl�ll ,"Il fCICY"lrno1\IIICI kijrUI Ig!)1I hU?:lfó éli 'Hodllll'mYl'1> ll'vflkoIlYII,llfut rúj l !'(\ kl;  Sorl/lll (:ti/}or Óli TldllU/u lIlIum tll-aklll hlJM<I.IHI I·IlI·u.tl'Jr,,;l'lgl Iil.oll(álnU Id{'JUk nIIlIt il kÖ\lbll.IO""cil(i 117..oI"flllll 11I1jf't!It,IHU• nlltr" lIduIlJnlk IIt\\'t' I(o�o, VC7.ct(./iO l!I> rl'If)" 'JllwlPIII' körlll kl tuJllIlI 11(1'111 buzl(ó ilII .\rl'd/lll'lll)" ·" tcvók"II)'IIÓj{lIkllrl: KtH'ár' Mlhd/JI Ih,t, "111111111111 IJI!//f/::�rí/� J,ll1(J�. CII(lu�1 /1"1'//111 ('II 0(1100" Sf1m/or I!lrm-uket u111rl. IIwrt hOMi'I..II>I CIlOllfllSrwl!UI Ill,uhcliliill hll·jUk 01/111 1\ közh!zloOJi(IJd I;wlgúlolbnll Ig" lI hu?:ICÓ (Oli nrUdnll'III)' I'lI tov6kon)'III'lKlll fl'Jt"ltok k l ;  flmltj !II/mill llirm-L hlll''''1.n1i 1�/mtlllrJl(lICI lizoll('lillttn ulnll II kJl:t.hlzll)nH(j1C1 IIloll{lI.JuthlUl. 1JlI,Jd, mInt Irodul 1illlCóumunklí", II gfl\'..tIciK�IIIkl·r,..l(ih hm'ltl kUojlltlt IIC/III huzl(ó (ill llT/'dmlmYOII f •• \'4\kull�'Ii(i 1(M.1'1; MM'lrir /Jllrloltlll 16rm-t II kll1,hlzlollliúgl WI.OIl;'lÍJlllhll1l fdtu!/Íblln, mujd, mint II 'lI)'onLOw ulollztrilyhoz ht'OhZlvl l  Il'lJllnl IIHg!\lIl1lilllklul, "I'IIYllllf\lIt\ll IIwrgnlommnl, l(jlJlllI odou']{IHIIIII ft� 11(011 1(J f\r(.tlm(IIIII)'ol 11l1;lolill"U Iizoll((dutnIMl; /(IRR G"Ii""JJ IlJrm-i wl.Ort, mnrl IIO .... -ll1l1 cH"IIfIIiMi61(1 IImlgú\!�ln 1111Ill " k/h,hl'l.lollHÚICI H1..lllglilothun Igon 11117,l:ú (.11 ofodm6n)'f!K IrvflkllllY' Ii(lg(lt fl,jtlllt k l ;  lIurltlo/l hillOIl H/rm-t, mM! hORIó�,1UI Clllilllltil'Il('1C1 Awl/(filnlll ntnll n kll'l.hlzl0llHl1g1 Hzollf(jlnthulI 11(1'" IlIIz){"1I (iH ,lrl·thn(inYI'H'11I 1.'VÓkClIlYkt'oIl1l ' ,  

• Vh',ó l�urÓllR-IJRJnokHAlCok HUllrq'CIIIl!II. A !\" II1�A'lkll/.l \ ivó F;1,ÖVII1HÓI{ IIwlChh;(uulhól folYD ('\'1"'11 II?; EurÓlllJ-hujllllk MI'IlCoklll II MIIIU'flr "'v6 f:hlh'fltló�jf r" W.!"zl ]111(11I11"MIIIII, JUJ/lUh �lO,lkfl k1l1.i1It, A "711V/'lll(\1{ nlupvlI oIIJk(oll/_ftö lillllJ k(jVlll II(Yt:'kAdk n mOJU'lIr \'IVÓlillorl föl6nYti\ lIu'g\'(odl'ul, 1�\'.IIrl  /I v{IIOKntll.>lrII toklulntlll' jllv6 vlv{,khlil Illlr'IIHlbnjllokl k"rnlllklll fdlltoUu\( '''1, mnlyuok lIlIfJni: J{nr.llJUn: P.ek/ nAC', dr. GIJUIJ, f/«""ITU lt'lho rJllIIl(y, Idrl/l'JlI • •  1/au/IlY flihnduo!O'ok (,11 ZII()lJ/ 111.1111. 1I0n\'lidtlll1�1 VK .• l�f f/.llyl Wi'le, OrtftJIJI"/I, (;Ii/WIY, ,v"IlY E-rn(j MAC, (Jl/k(llIlI S'WIIlf.tk, J.!k"/I(lIuIBY K1..1111 1.1 \0 I(flb(l, ·1' 1�1t'f.l1 ,IVC'" I(o/J(w, J"n'l'lVlkll. Pf</'O/IIwr Nvi�, lill';: 1tH1lcll OJ �A(J (iH ilflJOl/l/lllJ/, _ TlJrholl: 11111 (;lIU/iJJ, ""'liZt'(lhl/ �lt6, .1I/l,UlfllJ flllulfJrHllfyok, dr, (HiUlj, /Inromlu, .1I/" ZIIIIIJJI �.lfOIl �" '1.lrol/l h7..1111, 11'1'\'1( .. D,IIUIJ/ Rn'l' l�, Po/ll II \C lJ I �lJlwrllHlfJII lI�AO, fluJdu ,Ir. Btlh1.kilrt, 1'1;M�, T..n;lll�íkll '
I
(.� f" �UOIIIII \1'\ O. - P(,rhnJtórhllll: I'llfr� /JI/Iru CHbllll(lr "lilII VJ� "f . •  '1I/IJ/OU1I1 lIrnUlfY" noml'u/m, It/rl/IIYI, IIdlll%oru"" ' 'Pj: �", r

, 
ftlhttlllllllCYok. I(fll,daz!rJl 117.dH" dr. GfJz'Jj IIH 1/1'/ :'lfrl}J I r\ 1( .. 1)1111"/1 1'(/1. I!t/ltl. {(,Mil nll'ZI'f'd"H ('fi lluz(JlJJ/III A I �"

t
���'hnl� II�. iJHI;1.1·H \'lÍIolf()I(, vl,r"'UI)"ukl\l Il'IHlIIYllllluLln

' 
" �:I!' lJ IC, 10, hl)lf)' " fI/liII kUl't'lhlll II "fdIlKI.tó V(H"lm '''k tll(yul'flUhll v("'(o, III/lj ll" ri-Iif mOIC/'JIl II VfilUIlIl!(jJil A \'lil� II�I; \'l1rrlQII)'lHfk nllno'JJ!ll'lll lo'JrhnJlInklltiK tul)'ó h6 IfI-i.u luLl K,. ' lurlvlI. lIUIO" "·,,rH!.IIK ful)'ú '.vI IlJrhuJl1fJkll /I Inv"I)'1 �:'�It�' Ibllu" (J/lJJ ttrlll1.) Ot/(j flIhntllll'lg)' ( 11'/1\11<) I II 1 lj, ' ""IJ .. :t U"U 111\111 W�AO) , '.' 

l' It Y 1�' I"III' 
1 I I \I'.(1]() lJ iS' IQ 1,<,111111, ll. ",,,,,/,fUJJI F:j(11lI KY Z., �, II/JI� JfJl� " 1  rJHIK)' "J �yIJ' � <I "(",!lnf OIV'!'I() a j()'Ih_, ro. I'r/lrle: (lH' A l' �-, '''. r. (}IJuI} 
nlm n"IIC)', (/IV1'ICj i! . JI _  , ' ) ;) 1f)'(l6 .• 7. Ilfl/ IJI' I() ," .. , H, f(I(IlIlIJI IhtlK)' (IIV'ltlC) 'J. Ir, !I, n"III''''yl (\'\'0) 2 l{yll· .... ·I,·lI1l1wl f<'ol)'ó I ; ,'" 

. .. II JlflllV(·lHII.LlI \'1 ( /{, , ' " _ ' III r" I I I I ""II' v .  lJ , f. IIlJi�",lIk pflThujUlr v('Ir'l('lIlt \'  IIflU)'I, U ... I)'IIII " lillk /I k'lfl'l lu!,'Jnl IIifJul1! illik \ ,  ' Jlr 
(}(ih" """'"t/"r I I I \-"K) 11)'I'rl,. :. J\"}.n:rA'I':;'lIlIni, ''J. 

\
;:;;�n ) : ,:�. hu.lllfllO' � g)" h. :/. 'rhlwr [Ill!uK) � 1O'6z. (IIIhlllk'Jl!tJ ;:�'\'t-:) , 

l nUlm1! Púl mnTF,) ot gyllz .. 5. \'i!�l, [Jairu l!1I1\ndt'h'H7.dll. :! ")'lb� CJlfI'VK" 6, dl', II"},,,, (]]oJizki\rO � IfYM., 7. I?olrl Vlh/ol 
(UAO)_ A rr1.11II klll'llvh'ókhól filló vúIOICI",,11 l'l;tl/lll lunk hl1.
InH fiJlÁllllYlIl Il}'llrl" 1111'1(' II MQlJtltklll'lÓI Hm·r!oll.lülllfit. J. ;\1/1-
1o;')'lIrur,,�.fiU' \'orutlrnlJl. 2, AI/ .. zlrl". :1. OI,,"l,(H�'/.I\g, I. I�I'lIllujll
orfir,,)". A 1Il1l�t')'nr UH/111II1 tI'lCJul kil:t.!iJ f(a/Hl/{ I� lI'yll'/.ulllwt, flt/JlwIIlU' 10 f()'ó/""lrnllt, Zlroell Iozllll. 8 gyó'!.I,lmol Ó" .llnu/"lI 
fh dg)' 1 IfY(}I.hlllwl III'nlotL. A IIlIHQ'Il I' ('Illlllnl. röláll)l'ál'll J " I  J.)U\1.IS, hOI-:)' MII/Ót.lu)' rluJg)'. m l u d  IlZ IH .!lvt, .. zloll /lfirll.()jJ'1 1 �:4-r(l V" 1I1.1.)1111 1'1. I� vnrsQlly It!glltll('yohh Illl/ldl'lJ(\l,IHt\ 1\11"'7. I l'lu !)�7 ul'fiIlY!'1 gyllzollllll \'011 OJIlIIZOl'hZ(jg mliltt. �rllg)'III'lIr 
l\rJlg OIUH'l.II!·liuigot lO:ü-ru, Ilrunuluol'/ll'.liI(Clt 1:J :lI'r/l {jI, /I dhll t/llllU! AIIH'l.tl·ltH 1,t;2 1'(' V0J110. l�gy1l161'O II /IIII){YIII' klll'rJ \'ilt',){ IHlgtlfJlónjfi:lil.t nlllCH lIlIIifI ((iIlI'1l1. 

