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Swlell'fts!o és 1,.dOh'ra'.' Megjelenik EI611xetésí óro: 
Telefon: Posloln k o rékp ónzfá r I BUDAPEST, I. KER., minden hó Egász évre 12 pangö, csekk szli min : SÖSZöRMtNYI-ÚT 2' 1 .. im és 15 .. én 501-90. 25.342 fólévre 6 pengö 

Hi-8ze!t egy 18tenben, M8!M�� OOy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságba1l, 
Hiszek Magt/at'ország feltámadásában. 

Amen. 

A kiváltság l{ötelessége. 
Aki igényt tart al'ra, ho&,y nevében vagy lelké

ben, vagy mindkeitöben kiválónak tartsák, nem kö
vethet el és nem mulaszthat el semmi olyan cseleke
detet, aminek elkövetése vagy elmulasztása alantas. 

Elüt a szót azért haszm\Jjul<, mel't fi cselekede
teknek vagy mulaszMsoknak egész SOl'a Vfm, nme
lyek nem iltköznek ugyan fl bilntetötöl'vénykönyvbe, 
de mindennek inlcább nevezhetök, mint s7.épl1ek, 
A cselekedeteknek és mulasztásokllflk ezl n fajtt\jftt 
akal'jul< az "ahmtnsll szóval megj�lölni. Vannnl<, 
akiknek nevelése, szooiáJis és anyagi hel,yzete, tál': 
sadalmi állása nem engedik meg, vag'y lehetetlenllű 
teszik, hog,\' etikai \'onntkozásba.n magasabb ktlve
telményekkel lépjílnk fel veWk szemben. Ha c?,y 
ilyen inkább szánalmat, mintsem megvetést er
demlll szel'cncsét.len a pádJ�1'fl köp, evés után kÖJl�'ö
kével törli meg n száját, avagy segélynyujt�� he
lyett kál'örvendezve, vagy kÖ7.ömbösen szemleh egy 
baleset -szinhelyét és szarepl6it, megvan a mentség, 

Nngyon és nyomat"ékosan .abba a �<at�gó
.�
'iábn 

tattozil< awnban a csendőr, akmek el'lcölcsl kotelc
?éttségei vannak s akinél teljes mél'tékben fennáll 
az az elv: a kiváltság kötelez, N�m annyi!'1I a. 

ké�
zettSégénél és egyéb tulajdonságauHil, hunem IgenIs 
annál II Jeivételes helyzeténél fogva, amel)fe� 8 t�r
sadalomban élvez s amelyet a I<öl'ülölle zaj ló mlll
dennapi élet százféle meghyilvánulIisábnn nap-nap 
mellett személyesen tal)l\SZLlllhat, 

Oit ahol"n szürke civlh'c" ügyet .sem ve��e.�, 
elötte ut'at n"itn�lt' ahol a .szembejövő hasonszö!'ul 
eszre Sem veszik Őt megsUvegelik. Ahol egészen 
derék legények l�osnraL kapn Ilk, ö szíves rOI!�ldla
tásra talál és [gy lehetne móg hasflbs7.nmrn felso
rolni IlZ előjogokat, fi kivételes, kecJvezl1lén�'es 

,
Mn

nAsmódot, nmelyel<ben őL a társadalom részesítI. 
Ez a kivételes hel.'lzet kötelez. ts pedig SOkl'R. �ötelez egyrészt II ltíl'sadaLommal szemben, Ilmely .<� 

kivételes helyzetre nz önkéntes és kés�::f�,
ges lehető 

séget megadja és kötelez azokkal az eloclo�kel sze�
ben, akik ezt fi tiszteletet n testUIetnel<. kl".ív�� s 
nek Unk örökbe hng\,táIL Ennek az el1kmCSl kötele
zettségnek úgy tesz' II csendőr a ,

leg57.e�be� r elegef� 
ha Szolgálati és mngánténylcedéscJben mmdlg f

k
cll

d
e 

h tő 
" '. embe!' csele "e e-e az fi láthatatlan vnH\ml, ami az . b S bAh't leit a mngasabbl'endíiség cllszével vonJu e. ZR ,á felállftani erre nehéz, de nem llehéz [rZ e'n'lbCI'nel( l -

nevelnie nmgái arra, hogy szeme clőtt mindig otL 1(.'
hegjen ft k·iváltság kötelezeLtsége. 