li' Ojfl'\'crllllllzlllilnl ok. A Illll'HllIollIJlj ilrn Ill I()lIIfi!l�'IÍI)II Inr' lu1.ó IlIn� 1,(lJOH ('HlllldlSl'C nkl 1ÍIlI'Il lH hó ul (ju 1'1.--.18 flj'/I kli "ÖU, ';:I",I,lClÍllLlnll kfvlll, " k/lr .. flg Ir(J-utc(jjllll ,,;t\I(jIl. 'PI/!.I/I/H /Ifi MIII (JUnII! IllkflH nzl\l't, mort őcuRM állrlllH h(, 2'lill ll('wt. LuJnll cW'\IHllIr r.,lhlváH loh'l(j1l IIIlJW\1.'IUl·, 1l1l),lClrjIlI/lUIr, (i;; lfig)'I,koll rl'll(lu, fl(lI1. T,"J/'lH l'>lIIII/Uh /I l,ílllnt!f(1I1 mőg fulytu t ul uknl'" 'II" kllcR 1l1l1(j'1.>ll h/l I III klo'Jllu k" rdJrj \'/1 I 111111(\'/11('1 II, 'I'" k(wII ",f. rlllftlio 8 URlltJ11 hllllll lO'{jI(Yul. A I!liul/lllfr I/lIIn Iil\l'fllf 1I\I'If, 1\ kl \'hMlCfilt\H Ult',:rllldull,  
A III1K",)'IICIIC'lII IIrH 1;1I0U"ili�-(IIJII lm'tow lffwll..,j Jtí"Olo t1r1zt h,d�'tlth'H (Oh Ill'Id' JÓZ�tlf tön ... (jl'lHt!l;lolr i'lllriliJl 17.ft" Ifi-20 Mn k/lz/Itt I Idl1l11'lI. NUIO'f'I'IiIl" kŐ'/."(·l('llI'lI, Hl..oIK,ilntoil k{vtll, milli " g)'  211-:!.'! fililllJ 1o'){611)'hlll idló, t1l1onHI..t/gJllő clmportllll HZ"III hnll kllrMng)'VHrI hllliW(jJI. KI\! tll()'fln II 1I1l1)/)I/ fl l u l  IU'óg)'III" HórlllÓlI1 >lrA\IIVI>!lnlt • .  \ Clil'lHlőrök Ih'lII I'Ioht'''lillok IlIl'g. A ki  \'I1.lfI('(jI,iK rl)lYIIUlllllwl1 VIIII, 
A j(j

,
1i1J1mHI Ih" IUllIIHI'IIl)'llIlII 11I1·tUl,ó 5'z"'(lIrll,. 111111111/ o, III1'rllur " llrll lH 17·,'111 2.1 DI'/,kor II 'köz"óJrhulI 11'1:011(11111(011 kIvIII k�ltókl,(jrozoll. A kőzoIt'l1C JJlllutel'(.1I :i 11l11}'ll/!lJ lUn" IOJróu)' III'IK IJullndln, km'flkUIir-j(t! fl.!lUklu li" ól IIfintnlwlI\',1I1 lIkIll'In, Hz., kl'J'r" n:rlll.,,,tl\l' II'l " g)'l k 1(jIllUdót, {Junl/UII i\llhál�'L kIlJ'djlh',d " vilIU,,, rnog\',I"IJI, lIuI'villh "kkor rn"I(I'lIl(udlll 117. tll'IIII'"lu!' kllrrlJ{!t� IL lIIhhl II1",ill)' pN1l1( !filllllllftlll ..;zántlókklll

· 
1IIt1l(kllz,'HIt'ni IgYllk

,
llZull 61. SZ" km'üII 1l1'11l('HL"I' kll'lÍ ll loHn IIIIU.c('lIp!HI, lul)'fll ('/I HurvM hfIl hlllll"t!lltlo. !IiN'" l' /.öhlll 1(111111116 ulrll toll. Ilur\'IÍI I,II1, k i ullk K(,l'ill(,IlI' (j11l1 \'llM�.l\IYI'". h",(I,(j l l f tllll(jk /I 

,
J(jliZh(\l'flUYI k(j)'lllÍzlw, A /'Hl'nd6r nl'/11 HórUlt 111111(, A 1/Ihhl lOllllllllllutlllknt Ul. IIrtl fjlr"I(III, A kl\'i'1.JoIgt\lrllo IIlC'gllldlltl.  A HilliIu«J 11"11 lillnmuJI,\'llIw tllrlo\'/J " fI/lfll t/C% .lríl/{JII 1)1" 11l" filllrt 1i]II'IIIH J"2'(m r" I-:KuJ, I(,/lmri" IHI\'/I/ I  " rI/lIIl'IIII,t.,kl l/l kUliltllk /I HtllII"lCl Illi'. Júl'(jHhl" ÓJlághM, \'uI6 1'16\" 'znLt.II .. \'fI){,,1I "1.IIII('(jltllhll \'U11'1I)'nllók. I(fl I l/lfi n IHtvl;n /I'/. ';'(S\" 'zlIlóll" "k UJIHIIII1.tigUII, PQ"l(rá,'z 6rlll('JiI"r K\,;UI (JII)'(,I 1IIIIKI'lIl('lId[" 11111'" /I ('HtlllIllIr HZU}'tlllydUrll,,1 In!(.1.nlt nIIon ••• IG,IIII(j1l ,.kkll; VII'l' \'IJJ(jt " ul(udnlt ('H II'll döf(· .. ru "'""U'l, Pnn"I'ft." , II"III..,HIIII' "rj'" I�f,·g)'vltfl IWHZU(j1t a Iftlllndó 'IIIMI, I(fillllá,l IHI\'I\n ,;(t.rJllft"" HI/lYUK, d" neU) él,'lV'·Ii�.i\IYf'K. A jlil'lIr n"1H H(o,rUIt lIl"1{ A k l  vl:l.lil-:fllliH lO"Klrl/lult. . 

.Iúr(fr IItf'!,'Ir'illlntllÍlill. " nytl'JII,'ggY" HI iir .. "f(ylk lI)'tlllll/li, JllrlJrót (jI'rIllH IfI-(m l Iol/(jlo. kÖ\'..II(lKhllll L/l llt/ f1rrt'/"" 1,lIm/ fIlIIlIIrI, LII'IIl JOz�"I JfJlH/lI, SZ'Jr/;(1 JIlJ,IJ (.,. Mtll!' ,qeol)úlf JfÍUI/I hutllÍl'I,o;] InkfJliok k'II'likk"I m'·I(I(lIlUl<llf'k. A I IHuII/lfik II rlll()'vOrh""1,'�/.l n l l/l1 \'lIló r"'I}'C·f(d!f.Hrc "Ifiltink /I 1I:r.('IIIIt;ku k t�1. 1,lIvu J" 'I"''''' .·IIIII" lIlkflll. mIl( tflrHll1t II\" Itrll nltO,,!II, I� j r6r '11" 11 H(\rllll 111"1(, LI IvII F'nl'l'lw IIYO'llfJ:t.l1�fI rlll)-/lIl11llhll ll \'1111. 
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7ti 11J. \"I'1Jmylli JlljHll'/jrllok, 77-7M. I.pvl·]o1'ókiIIlYV 1IIII/Iit,rU" 
t,i l·/.:")'III I1Jrtlóvnl. 70, Iklnlókllny,'. 80. 8Z0lllnll.lllltó. HI ·&1. l(l,z
h,,,,/lókilny\'ok. 8�. !lolltllnnpló, ,,�. l'u.llt,,-folndókllrl}'V. Hll. LI.J
IlIr /I Il Ikoli ft0lf{>jlllllnkrlll. b7. f'OKlll lko1,fL,,1 rl/IJIM • .I/8--IW, 11111/
" " ,I"J J"g)'",lfkilll.\'\' (IH kIvonnI. uO-OJ. Or',HlvlÍu)'ok t·I()J,·It� 1,,' .. 1'. 
:.11. I'jl {ijpllp;(. ... 111. Idill KInn"" hl,.llb"dH(Iij',rkrlrJ. 9a, Aln l(ln,;\,jl,luzt'k 
,,1(JjCljf)'Z�h'!. !It 'I'J"dl IIUtllllrhrlllfoltlHJ uyllvúlIlllrló. r15. l'lM 
Jt·K}' '''J. .. Il r.;z.rdllltIH(rgcJIIt,,1 iIl1l7,o1\'ltn}'l)krlrl, M. NI(JJ/)Ky ... .éll II 
(out/)lInllh JllIl't1nlUwkróJ [.11 rmlflc'llIltlkr(JJ. I V. ',"WIIII " !. /{nlt/unl 
lIMIIIOki lII{1vck (jdOrnntlhrln). fYl. Zrinyi :\l/klt1H gróf ,:I!ih'Ők 
MIl/ill" (�. rl)lllrnlll. 9B. rr. TlfLkouzl l�urll,1C /)f!1I1M .. /I 1(')'111111·' I 
lrl hol'lmu. 09. KUHllu l h  LI/JOli kll!.llvt't"}'1I II IJIVI\IO,,1 IrndJtil'lIl 
ru,'gkr7,(II!IlQ 'IIlJH. ItlJ. r. Fm'ollc ,f{I1.llt)( klltll vÚII}'1I II ,'lIllk
hrlhrltú klfllr(./Jokllr. 102, IV. Klholy hndHurtlJ(- 611 IH/jóll/III. 
,11/1·I\/lIlIIII. Hi:I. lI mItr), IiILb. h. o. J)nr'IUlCIIIl, 101 . .  f{nM,lr kir'. 1\111" 
Ul'1f I/hk. hIllJlh" IOF.r'·I!1I II ti. IHolI'lill IlIIlr /Ahllll. / 1J.í. H'l.III'IIII1)' "111,, 
f11111')()I'I,/IIlIIflI/JlHII, Wil, 1I01'l h)' M IkiÓlI tlJl,m lrllllf'rl'IWjf,l' JtuJr'rIlII,l. 
JlII�lIl1cföllnkkt'tjfJ JlllrnlwRIl, W1, "l<,'nuy Pili luth. Idwftl'Jllu'lIru'III1 /I 
,W. h, (j.·ll/lZ. II.IH. �IrHf.Yn ,·ol·ItIAK IWlrnrlluY1AjfL rHlk ItI:!fI. óvl \'1_ 
IÓ1,rr vnló hc!II7.(I;,h·. /0:1, V!lllil JMv}' t(lllmfr." IrIlIt. M"lullllók
kotl'l.()r{l1!J IrNr7..NI,·, J 10. VIIft7. ",,!tW)' III1JII t'7,.(1". ....fr.II1.lólll.,d{, 
IWlOzt\d4·. l l l .  VJ lt.7. Shlll/l ArllfLd Ibk. Iilll/nlJJ 1"",,,lItl,. II MrUU·rtr 
'jlltl7.lok fo:rul/tk10n"'\lInk Inl(llrl .�..r1�II. 11.:1 .  VU .... z .lntlky !Cu(!lIór!l 
I l h k. flJ,Ulrrtlulilllukl h{II')oI(lllIIr'lJIllIw. J III. Ollflf'/l1 1"·II'(.(.tl /IIÓ'
ulu/'o Lfi.,\rll. JJ.I ri. t"í!lkOIi71JlIl6k II IOJCtólr1r JI/Hllil' /01,111,1/. 
(1I1\V.') nupJ"'II. A lIlunkltnnk n1. T. rt'!H7,{t ("I.11l11l1rll /IIIlJC ( .... lllIlOt
nfLl,1 "t\IY"kl\/I fllI)'/tIl)"'lvt'cJ'11J") IŐUY"lfiih" /I 1I)'"/ '''III1K)'III'II''' 
Iclllolllrl tllllI/'o1.tlkll. J029-lwfI J"lfl/ll IlI"K " " kllllUutf ti" IlUIlliiI'! 
kiJl'llklrltrl " I()'/lrfLII1 k4"/V'·1..t1 (l)jflitlluIÚ.,.I·u tu/dll. ,," .J' .... "I"j 
I. A trYll/l'r"/ 6H 6Il'Il\rl1 1 filllllAl/nll fL J�IIlItoHnhh llldl/h 'IIiMi 
It ",olfynr IIYflh'rlH. I l f. JtlrJrulI olollll\k " "JnK'yllr lIyt!h'holl. nr. ,\ Iwl)'" ... "t'I'I'I.{>t!- 1\11 IrthIllIÓc!rÓI. V. A IllvIllllhJH IUJlyrdrtl .. 
Mil" Jt7.nhr1lynl. A Ir. rb", IIwj{rouc!ollH j'zl nl. r. r��7.1 Mltlrnu 
( I  /r"u/C(J 311 rlllilr6rl) klllr/rnlJdk IIWIl. 

1)lIll1Hrll1.fll t'l1II)kknrok "'7.II.IIIr'irn. Jm lu!. ,IliIleJIl, /I ",z!/lIIlud '",1)'1 c''''HullJl'rlll I,,�.I I (il\('kknr OI·I17.tl/.rOIO 11" \'11 kll rlU'rn' IC, IIl1jlc'! 
"III f·" lld'll.l IIlJUdIlZ" klll /I "'\/.O''''l.nlllnl,í r:.rtlkllrllkllt. 1I1/1" lyu}l 
IIZ Qgyl'J' (jrll/llltIUlCHnokikéP7,ó t.nllfolynmok kubcJ(,'bon Illnkult. ('11 19'211, (\v ólll /lllIk/I,lif /Irtlrirtlllkhllll It llll/flti .. 1t1l1'1Ij('1I 1 kJ�p, .. " 
'''k. NrTII 111. dlhlllrl l'01.tí"I·/1 11'1; I/HUloJ/u. hogy !IZ 1111111 IrlIlIIM/ 
(mukkrr.· IIIC'U'ldllkulfLHU ólrr JfII'll/alt kOr""K)' I/lW" I(CO/'o\1II klt/,j" 
II In\'III" kul, II l1wJ)'ukh" 1I II'/, {JI'Ii"'Jlj(!)IIU OIJJ1..111"dl "d,,/oli" " JI" lId, 
őrc:!i i1jl'yik \'IlJfY nu'ü.rlk ÓllOk(lt k6l'ik WJc bl7..0l1ysll«ÁuJ alI/III k, 
It Ulf Y II ,,7.I'Jlr� ('11 1II1/11 1'"ro fo",liknllY cli,,"dlJl'lIk IIt/kMmll nl/ill 
1t )'IIJl/Okll l "/lIO'o/t II "z/Hll h/lLhl.l)'i drrluH ti],l/' A'I. ,Ivuk (,jll li" 
\'tlllcJntUlltllI IIIJllllrrmló r!rlllrtllól,,".Ji1ll 'f,I>·,)/IIIIIIY'I�"\IIII'1U ""'" 

Vllh n,i llinll ,lfIz'inr "lA1.fllloll: MOA'yftr(JBflIl, kololllÍJWII 
JI, reHl(. A Ultllukhflrt hUIf)'ln dl II IlIIjlól II/Mr "Ij��d� Jór,a! 
IIzózntlolllJllk II IJu.luvlkll AkmMmiu J.  IrU!úrúUllk /I kllln/wl 
frÓIIUlÓllot, IIKy vll,,1I (ill kfltallnt t;�.ólJokllllot ", 1111,,111 IIlIIukirju, 
mliHodlk JII\·!tOI! Óh hllvfl"lI k lll'hílihnu. g lUunku IO'lIkorlrdl ,\, '  
lókől Pr. htr"""t.I1Allu!l.ÓHógli l 1l'I(.Iuhhnll llz h{u'loJju, hu,,)' 117.1 u hUll
vlidolml mlnl';7-I'II' úr ri hUII\I(,1! IIHvdlJ- ('H kÓ'y'JJl n l  .... l.'lIl.k, \'Id .. • 

milli II UII/lll/llok "1{'II1I'1I'1I IH hlwltlllhól JrlI'\ICJ'u/IIlulll', B Ilulll'" 
dtk klllfloll tllrlflllllll fdllllJfilJulI Ilhrl{('IC)'Il1.1k fl1. 01110 klrulflfl,ivlIl. 
mögl" 117.7,11] 117, IJJ\ (,rÓHllul, 1I01()' /I ri1.UI'1.6 vflKrll hnJluHII h"/III.' 
r�7, I'IJ HwhcftlllU ,.;:whtíl)'l.Il! I. " {>h"'"Uk, \'f1l'lmlnl IIICYŐII lilII 
rJlllkl'7iiHnkw'k II klllOllnl IrnHlml1 'Ó1'l lIlk" ZósL {OH IhU'\'atl'll 
.... rl1l16 Iijfll'tHIIH (III \'(j l lrn,llllŐ,.rt!t Ih. 1\ kih')'vul k6r.vIlI J'IIIUI II 
lI'l.or11111ó1 11Ih,\l lII'IJ{I'IIIHhlllll, rit·,. � J1I1I11{6. 1'1I1'llIllIIn II kllvnj· 
kH1}j :  8�.ÖVflJ(rŐh1.: l .  �. A '(/11/)/1(11 IrrlHmlltJr(j/ 11/ff/111/)fl,I. 
I. �"',o,j""..11(, JCnlOl1l11 ItII1j{r\rIIIlWlluJc.. 2. �. �flIIIMIJfIll. 11, �, A lU//(" 
ual IIIIWd"'IJlld"k IfIJ(J/. (J{llIuHllrrt!1I ,'IH1JIIl )'oku t  lÍ[lnló, kr\l'Il, 
kU?,llI Ilwnlflk. VfLluh ... ,ok. 1'1I1'urWllrrokl IllUlfltllluv(!l.' I J. Ji'"Jw 
.... IlL SZ/llg,Untl U",yhnluk . .  " �. �fltfll/IIJfIll, ,�. �, S�rJl(/fIlf/1I I{"J/. 
lIlii. (,IOJrllll(.hftk. kU;dllllf'lk. I((\/'Ullllílk, rnl)'lLlllfJlIV(wYflk. A ,� 

I,·/üok.) II. �. I'MIII/fllluk ,1/1 r,!II(/II/fllrll,·. 1, �. SaMud/rttl 1010/1I1t. 
fl, �. 'Prl IlLrrtflllr. -'J. �. '1'111/111111%/111, W. �. mondlIlIIIk. (H1 .. ollf(l. 
Juti, Hu·mÓJYI nkrnflllyok, jr·If)'l.lJk/llJyvok.) I I . �. [Jflf/uflrfl 
(n/lindl'lwl,. J I  r. F'ojO't.rll, Irtodul IIl1"yvHlll. J2. �. "llIllldluw. 
1:1. �. Az flfWIIIl!lwl 111(/02(llIfI, Okt,llliH, \'oltmIl1l1hr, lI'yIlJtI·'i. 
�'olylntóIIIII'OH ulllltr:l1.ót1: AIJAró (>II vllllYlIIvlirl, -kt\rl IIKyll'/l
lok. A?l !hCyd/II'lIhok rdkUhl(lIl'·. k{>'l.lu'K!t{>Htl. MlIlnl67JlII, Imi
tÚtlJ7.óH,) 1,1. �. 'A frllJ/)/I�zdlfl /''''furdllllfl. Hi.�. ".l-t IiUJ/uf/lfI 11'01 
IltiM e/I1J/IUII/lI!lwl;. (Allullihuu. A'(. "lulO7.lI'tIYJlItI (.h l.IlI'l.lliIYII(11 " p .  
'l.Ololt ullJjt'IC)''l.ii,,,,k.) IV. I·'dll7,f\l. I(nlnrwl H)\(j/loklnt. I{j,�. A 1/%/1 
lIo/(! ",fllllr/c odfJtl dK 1/'/WIIJlrlllfl. '17. § • .rI R.tÓ/lo/.'f 1)"AtÓ'/ I/.N/o'wl,', 
IIIIO/1I1l If. f11l1f/flrlMI. Mllltol,ill,/Ak (1;2 IIrÚIl)'JIlf.:OH 'UlIC),,,rhclHlII 
1Il01C1I1Á1rkt'"1.I"u):  I. IlfiO/lorl. I(nlolllll lunJfI't"lo\'olok. J. R7AJrllll' 
űllokf"Il'ró Invll!. 2. I(U"l)1ru'l 1"\,óL ll, nullllllldko7..6 IlwM . .  1. 1(1-
montl1 luvllJ. ri. KU1.111 (VMIi"l,..) lu\'ól. ö-8. ]'IlI'a)I('lInokl nlllj('fL1J 
Illvo/llk. Ih Ulllllwólll)'/I \'/udI6 Invl!!. 1O_lá. llorlltlk-l,flll�"'lUk. 
ff. Csoport: SzoliClllnU UU')'lrn.lok. lG_l7. A 1I1 \11I1I1JOII hudl(,k 
0/1117.':-/10 HI 1(11 1011111 II�A'rnMy lllJ ktlwJnló jrlltm\Í'H, lll. lIult/K
J% lIl(lll: 20: Pur'II/1ű'mokll(Ij('lól kIInduló JI'I"IIII'II, 21. j,'rIJ"/I'IlI(l" 
(OlytlllÓlnjfoll .,Jlll lth .tlllH,I!. 22. I(fllll,'(I jdllnl{>lI. 2;1. 'l'/IIIIr.".II I/r" 

julonl6ft. 201-2.�. [(lIlo/llrl k1.Ulllól)'I/i1 klhrd uló k(lI'\,órl)' 1\ 11'1,1)/

KItInt! úlon. 2(i--'.!.!I. "'hlllr\U'rn/�ulllo,lváu� hrJJv .. !:,!, klll'l..lr
,
1<1' .f,-

4!(i1II1JlJ/I. :!!I_:JQ. 'p"rln)!:M.Ó· L,' a/_:lft, l:iuU"AlnU JI gyuk, ,1
,
11- .111. 

Á llrnlo.k. lHJ. P"I'I' III'k] rrrL fU/l'l"lóluj('Ofl ,.111I16z{'kHtJl, 10. /',1.,·.ld� 

1I111l)pur',lIl1JtI. ·H, fJllH�.!t Imr/UWH. 42. Plu'unclI)!:lndviÍlI3: r{/U'ld

llIf1:rJiHIi. ·111-111, 'Jl(I \'ll'ul uk. 41 �/j. 'J'I\U)'vlt'1.lnlu)!:. �!.I. l, ,,IJmr,,l· 

II/IIMII. 00. Nl'IIK/O. til. ICIII\III1)' lI.l{llI. ti:d. \"íltrcllrlHltlt �" KII I,,· 

"'l"'. M. DI"'OIl)'l!vfill)'. rl5-1I1/. 1li7.0lIIIIlIlI, klllullgnlfiHI, l{m)·fiJ 

Irlllllkl IIOllllllfiH 1Il"j{II/I{>kJ liM IUllóll',ml (l,h'�lc,1I J" I\")'zr1kllrryv. 

ra. ,Ift'rl1rJ,dlU/lc\'lI. I)i!- Ijll. lful)'1AIlkllzl(l1l jll!rmIO"lurHlIl, 114. l J l t l'l! 

Jvlonlős, B5. LlIH)\tlrJul'I/II,IIl. ilU. Túhorll�,tlrn klue/Vliuy?k "" 1(",· 

mone/lIlok ollJJOKY1,�/III. Ij7. 'I'n.lrorllwrfl IkIrlIÓ, 68. Nctpló. ifI. 
OHo/IOrl. Ol{)'vltllll .liflll(l!ltlll)\kIJzUk. rm. EI�lIciti-h' •

. 
7U. , lt

,
ut�/lclg 

1I!lIIIÓ. 71, .Inluntk,1z{>'/I,k {O" JlIIOU'lItfil<uk kll,,)'\'I". 12. 'I th h .. z�1 

kUny". 711, Or\'nHI vl1MI(I\IIIII kUIly\'. 1�. r(lIl1llh:"t,\,,1 kHln v. 

""'.1' 1i1.IJljf» l"lI ",.lyoII vorhl/vlilÓI/"f! " " .... IJII"1�' IIc\l"íll�' ({til/lJ 
Illló "k/H "lfl'IHII·,,". rl/rrl\l�'rwk tUj.(jul ,;whrHI IrI"Jtlklw/I II �!I 
" nl-Inl kll l IItlllw,,'101 ,hlll/llk III hÓ4lulltrrllllik. kltJJ:hrIJ""1I II 
kl"" "IiI'11 kn�IJJif (117),' H,'�II�ó"lIvC\1. A cH"mll1r " 1,1..1'1 I' kf� 
ruH/lH·rJlUrU"l /I  ru/ukl t1nlfLrllt'lkllllk I" k" K! t." uór" /"h,,1. .\ 
l(y lljl"wiirr)'IHOII ,,/Mo/'l/u/ó c\,ulkt\k IIIln<1 kiJIIII)'iI 11,11'1111"" IlIIr 
lII11uIYAllllk. A Mrrlku l'ok IInrtllflrnIlZ" rtl"ll (IrtlJ(y IlIIu� I./()'IIII) 
l'IIIIIlIIk IIIiHI)·IIII1l\'I'. W{og'H n", (!JCY" II "',.J'ílrwwko/l III kllrlll)''''' 

"I 1"llnl IJCI,�.o,11I1. }\1. '1.'''"rH klúllftllllll, 2(1 (t1,. f(,r(lkllfl IlIrlll l. 
mU'1.6, 1.1I(·blllakú tUze1 Arll L pmlg6. Mill/rr"t/t'III11t{J: ;'lrill�/J 
./!lmll/ kl/nlll(11m/lI. S:wmlmllr'I/1J, líl" Jly-,II{'r/ H. II •• 'l'IIrllIl",,, 
JIJJC)'z(,k: I,  1I1 /llIlIlh7,. 2. IIIII�..ok,,/(y. a. R��'IfkIIIY k1./1k"I)· 1I(·jl. I 
I I IIIl It 111I'1.,itl rl. II. 'Hj" IIlllllynrllk IlIIfLdKl\g/l, ri. 'I'II1'''"III(./c hn . 
IIlImlllt ,'I"IiY,o. 7 • •  11)JJ ul h7,.('nllól .. k r"I"II. R. "UJ:lUII kll",,, (",. 
dlr/jl/k, !J, lI"lflllJCUhll7..1l1ry "'I)'r\uk, III. ("' ... ·/ldl·" II II,. I I .  \'Ihrrl" 
hUll. 12. 'l'UIt/JI)'1 "klr(jlroz. 1:1. Fj'\)lrlk n 1,,1,)111 IIII·rll.  I� . . I/lj h" 
IUIIIlII�, Iri. fo:dl'I'IIIII.Yl'tm ll"llk uz o kl\r(lll'ull, lll. 1;1.1 /, k"rnk 
"1·tMI. 17. ('nIIló. olllll(lr", 18. UrdluJC lIIr'ir II "(.1/ dlllk. 19. ",HI, 
tllukk,l/ JJtIHrli. 20. Ft7"'/1 \'1111)'. �ylJn)'lh·n \'/tlf)' MIIICYUfOra1AI!". 

• 

A m. kir. csendőrség i. l. lagjainak 

M E G O í Z H A T Ó 
s z á J l f lójá\,j k ív á n u n i, l e n n i, 

K É R .J U K  
a z  U r a k al, hogy erről 

M E G G Y Ő Z Ő D N '  
IIlel51eg nb, r e n d cJéscildc el  bCl1l1iin .. 

kel m e g l i s z l e l n i  szfveskedj e n e k ! 
. 

HAB I T U S  
n U I I Á ZATf WI'. n U OAPmaT, V. Ium., 

An.ANY JÁNOk·U'J'CA :;I. /DUNAPJ\n.TN'J\I. 

�rl\!"'It:H. A IJrm"'l/ /11111 2. O!JfllflOfllr,"/ hllj tlÍl"lI1 kh,·" (ul y,; 
,l vi lIIr'iju ... 11(1 7·(, 11, Vllkll l'IIIIP d,'I" It1/1 9 "rIIkIJI' " hutllC/", ... tl 

1(11 111111'.11'11" h"l)'ifrHó/(1 11I1II/llollllwlI (J., Vllr) II ,'llfil(ll(,h",'t', hll/l 
hifHJhnlfil1 Irull huJ/IIIHIII "1II1t\ktir,· kIlIlYlllul,'" ;/'111/11 /1"''1.1,,1111,,1 
Iltl't, " ... I)',·u II VIII I I'zr. II III/("J(I II. II'l.Ok h'juIÍ III )'1 u�jJII " "  IJ/I r'IÍ 
tulL tl-'7.u)JoUol mCfR'hfvjjl.. IlllonUllr,loJClt utAn bn.jtfr.I· ... 1 (\IIlc'
ktlr.lot II Jlonv!MUIiZlC,lk OI'jfZn)COH Kn8"l.InfJJ {ul.lk I, (llllllluU klH 
1IIIIIlckttl�/II"IHlII (IV., \rlÍul�II\c'1\ .'llI). Klb:vlltl"IIUI lIIIÍrIIl ""J. 
IlIr"l "hkl ó ... .II!JI" " IlIII'IIIr1� !-illlJllIl'ltrh·IiU'''IIIIl O\'. 1'''wurrt\l"k 
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lorc) külön hoh'iS"egöboll. Esetleges !elvilliQ'o!'í!iLSI'al viM:! 

SZt'1lcl/alllJ/ JOII08 61.01gill (Budapest, Y .. AkudémHl-tltcu 2, sz. 

Tcloron; 2�.). . .. .  " k Ilclncil;"8zitAs. A nmlt s1.nmullk :l;'�. oldulun koro t,
. 

" ' 
nUlUeci koltezésü levél bel Y!!!> alúiró�t1: "Imreh Fon'lIl' IIszl
l,dl/ef/cl) örHParaucsllok". 

, • . '  
Balalonl K)'ormCknY8!'nltatfls . •  \7. Ur!l7�·lgOt. :[\i"

.
1.\1 .

. 
K[l1i1,1.�IO 

és 111. Onm\gos ZsMifl G>'(,I'ult'ksz.ullutórulIlI Eg�. cSIllel . kmt 
ronllfllló mCRólh.Lllod,'lt; él'tdmében il loh'ó ö,'bcn IS G �CljCIiCIl 
ingY6U(!S holy 1111 ;] Bnlnt Ollli'lubndi G�'crmuks1.llnntflTllln�bull 
1161.tlkuszinói Ingok. nVllgy jól.s1i il;lIzoh'!ÍIIII)lol ellntult llszlL 
iilNl'lP'uk iidülésTO szor Illó lo'orlllukcinek l'CIHlclkezésé�·c. A 
júlillsl nynfoltflh 'lsi csoport han 3 ICllny-, flZ flUllllf!Zt,USI o.aiO
portbon a fiúgyormok vehe I ni�zt. E J.,'}'onuekok oletk?ru; 
� éR la '::w közl niltnkozhnl. A KIIl!r.llló h:n1.goló�ágll ezuloll 
i� felkéri uwkllt II lIsr.tlkllliz;lIói t/l.:okol él; HSl,tiknt;'Únói ;jó
IHi ignwh-.fmnynl rondolkt"lÖ tiszti  öz"egyoket, n�ik gyerme
keik röszé.G ·c dijtnl31l IrYllrllltntÓl-,1 igénybe "elIlll sz{and6kol!.
nnk, hOR")- kén'(o'l�-eikol mielöbh n l{UhZIIlÖ ip:nzgat6súp:úhoz 
juttatni !:'ziYe�kcdjonek . •  \ kérolt'mholl /IZ alábbi ndnlok ndnn
dök mog; rt nii1ö nov<" tizomélYi lldolfli (rendfokQZflln, úllo· 
múnyv'isWllyn, g�'ormekoinek :-O-/.uma). tagsági (j6Iéti) ilt"u1:o1-
vúnyánok tnt'tmll, II g-yermok lun-e é!> l.."tlru. Uö"obb lcl"iliigo
"illis.'11l1 _ a Mlelúlti oriikbun - u KOJizilló htR�al6sóglL 
"7.0�gúl. . 

Cselldörsé�i Közlöny 8. !>zám. Slrmélyes iiyyok �lillitiz.lerJ 
1·ondrlctek. KhIOW'7.toltek: Luklil� Uiril/C Illez. II n-. kel·iHot 
hllo�zloU törzst1szljévé NCblltl; .11m iska Györoy :-ozdi!. ;lZ I .  
kerlilot 2. lovalI IlLunlOi"zllilYllllnk llurnncsnokú"il Kitikunhniu
>!Oll; fiardcrouJJ J6:!�o! lllds. fi YIJ. kcriiletn('d �7.lirnYPuTUIlCS
nokkü. SzikswlI; Kön,yolJ fler/'IIr; S7.ds. fi lY. keriiletnél 
�mrnnlfironcsnokkú Domhó\-úl"oll; / iféz ZRcnd/ér Józse! szili!. uz J. kerUII'I gynlolt Innnlo!>ztrilyúnnk IHn·llllc.rnokfwn. Sulgó
torjánbfiJ\: PeYIJ11('IIleJ.-.1J (K'{úalnJ ...1110Hz 117.d1;. n VlI. korii
letnél 111.ÍIrnypurllllcsnokk,1 Egerhcn; Kd/ui'!'fll Amiras !>tA". 
!lZ r. kcriill;lt �. szút·nYlÍlluk jlnrOllllSnokú"á 8udnpestcll; ercpi 
Béla 87..dS. n YIl. korülutnúl smrnYPurlllIclIlLokká Szol"cm:"cl1: 
Ukáuy Zoltüu szd!!. n II_ korflloln61 s 7.iirllyporullcsnokkú :\.[órOll. _ Athclyezlelett: PWjclliJlO GYI/la hub;. uz L lwrületbe7� 
létSUllll tolott vnló "\""{'ze�e mellott, Budopestre. Ar. Idoigll.l· 

................... 
Minden csendőr 

saját érdekében cselekszik, ha. a 

PERL I I 
ARUHAZBAN 

Budapest, VII., Thököly-út 9. - Telefon : 34-3-43. 
vásárol. 

Elsörangú Férfi és nói gya.piÚSz.övelek. minöség l Selymek, bArsonyok. 
M61tényoa (nak! Férfi felöltök és öltönyök, készen 

és rendelésre. 6 havi Női kabinok, kosztUmök készen foly6sdmla. és rendelésre. 

t 
1 " 
o' 
, 

ncs DyugI'Lllomnnybun 1Uoghngp\l�tt: 'fóll! J?Z80( �., II, ke� 
.. , lb ,. t't _ Wa'·llcr Déin SundoT" Dr\UlCI Őrg). cSDlúdl I II o (' l . ..  

d .. d T IHwót ,,\-úr\'''-r8, Unit7. }'crcuc szus. "UI!O ray -ru, l"". �u-
, ' " ,"6 

·
" d  ...... ' Tc"ze!l" -l'C, Lnux Simon Adolf törlll_ "LIP' ler ,� ... -. . . , ,,  

K " ó.  S' dl'k Iwfnl\'i"-ru, Knp\\ree7. AlIlhrns Ilrhcíl. :. ÓSI�
" 

II ,'rc, .. ,'re. / 11l1lU;k�Ht: Szrdlilk) Forono nIIIIIgy. ,,8011)'(11 -I'C, 
�
�uck lál 

IlTUCIi. " I'nlollÍs"-rn. ;\ft·lm·r. Sándor 6rm. . .),ItHll :fn, }fn
cz.clkll Pál tórm. ,,�[éllcsi"-re, Vcszo ,J/ÍIlOS �. Ih. ,,\' él' �

.
e\ ,r

.
�, 

Pinpli JÓ7.s<'f Órlll. "l'nlnki"-ru, Lihar JÓ7.s01 6riU. "LO"i.!flZ. 
n', Nyil'1.1nr ,Tóz�cf th. "Kyitrui"-rn, Z,ómbi.k ,J�Z!i�r li�lll. 
,.Z:;engeIUw"-re, ;\lihúlyko,-jh; �tváll

. 
th. "MI�lUI) fn 

. 
u��

.
rc, 

n"milong" For�nll (h·m. "Hndnótl -l'll, Z,nblnci.kl Júllü); �Ol�. 
"Z6h'om"-rn, Vúllnl I.,t"lÍn ih. "Búl�nt"-l'n, 'l'onw!>?�'

,
:;zkl .Ju· 

nOs IÖrlll. "Sznmos"-ro, M,\g-iuccz 1'111 th. "S'WT\'IlIÜ -rn'.
"

Alh 
G�'Öl'gy Cll. "VlÍrnng�'''-rn, ]lógÚIl István

, 
lőrm. ,. H!n·I.,s � .. -\"II. 

S�liz" bt,'án örm. "S1..lUlIOS"-rn. naj MihIIly lll . .. \ fll\�ÖZI �r
,�' 

}�h;i J/LIlOfl 6rll1. ,,}I�l.lllyvcsi"-I·e, C'sipflll I,ujos t6rm. ,.CSéPI't1l -
J.U Sztojka Kflroly Illhdg�'. "Szorlmli"-rc, Stéj }�c\'ellC t61

�
11l. 

" S
'
znhllllos"'l'O. Kutis J/h IO); g. Ih. "Kövcflj"-re, Mllrk��-It:il 

Gyijrcy tö.lll. "Moro,,"·rll, Kirchuol" FOl'cno ca. "Lóránt
. 

-rn, 
]'jul)-c Lőrine e". "Pálfuh'j"-rn, Bnndik Elek 6rrn_ ,,13I113r
sZl'gl"-rc, Schmidt Pál olhdgy. "Szörényj"-l"c, Not.t FetO

�
lc 

ÖrlU. "Nádor"-rn, OZI'I Feronc th. .,Ú"ílfi"-rn. Hoitm· I StYlI
,
1l 

Ih. ,,11a .... 081 .
. 
-,.n, Plngic7.er Kruö örm. "PIlllór"-ro, Jinn!f �'1I1 

J�njoíl 6rm, "nCI'cc8"-rr, MnllYó .rózsor prhcFI. " Sól�mos -r� 
.Tonlls .JÓ1.so1 tÓl'lll. "Tihanyl"-!"II, Hiller Jfmos th. "Komly6s -
1'U. Vlznyiczki JflnOJi t.h, "Vúrnui"-rIL, Dnllrlll ,lÓ1..sof e�. "Dom h-
6"ftri"-ru �R Mr:l1i1r Kriroly t6rlll. "Mllrosfi"-ra változlntln. 
Szubdlyrelldelrlel.:.. _ A m. kir. mill;szlörlum lll\duJ.cst S7.ó
kcsf6vúrosbnll, Alho!"tfnlvún, Budnrokan, ('!lepelen, h.ISpCRloll, 
I'nlolaujfOl\lll, JJest;;zI'I\IOf7,�ébrtrll, !)e8thidegkJi.loll, P.eli�-
1!1..e1lt!6rinccll, Pelllujhelyt'n, nÚkOl;pnlo� (IIl. RllkORgzonlmlh!l
lyon ('s lJjpcRh:m II 161hnrllu kon}'ér klcsLII�-bon val6 Icgmngll: 
�ohb clndth;i úrúl to"áhhi iUl 61.kcdél'ilg (kjv{wC' Wt ótkczéloil 
H'lomckot) ldlogrnmmonkúnl .�G tillérhcu iilhrpitoLtn meg. _. 

A !lwlgiillltbu indul" cscndőr (:!úrűr) Mtnl el"iendő. tÓl'gyn.�ut 
II kÖ1.1őn)'l,öz mellékcit áUekintés részle.tesen fel8orol;lo. rt JUJ:
iírnok puskt'lval "016 klvezónyl6f10 esolén mindon szolgálatot 
jlÍTÖrt ílsluíval kell t .. ljrsi!cui. _ A pén7.Ügyminlsz1ol' n VI.I
�yolI,'áltliflg-rij\dböz jllllntoH C�llndörök úllal fl röld hO

.
f'·WIL' 

Inln fejében fizelondó hnS1.011bél't tovlÍhbi rcmtlelotig o. 
Juti

,
o

ott röld knl1l6ztori 01;1.10 jövcllchllóuok mindan kOl""onnJu utull 
IlClIgŐ 20 rillérhon állapHolln mog_ - Idcigloncs llyugúJlo

lílllyhll h(l)Y07.eU {VÍlrak07.n!l1 iIIetmónyokkr:1 87..a.badaflgolt} 
s(lndórogyónok lmjuk mog{LlIupitÍlsa végett kórházba történt 

Il)rondcl(�s nlkulmú"nl u kórházban töltöt! id6b(l!l ls mog
mnrndTlBk nYIlgdijillctmónyük 6Iv07A"!tóllOll ; n k6rllílzl külú;�
�,'k II jn"ndnlmIl7i1Rt terhelik. 11a a. nyugóllomfmyú esondől'
cln'6n magn kóri teliil· ... I7.llgál tntúRfit. ugy "hből - 110106r1 ... o 
U7, (l'l.z01 knjlCSolnlb:JlI kórhthhnn töltött illől ill - n java dul-
1lI1111uJ lel"húrc sl'mmifóll1 kőll!l�get lIem lehot cIRz.íimoloi. -
CscntlÓrl.!J.,,)·(·nl1k OI·"Olli l"ondoletro n hon,'{id é8 közrmHlész.cti 
kórll{,w"klban elöre lofl7.cloU tÓ.1tClM 01l0n6bon röntgon-, (juun.
c.� dlnt11crmlftl{{'z(lI�RI ,'ohetnok 19l1uyl)(�. Lef:d6u)'ségi R7,cmél)'ck 

hitel 1 Gyermekrubák és kabátok készen LelkUsmeretea és rendelésre, kiszolgálás ! Vásznak, mosóáruk. Úri- és női divat. 
Alapilva NiSi és férfi rehóroemüek. 

1885-ben! Cip{)osztAly. 
Kötölt- és szövöttáruk. Kérlen SziSnyegek, JUggönyök, paplaook, árlegydket 1 takarók és ernyök . 

••...•••.•••.•••••• , 
MINDEN CSENDŐR I "KAKAS PASZTA"-T 

_______ ...;HASZNALJON . 
M A G Y A R  G V A R T M A N Y !  

Négy évUzede vásárolnak � h�b�gg��;·;;k;t R E M É N Y l  M I H Á LY 01onl611"O tlr. Jóuel PerolIe 1I1r berceli b fl m. IIlr. ZencmllvtlnoU F(lI�lIot8 lJA]utójWl OLldapa.t, VI., K1r6Iy_utCII ae_60. sa. · KOr/eli 'rJe�O:Dt l 
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Iluját lDuguk ut(w fclmerült lh"cn költségek tclj�s 1Ul!/{túrfl.', 
!jét, csnlúdtngjalk után rchncrüll kölUiégckuck pedig 50 IiZÚ
wlókos mc�t6r1t6s6t igényolhetik utólag. Kórhúzba vuló 
swllftfls nlknhmívlIl gÖPcrcjfi júrómúyct (mcutónutót) II 
caond6r!cg6nYlióg kiútrÓlng osok sajút szomöl)'óro él:; csupún 
nkkor vehot Igénybe, hu II betegnek a mcgoD(r(.'<lctt suíllitó. 
Cliz.közökkc! (vasút, hajó, esetleg eUiCogat) yaló nwnnnli kór
húzbaszúll1{ {lIjD 6Ich'C9�lIyol júrt voJnn. Ezt II ltörUlruólI\\"! l. 
kozel6ofVOllfrol és nz illotékes k6rhúzigazgalósággal kert IglI 
7.olui. - A csond6rs6g IIltnl oIrogott, clúvczotcndl\ egyének. 
nok 1lZ. illetékes lLotósrlghoz való kisérésekor legénYsógl 6110-
m(lnyú egyónek otl, llhol YUt>úU vagy gözbajóöBszeköuctó� 
ninCSGlI, osok akkor veheinek ol6fognlot igénybe, ha II kl"ó
rot 20 Ml-nól IIng)'obb tú,,'olllógra IÖrliónik. Klv6telt \!bUpÚn 
/IZ elfogott (olövC7.otendO) ig1l1.olt mcnétkéPtelensógo kőpez. _ . 

.A g6pjúl'mllv(}koll ulknlmu1.ott Wmörgumi nbl'ollcsok hllsZ.llúlnti 
idtljőt 19!J3. óvl ml\jus hó 31-ől g Illcghossz/lbbitoUük. _ A 
tüldmh'clét;i!gyl min h;zlor n kŐ7.s,(l«i clóljúróll!igoknt n !;'l.ul'b
tövlll IrlftsnróJ "nló Itolldoskod lu;l'a és II !ognnalo!:liliÍH szi
gorú ellcIl6rzésúru IIlm�iljn, - A töldmí\'olósügyi minisztor 
[cIriiggcsztotlo uzl II 1'011 dolk07.ést, moly n 10jgyüjtötc!QP{'kl\ll 
o tej foldolgoZú6U ul(m vil!s7.llmlll'lldt sO"úIlY tojnak. I!nv6uIlk 
és irón nk esu]l(lI1 toltorrnlús utün való felhaszuúIÚFuí.t, �\rlé· 
k(lslt&iót vagy I'orglllolllbnhozásúl cngcdélyezte. 

Rti.tllúllnIJttír. Kfrdly Pdl hirlapiró 8Zcrkesztésúben, aki II 
Dudnpcsti NnllilnllOk Rendőri Rovntvezetöi Sz1mlikútullúuuk 
tagja, "H(idiónaplúl'" elmon kitiinöen Usszcú.I1Uott rtí?i� . 

k��i
könn' jelont Illeg. A köny\' tontosahb fejezetei : A rúdlO tor· 
16nolo és fojl6dóh(), A rrídió múkődósónek jsmortuL�se. HmL

g08!ilm. Rl1.dlóhlbuklirl!sés. Mllnm rtldiót vegyckY nö\'ld, 

közóp Óli hosszu hu!ULmu Ildók lIíhhíwta. ItfLdiójog. Uúdiú· 
lexikon. A .'l00 old ul torjcdclmü, Izl�Sl!SCLL kiúlUtoU kon) Y  �zak: 
I'luberek munklíjn és mimlüzt lUngoliban foglalja, alni II rúdlózo 
LlngykUzönsögol órdekclho1i. no�tI lim � F. �\ s1.crkcs,ztö {I 
I.:lioll(lürllóg lngjnluuk 100 példúnyi 50 ILIIeres �LrOI1 hUJlandó 

l·clluelke1.ósro úoesá.tani. MogrondelóHoko{ - lLlvalk07.!ÍSSIII II 
Csond6rsú/ri Lupokrn - GO lilIér órtókii jlOslnból�'l!� (cbból lD 
fillér porlókől!sóJm)) olo'ldcjii hokliJdésc lllulletl .. ,1[e�k(jl1til" 
nyomda, Budupost, ITllllYIHIl-lIten 4it lill. eimr" kelJ kuldolli. 

UrSJIIlrnllCRLLokokkll klucvczlollck: fl /I. korU/
,
oLb,:,,: FOjel> 

Súmlor th.; n IV. ktwiilo/u(lI1: Nng�' Andrús, 130hnr Súnclol' l� 
MÓIiZ(il'OH 1II1\'óll n. lb.·ak; a VI. Iwliile/lJo ll

;
' 
.. 

1'nm1ís LlLbZ�Ó, 
BÚ l"'klli (I3cllcHlk) S{ulflol1, KnlllHír I,njos, h.ovosdi . Amlrm;, 

Oorbúly Vikto1'. "llór. Llil1iuc7. Zsigmond, Swhó AJldl'u� J rt. é-l 
DoholI György th.-ok. 

IJzízussúgot klHüUok. A III. koriileloell: HorvlLth .Jlir.soi 

XI'i'. 16rm. l'"kli l{ntllUluwl 'l!f1uA"ulieell, Simon .rózsef I. &l'm. 
Hntvunl MnllJf/rlnl KI"Iozonlgrótoll; a IV. Iwrillefbull: Kilts 
.1Ó�llr VI, th. Sllnlu I..irllúvn! SIklósolI; tH! Y. kcrillflUuJU: }';J 
!'ng6 Lnj08 th. Deke .Er7.,6holtcl S7.űntcson,

. . . .  , EIILII"ilo7.'\�. 7'fl/Jlul St/lUlar lovn6 tiszthelyettes, llHlkol orli 
11nrunc"nok líprlllli 22'lm li órnkor kéloldlIIi l

.?��g)·ulln
.
dállbnl� 

Makón elbull. TCllloltl/;C' - amelyen II ,'úrol! kownsége IS nnJO 
"7-úmmn\ voU r�sr.1 - 2ft'Illl iG órakor törtóut a IlIllkoi CI!OlldŐr

laklnn)'úlJÓJ. 
. ' 

AliliSl keres. Harmall, Pdl gyönkí lakos, volt escndOr, húr
Ilwl)' őr/liin "ogy iskoJúuúl IJúrmilyen állásl \'úllal. Novo7.CH 
3 (-,·tg IjzolKll lt n 'ch\iilctboll és a sldút kórolmóro S1.oJ·tllt 10, 

CsendörSégi tollforgól árusít, köt, javít Várfai (Vlahina) 
Mihály polgári altiszt, Budapest, l., Böszörményi-út 21 
(Csendőrinktanya) vagy Fekete Imre ny. törzsőrmester, 
Kunszentmiklós. Árak és munkadíjak: szép, űj, dísztoll, vá
logatott tollb61 10 P, s7.olgálati tollforgó nagyság szerint 
6-6 P, régi toll átkötése 1 P, pótlással 2 P, beküldött új 
toll vágása és megkötése pótlás nélkül a P, pótlással 3 P 60 
fillér. A poslaköltséget a megrelldelö viseli. 

Olvassa ej, mJeJött tr nekt1ok ! 
Kllztcményt u611lcsak a cscnd!!rség tal'Jaltdl, banem b4r:C-l

Iül ollogatlunk. - A. Illegjelent klhllcruényekct UlIStolotdlJbllo 
rl!szcsftjük, do tulajdonJogunkllt fenntDrtJ uk, azokat teb4t 
llCloogyoz�üllk n61kUl nem szabad utánnyomat nl. _ K6zlralot 
euk nkkor küldünk VISSZ3, ba a szerziJ mel"c'mzctt é.!I v6lasz· 
lll!lye{rgel ellátott borUékot meHékaJ. - A kO%lemónycko t Ur. 
Jllk II palJJrnnk csak egyik oldalára, léJbns4bosan, (rógóPIJol 
\'lIgy jól olvasható kózirlisBal frlll; olvashatatlnn kézlrntlal 
nem lo/:,'"lkozunk. - 1'Jzolli:lt gép· vagy kédrdsos hasobllál 
hosszabb kúzlrntot csnk előzetes megegyezés után fogadunk ol. 
- A kér.lrntok rO�ahnll7;Rsl átcslszolásat Jlnk és 118 8zUksége8, 
Inrllllml móflllliÍtásdnok, a !őr/és nek és kJegt1szitésnok jogát 
fennlar lduk lUlI/{lInkunk. aki azt nknrjn, hogy kllzlemönyól 
\'úllozlnl!ls nólklll kllzUljllk, lrJn. rcá a khlrnt els!! oldaldrll 
plrns IrólLllltl: "Szószorint! kür.16sét kérem I" _ A clkkok nyom
dnl kOrrektlLrlijál illi végeZZIlk, korrckt.úralo\'ollntot Q.\Lnk kh'c
tclC! lllIelokhon ntlunk. - Szerzó'nk kU.Uinlonyomatalkat kUz. 
vctlcuUI II Stlldlnlll·uyomtln 19nz:gatúsú.gálól (Butlapest. VI., 
Róz.'om·uten nt) IIzlvcskcdjenck megrendellll, amoly ad velünk 
kUWlt IIzerződéS{lIlck iLrszablÚla szerin I klHcles elk6szfUnl. _ 

Szerkcszt!!1 üzcnetbon mindenkinek váhLszOhlnk. do a kér· 
timIIi telJcs no,'ÓI. rcndrokozntdt éli 8110mdsbclylit Ulnlesso rol, - Névlelí!n levélre nem válaszolunk. _ Hozzánk intézett le
velek tartalma vagy beküldóik kiléte felő} senkinek scm adunk 

(rÓgóIlel ,.onne !'U/l//fil> lsl"ún lör7.l;órUlcs!or (TIlI,,� li k� n 

117.okal nklkuek "Iudó frógépjílk vnn. külcljeuok neki (ruri
mlnlúl: A Rculinll"toul ŰIÜll�'I/olL NhZCS[t1. 

Hallatlan olcsó kőszén 
fl cscndlSrstig taJ!Jnl és hivainlal részére. - Felvilá
gohHásl ad Könő Ignéc ny. alispán, minIszteri 
tanácsos B u d a p e s ,, Budafokl.úl 17. szám 

..••....•.• � ••••..•. 
:A kötelesség : • 

. d k I "  I • 
.m l n  e n e  e ott . • 

H a s z n !lju n k  Schmoll Pastát Maovarov!rlm!nv 

• A mi kötclességilnk az, hogy Önt ée. 

: családját mindig fi legjobban szolgliJjuk kii 

: Reform Ruházati R.-T •• 
• Budapest, VI., Vilmos császár .. út S • 
•••••••••••••••••••• 
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relvll!iR:09itóst. _ Kéziratok 80rsóról csak 8'l.erke8ztGi Uze

ndben adunk vó1nszt, _ Aki levelet ir, vagy közIeményi 

kUld be nekünk, kisérje fijtyelemmcl o. szerkeS'l.töi Ü7.f'Jle

tekel. _ Levelet nem Imnk, bélyeget teMt (elC81eg� be

küldeni. _ Jeligéül legcélszerúbb kisebb helység nevél vngy 

UtJCJ:),Ü sdmct ,·4\0.ut01l1. Annok, aki lollltM nOIll Jollll mog. 

novének kozII6botiil és AlIomA8holye alatt vAln8J.olunk. -

Kózórdckú kérdésekre a "Csemmr 1..ok8'&lkon" rovatban adll11k 

\'Aluzt. _ EMrltelnl csak ICiolAbb félévrc lllhot. - EIlU!ze. 

tQst QIlak a cscndllrslllC, hon,'MsélC 69 az aUaml rondfirsl:&" 

tovilbb! a blr6s6&,ok, Il:nuilrUlO'1 M kUdl:asratdsl bat6s6.1:0k 

t6nyloges vagy nyugAlIomAnYli tagjOItói toa;adnnk ol, mbtól 

nem. _ A'I oUiflzotél,okot 1I:6rjllk pontosan meguJltonl, mort 

I{abai örS. Nem ürlllpon közölt.ük, hanem 8 február lIS. 
szúmunk hirei között, n 125. oldul jobbhasó.bján. 

Dr8ss6. 1. Vúlas:tt n Icxikon-rovo.tban hp. 2. Árkai-féle 

vllsngynt II Buchwnld-cégnéJ vllsnrolhut. (Bud
.
ap�.

st, V 1. And

rássy-út 4. sz.). Árn 25 pengő és ll. sÚ1\1itá'ill koltség, tohor

ATUként. BzálULvn, néhúny pengő. 

a roln.ó\ltds kUltaégBt klllUn foLn6.mltJuk. - A nokUuk szAnt 

Ilén�killdom6nyokot kbrjllk a ÜRclHlllrsGgl LlI.polr 2!).!U2, n6Ul íl 
postatnkarékpénztnri csekkszámlójóra befizelni. - S'l.crkeszlö

ségl órák naponta 8-H óráig. - A \Iop ré.sz�ro Szúnt közle

ményekel, leveleket stb. nem a 8zerkesztök nevére, hanem n 

szerkes'l.töségnek keU címezru, Igy: "A Olend6rséRi Lapok 

8'lerkesdö�égének. Budapest, 1., Bus'l.örntényi-út 21. szám." 

A 
Fcldíszilési ünnepsúgröl n�gy h.elyröl kaptunk fénykép

felvételt közlésre az utóbbi napokban. Eltekintve attól, hogy 

azok közlése meglahetös költséggel járna, több, lényegében 

azonos tartalmú ilyen felvétel lapunk illusztrációit ls egyhan

gúo.kká tenné, A feldfsz1t.ésröl készitett felvételeknek inkább 

c�ak az �rdekclt szempontjából van egyéni értékUk és jelen

toségi.lk, nekUnk azonban inkhbb olyan felvételek közlésér!! 

kell lörekednUnk, amelyek amellett, hogy minden olvasónkat 

egyformán érdeklik, témájuk ban is változatosak. M.indezekre 

való tekintettel már régebben úgy határoztunk, hogy kitlin· 

tetett bajtárAaink fényképét közöljilk, de a feldlszitésre utó

lag nem tértink vissza. 
G. J. tőrrn" Drávafok, Szivesen küldötti.lk, mcgszolgálta. 

. Remény. Trafikengedélyek szempontjából csak a hllbo
TUS rokkantságot veszik figyelembe, Ha azután a hadirok
kantak igényeit. kielélÓtették, a többi t.ra!ikenged�ly kiadá
sánál természetesen önnél is lehetöleg tekintettel lesznek 
arra, hogy hosszabb ideig a csendör:ségnél szolgált és eg�sz
s�gl okekból kellett ebböl a s:z:olgálatból kiválnia. Ismétel
jUk azonban, hogy ez nem a hadirokkantak trafik-igényjo
gosu\tságával egyen16 megkülönböztetés. 

K. 1. Olvassa cl lapunk f. óvi 7. 8zámnbnn "Nyugdljas 

törzsórmester, Tibolddaróc" jcligérc küldött. UzenctUnk 2. 6s 

3. pontját. Az Qtt közölt támogntá8on falUi n kincstár scm 

az özvegyet, Bcm o. gyermekot elh\tnshnn nem rÓs'l.csiti 2. 
Hadirokkant-jelvényt csak az kaphat, aki II mostani orvosi 

megállapitás szerint legalább 25 Bzó.znlékos háborús tok

kant, akár h6.hotÚS sebesülés, nk6.r háborúban szerzett be� 

tegs�g alapján. önre ez nem vonatkozik, mert ha annak ide

j�n megállapitották is a rokkantságot, abból kigyógyult és 

lijból tényleges szolgálatot teljesitett. 

Ibolya. 1. Választ a lexikon-rovatban f(lg kUlmL 2. A 
zubbony harmadik és negyedik gombja köző koU a n6vc�du-

1M bovürmi. 

Rózsa. 1. a Szul. 186. pontja megadjn az elvi lehetös�

get arra, hogy II napos kimenjen a községbe foglalkozási 

idó után, ha ebben a szolgálata nem gátolja. Ezt nz őtspa

rancBnok, vagy a helyetteso blráljn cl, a napos tchát az örs

parancsnok _ vagy helyettese - tudta és hozzájárulása 

nélkül a foglalkozási Idő után scm mollct. ki a laktanyából. 

Olyankor pedig, amikor csak a napos van otthon nz őrsön, 

neki mag{mak kon lelkiismeretesen elb1rálni, hogy nincs-O 

olyan szolgálati tcmnivalója, amoly előbbrevaló, mint a ma

gánügyek. Fontos szolgálnli érdek, hogy a laktanyában le

hetőleg mindig otthon tartózkodjék legalább cgy csendőr -

ha csak az örs minden tagja nincs ki.llszolgálntban - az 

ogyedlll otthon maradt napos tehát komoly ok nólkül fog

lalkozási idő után se hagyja el a laktanyát. Különösen a 

mostani viszonyok között m�g n magánh6tukat sem hagy

ják s'l.!vesen állandó őrizet nélkül i az örsön az örs!ózőnó 

otthonl�te nem számit. 2. Olvassa el lapunk 1981. évi 32. 
Bzámában közölt 191, lt:kszikon-vfllaszunkat. 8, A leksúkon

rovatban fog választ kapni. 

Bízó. �reUségi feltétlenlll keU, dc van ennél magasabb 

képesllósú jelentkező ifi, Ne foglalkozzék a gondolaltal, mert 

ncm valósitható meg. 

---- 2L- .......... _-.............. 
- - -

........... . , .. _---- ft ...... ft ft. ft ._'t 
f i z e t é s i  r e l t é t e l e k. 

Egyenruhnszövetek, 
b610sAruk, 
n61 OA IOrll fChOrncmfi, 
selycm,kölö{t· OAflzöVÖlt
nru, 
kCA'l.tyO, hnrlsoyn, 
paplan, cipO . 

•••••••••••••• 

Ha Irögépel lásárol, jaliUal, lallY REMING' TON cserél, keressen lel bennünkel I 
högép Réménylársaság, Dudapesl, 
VI. kertIlel, Bndrássy·O\ 12. slám. 
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J\luíC/l 12-HI. lIu érdeklődik Ifi, cRRk Rlomélycllon tCIfYC. 
Mondju meg öRzlntón, miral vnn RZÚ fl nkkor tulAn blzlllmnfl 
formábaTl mcgkulljn II folvllftgosrtnf!t, hn tnlún az n(lm iH 
volna og6szon clön),őfI. Sz61HfIR thu:t(!!cndó főnöknőnek. 

I�J u8z(irgycrck. Nt, öl'ökoofogudftR teljesen az ön mUK{In
Ugye, azt olölj(lrólnuk nom kell bcjclcntcnie éR kh'izagáldl! 
t.fIrgy6.t 8f.!m kópezhetl. iMenjon ol közjcgyzöhöz, kÖRMe mog 
ott. n'l, örökbcfogaci{ud M:cnödóst és tcrjcRRzc (cl közvetlenül 
az igazflágUgyminlsztcr úJ'hoz jóvllhngyfts végett. j'Jhhcz 
nlncR 8zUk!léKC Ugyvédre 110m, Ön iR elintézheti II közjc,lfyZö
,'cl. Qlv/lsfm cl az ltlS2. (wlolynmunk 98. ohln](m "Nagyka
nizsaI/ jcligéjú UzcnctUnk L )lontjllt ia. 

F08zfor. JI. jelcnaóg, hogy 1\ szuronyok hegyén tOtl'i.to
res:lOkfLl6 (óny jelenik meK, ncm ritkfIsiig. Szent hllmó tuzl>· 
nek nevezik II \'öbbnyirc II hnjófLrbocokon tUl1ll8ztILlják, MQg
jelen6s6t n hnj6t1ok vihar cl'Öjclénok IIzokták tekintenI. Az 
a magyarázata, hogy a főld clekLromollSngl1 úllond6 laflllú kl
lIü1ósbell vELn n !ógkŐJlI ClllkLt'omoll�fLggn\. Ha 117. embcI'l1ck 
úgynevm:oLt jó vczelö összeköttetése vnn II tnlujJnl,  teh(Lt 
nedveK, kődőK ddóhen n földuck czzel az c.lokt.l'omoHsiigávnl 
mcgtelIk a lCfltUnlc II hn vulami hegyetl tárgy van n�lunk, 
(jelen esetbc!Il fl Hzurony) azon koreRztül kisül. A klflUl611 
néha huuunollnBb ideig tnrt éli fényjelenlléggel JfLr. 

Kéziralok. 

IGirmcnd. l(ivonalOllRn közölui togjuk. 
Quo vndis? Nincs bennc Hemml tanulság, scm érdekcK' 

lIég. Nom közöihotő. o. 1\1. Szil. J(lvonaloRnn közölni fogjuk. 
MonORLor. Közöljük. KérjUk, méltóztllss6k n kózlralot 

II papfrnnk clluk nz egyik oldalára .rmi. . 
H. P. F. ErölteletL dolgok, nem alkalmallu

.
k a közléKre, 

1885. Jelentéktelen eRet mind ti. kett6.
, 

�11f610 érdekos· 
ség vun abbnn, hogy az örspal'f1ncsn?k tyukjú.t � szom: 
szédja ellopja fl oz örflparancsnak Ilc/bg mcglaló.lj�. A mú. 
Rik e!!et III egészen torméflzotc$, ilyon t6vedés mmdlg clő-
fordulhnt, kör.léBót II l'ondőrllóg I6lre>mogYllr{lzhatnfl, 

, 
SZ. A. tii.,m. 1. Jót moselyogtunk !LZ fr{uu'ln , .Csllk ncm 

hja komolytlll hogy II hes(lg{JklLt ignlololvánnyal, sot Jelvóny
nyel kellene �\lntn l '! Nem volna·c jobb mindjárt. az og)'ell
ruha 111'1'61 kBnnyobben 611 messzebbről fol lehetne 

fL
�k�t ta

. 
men;I, 2. A volt 22. h, ",yc, IraHára l'om(L/1 megsz o o· 

l'Uletcn mm·adt. 
I 'I h ktuá-O G Rzllkcl:lfcIH�rvúr. A hfrfoJet ajka hll ag, a a 

� 
IiR le�z 

1"' ;'eih�lIznóljuk, A ,'orllet nom hnsznólhnltJuk ;  ktflll ' 

cr6Jtctot.tclI wIn! II clle>ndlirrc vonatkozlJl.tvu. 

F A S ZÖVÖTT 
É S  V A S Z O N  
R O L ETTA 

KnrJ /l1'zmi1l1/JoS Ifzf'tdt.l {/Jl/tl/ol/ It 
"wI/ulf /aoo//Js(J/Jba71 !mvfI016. 

H U N N I A  ROLETfAOZEM 
lIur/a1"I/, I V .  l'flml,a,·kDrlll l, 

'""""''' ", ''' " ,,' ' ''' ,:'"''';';';":":";'�::':,:,:''''',,''"'''''''.'�, 
l felszerelesek, � 
I polg{u'l 1'L1hák, rehól'llcmüok, olpllk il 

If i I e g o I c s ó b b árban t i Mértók 1I1�II. G, ti ,  levonás meUett 
J 12 havi részleire 

J 
I 

JlfilvfinYOHi. Ami t fr: úgy iR von, mc,(c nom III. 1l} lmólotl-
10,(C val6ban cólll1.cranck lALszhntnók, hogy a csenrJórök po· 
IItlkal oktntflllban rl>szcllUljonck 8 hogy legal(lbb nagy voná· 
sokbnn tIszlábu jőjjonok politikai púrtJnlnk cólkltüzóllolveL 
programjáva l, anllllk nl'. orszAg egyetome!! órdoko IIzem
Ilont.jából vuló jolcnt6f1égével vegy vOIl1.cdulmóvcl IItb. Kót· 
Kógtolcn, hogy az Ilyen illkolázottllA,(C omelné a c80ndórök 
lát6körét II cóltudatollftbb(I, helyellobbli tenné magntnrtAllu� 
kul. IIn nzonllnn ny. ('rem m(llIik oldal(l.t tekintjük, n poli· 
ti kft val vll1ú rcnrJRzcrc8, habúr cRak lllmóletl foglalkozAsnak 
IH ugyannnnyl vC'lIzcdelmM fáihetjUk, m int nmennyl hnRznAt 
látnók, MlndelwkolóLt: uhho1., ho,(Cy vnlokl bármi néven 110-
vozendö polltlknl kórrl�RRol, pro,(Crommal 11th. az önmugn 
egytinlflégénck llllJell klkaJ}csou.II!� mellett, vellzóly n61ktJI 
C\),(Chdko",hllflRÓk, nlnpoR elókópr.eltllégrc vetn RzUkllQge II 01, 
11CdiK nem minden cRend6rnek lill rondolkezéRóre, NlncfI Jlo· 
litlkrd Il(lrL, amelynek fl programja ne hangznnélc szópell, 
nomcllcn II nmely nom az orflz6.g jnvnnnk IIz/JIgúlntfLt t,(Iv,né 
ki v6gcólJául, A IIztlvnk mindhr szópek K kBnnycn mogeJt· 
ho�lk IIzt, aki ol8vlKyázatlnnul kcveJlcdfk bolójUk. OlvllRtunk 
mdr olyan ravnA? kommunfllta röpiratot, amit 018ő I)illnn� 
lAMTIl hAtrnn nlAfrna akárki nem kommunlstu 18. Ji'tgyeljú 
múg azonban, hogy vl8zonl. milyen gyönyörű sznvakba tud· 
JAk burkol nl ogyolI órdúkeltAógck II zlIarolásuk znvorlutan. 
RfLgAórt folytntolt kUzdolmükcl, vagy hogy mll)'on bAmu
latramólt6 IIzemlll'metl'JnIlQggcl gyArljn nall-nap mellell a 
szcukarlel /IZ amerikai SZ\!Hztogyns"-lAs iilclfifllllra vonat. 
kozó hlrndflllall. Ugyan, hogy tudná fl cHend6r mcgúllapl
tanl, hog)' meddig politika fl mett61 kezdve már Mm nz, hn 
lcmlllomábn nwnekUI az uzsorás éli felekczotr61 kinbúl. 
nm Ikor s7.(,monkőrlk a �uzllógatt. Azt III nohéz volna II 
cRcnd6rm'k mcglllngynrázni, hogy mi a kUlönbsóg n fIImbad� 
k6rrll1vellség kUI!;ő arculata éli bolllő Ión)'c,(Cc, h irdetútt éli 

EGY lÉPÉST SE TOVÁBB 
K OVÁCSEVICS CIPŐ NÉLKOL! 

BIzla., kényelme. Járá., nagyon 
Jó mlnO.ég, aJac.ony ár jellem. 
zik, ezért keH Önnek la eZl venn i !  

Bakancs, zslros lehénbórból, duplalalpú, lekele 8'75 
fekele lérll Iéicipó, box, erós kivllel 1 1 '50 
Barna lélcipó, box, erós kivilel . 12'50 
[Ieoáns barna lélcipó, kézimunka 14'50 
NÖI CIPŐK GYERMEKCIPÖK 
OrMsl vó.lltliztók II togolcllóbb stropamlnlfségtO/ II log
rlnomahb/!)l - K6rJc logllhlhb tavUlI?! lJ.rJog-yzókomcl. 

KOVACSEVICS MILEN KŐ 
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va16ságos célkit'ütése között, pedig ez már aztán igazan 
politika, még pedig nagy. Nem, - jobb ezekkel II kérde
sekkel a csendört nem foglalkoztatni, beleunna úgyis hama
rosan. Közbiztonsági szolgalatunk alapvetö politikai szabá
lya a kommunizmus ellen való kilzdelem; ha a csendörnek 
uen túlmenő irányitásrn. is szüksége volna, előljárói meg
adják azt neki olyan terjedelemben. amennyire a magn 
swIgálati köre megengedi. Ez az oka annak is, hogy II 
Csendórségi Lapokban politikai kérdésekkel még oktatás 
céljából scm foglalkozunk, tel'uit kőz}eményét sem közöl· 
het jük. 

Bare. A h�irtak nem alkalnuu;ak nyilvános tárgyalásra, 
mert bir.almns tennés!:dii szolgálati ügyekkel kapcsolato
sak. Eljárása mindenesetre helyes volt. Ott, ahol alkalom 
és lehetőség nyllik, a cscndömek természetesen törekednie 
kell arra, hogy a hazafias szellemet ápolja és t.erjessze, 
igazi gy6gyulást azonban ezen a téren csak a gazdasági 
viszonyok jvulása �s sok-sok munkaalkalom hozhat, amely 
mindenkinek megadja a mintlennapi kenyerét s azzal egyUtt 
a megnyugvását is. Javulást, munkát azonban nem remél
hetUnk addig, amig Trianon jármát kell a nyakunkon hor
doznunk. Trianon ellen kell tehdt mindenekelóU kUzdenünk, 
sz6val, betüvel, tettel, szeretettel, gyűlölettel s mindennel, 
ha kell, ami a kezünk ügyébe akad. Trianon gyűlöletével 

lIegedO. IlrogalO, bllrm6otkll, 
RADIŐ* GltA2\L"lOFON 
clmba'om, u i5�u;e. bllogenrl!lr. a 
eleudomg tqlaloak r é � !.  t e l r e t.o 
AfJrlyd.lr.et IIIip'en kUld a e>cndGflég· 
ne.k 40 �y óta megblzbat6 náJ1116jll 

Mogyoróssy Gyula 
�n6.g.1tr11 bangnefIDelter 

BudaDest,VIII.Rákóc:r:I�Út 11. 

.. \'J!rf�lf�B 
PUCH .. ", .. u STEYR WAFFENRAD 
k e r é k p tl. f o k  r:. o l e ll d ó u 6 g  r é u . 6 r e  l e g ll l k n l m ll l a b b ll k 

Puch müvek Rt. Budapest, VI., Lehel-u. 25. 

kell ma n hazát szeretni, ez az egyedüli útja a feltnmn

dRsnak. 
Semper idem. Nem ft legsikerültebbek közül \.aló, de 

azért. jó, kö:tőlhetó. 

PAly6zat. 
Az örsparancsnok az egyik ilgyes járörvezet.6t n.llan

d6an az örsre újonnan beosztott, nemrégen vizsgázott. pro
bacsendórrel vezényli szolgálatba, hogy öt az örs szolgáIn
Hiba bevezesse és a járórtars tennival6ira gyakorlatilag ok
tassa. 

Le kell Irni, mi mindenre kell a jnrörvezetó figyelmé
nek kiterjednie, hogy az örsparnncsnok emc megbl'l.Ó.s6.nnk 
j61 és alaposan megfeleljen. Egyenkint le kell Irni, hogy 
purt.yázások közben mi mindenre fogja a pr6bncsendór íi
gyolmét felhivni, milyen kérdésekről fog vele beszélgetni s 
mit iog azokról neki mondani, hogyan fogja előtte fi jó 
másodcsendör tennivalóit �'Z6vlt.t!;!nni s miképpen [ogjn azo
kat előlle meg6rthctókké lenni stb. 

Nem sznrnz és rövid íelsorolásllt nkll.rjuk annak, nmire 
n pr6bacsendórt meg keU tanitnni, hanem részletes dolgoza
tot. llrr61, hogy azokat mik.Snt kell II fintaI cscndörnek ell)
ndni ,'agy vele megcsinnltatni, hogy a jáT6rvezew által tar
lolt oktatás a feladatnak ne csak szárnz, kötelességszcrú 
elvég'l6se legyen, hanem n pr6bncEendórben szeret(!let é� 
érdeklOdést keltsen :l hivatása iránt s n portyázás közben 

felmerUló, SZDrosan vett szolgálati tenniva16kon kivill ter
jedjen ki a. szolgálatban val6 személyes viselkedés, magn-
larl6.e stb. kérdésére is. 

A legjobb pályázatot közölni fogjuk. 
Pályázatol csak fl cscrulórBéo /cgónVBdgi egllól1oÜ61 } I)

padJUIR. el. Határid6: má.jus 15. A It'gjobb pálJfá=(�lot 8':ÓJ) 
cmUkM:ron/laI jut(lJ1lIa-:zllk. A: t'Tt!d'n1MIII/ II jlÍ llilll1 1-; IIzli
'fI1111fk'hnn log;uk közölni. 

PAlyAzntalnk meglejte.et, 
IIflWllfCk I/1l1i s:6munkhan voll/lÍnak ()sedókC86k, azok nag1lobl, 
lI:ríma és t.erjedelme " övetkc='.t!bor1 fill It(!/l/Rzúkro minll a /di
ulJf./u:1I 8zkmunklm71 lonjuk kiiz6lni. 

A s1!erkesztésért és kindáaérl felelős: 
PINCZÉS ZOLTÁN {jJlnugy. 

Stádium Snjtóv6..lalnt Részvénytár8aság, Budapest, VI., 
Rbtan-u. 111. - Felelős Uzemvezető : Gyóry A1BdAr. 

1l'''Ynerto61 UI kl" paror;t61 álv�u prima h""k, eDédl6k. ű.ln,,06", 
BÚTORTE RM.ELÖ 1::s olefÓ tI.,bn eL&d6� 

SzolgAlatban , . .  

S�olgé.laton kivül . .  

. . .  m ln d l g  ktrogásla

hm, lolazet6s a csendőr 

megJelenése, ha 
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�··�H�a"J1l·e·g·b�íz·h�a·t6""""""""""·�jr i és jó árut szálln e 1 Hirdessen a 

Csendörséui lapokban! 
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Hirdetése eredményes tesI 
-

egyenruházati és 

teiszerelési cikkeit 
.z 

C é g t u l ll l d o n o s : 

. _-= 

Irrutuh:bon 1:110,111 be. 

Budapes!. VI. Hagymezö·u. 3B. 
TIt,: 21Hl. POII.II_, mnll, luce. 

A I, M Á S I  r S Tv A N  

N E  FELEJTSE EL ELOLVASNI A 

BORITÓLAP HATSÓ OLDALAN A REMINGTON lrégép hIrdetést ! 