Nem kell, hogy II csendőr ft tArsftnnlmi szoká
sokkai és etike�Lel annyira Li�ztában legyen és Clzol, 
kil1sős�geit olyan pedáns pontossá.ggal tal'tsu be, 
mint egy ll11gol lord, De el'ős visszaiets7.ést, sőt II 
Lestület.re sokszol' mÓl'hetetlen kárt jelenlhet, hn 
viszont bizonyos helyzetekben ügy viselkedik, mint 
egy sflénhol'd6 ](oesis, vagy egy piaCi kofa, Lehetel
len felsorolni az összes e!őadódhal6 eseteke l 5 �?ek
ben az esetekben hogyan viselkedjék, de mégis sze
retnénk valamit kiemelni, amel�' hibába, illetve hi
bfdcbn a csendőr fl legkönn�rebben és leggynhnbbun 
beleeshetik és - sajnos - néha bele is esil<. 

Falun gynkol'i II kötekedés, Ártatinn évödcissel 
l<czdődik, civócMssá növekszik, majd ven:�kedéssé fn
jul és soleszol' véres tl'agédiábun végzliclik. Szerel
nők, ha ey. a jellegzetes falusi vomis II rulendől'tól 
idegen maradna. A csendőr csnk mint csendőr szere
peljen az ilyen esetekben és sohasem mint ldhfv6 
fél, vagy pedig, mini aki túl1(önnyen felel n kihI
vflsra. 

A csendöl't nz "ú)''' megsz6lítfls illeii. Legyell 
tehát úr fl szó IleIlles értelmében, Nem az az úr, aid 
"nem siet, nem fizet és nem csodiilkozik", hllllcm az, 
aid tudja uzt, hogy nz lit meg.iIlető jogok és flZ 
őt kÖl'U1vevő tisztelet milyen mngatl\l'tásl'l\ kötele
zi\c. Ne csuk ne sérLegessen sohn sonkit, de HZ öt él,t 
sértés megtorlásám\l sc válass7.f1 lIzt 111. utat, Ilmelyct 
olyanok jÓl'11nl<, akik ltizá.rólllg kocsmai nevelésben 
l'észesiiltck, 

Természetesen egymagában nzznJ, hogy nem dor
bézol, nem vel'elcszik, nem kötekedik és nem sch'te
J:.fet, korántsem tett még eleget n cscndőr II kiváltsílg
hoz fiiződő kötelezettségeinek. SzolgidaLbon és szol
gálnbon kívül, a tisztességes llíl'sndnlom mindolll'enchi 
tngj{\Vol szemben és az él'intlcezés hlljszfdffnom rész
leteiben is azt kell zsinól'lllél'téknek tekintenUnl{, 
hogy méltók is legyUnk !1 IdllönJeges megbecslllésl'e. 
Nemcsnic a mindannyiunk köy.ös szimbolumnl{6nl 
lengő kakas toll címén, hanem ogyéni jogon, mCl,t 
kétféle II tis7.teJet: igazi és lall!zólagos, Az ignzit csni< 
IIZ a esendő)' kapja meg, Ilki flI'I'n egyénileg is - mint 
ember - méltó tud lenni. 

Az önfegyelmezés és önnevelős terén, 111\ IIZ 
el'ős nlull'iLt és jószándék megvnll, csodf\lntos ered
ményeket lehet elérni. lIa vnlaki komóh'nn elhalfl
rOZ7.a, bogy nem cscleksz.il< olyasmit, nmil'e nz .,aln"
tas" szóL lehet illesztcni, 117<t rogjn tnpn8zt.nlni, hogy 
lüs itiő multún, �ahín Im7.detleges, Idscbb lJotlflsokon 
és lévedésel<en kCl'cszLtlI, de l:!zinte gépiesen laliiljll 
el mindig Wtt, amit /lZ óletnel< eZ6i'Il.\'i helyzetében 
tennie kell és léll,vegében soha nem 1'01{ véteni llZ el
len az erl<ölcsi Ikötelczet.tség ellen, ami kivételes 
helY7.etónek jogn és kötele,'uH�ge is egyszel'l'e, 
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Gondolatok a szolgálat 
nyilvántartási rendszeréhez. 

Irla: HOLLóDY JÁNOS alezredes. 
Lapunk foly6 évi 9. számában Vadászy J.stván őrnagy 

úrtól: ,A szolgálat nyiLlIántartá.sa. az őrsökőlI!' eim alatt 
megjelent cikk annyira megragadta figyelmemet, hogy 
indittatva érzem magam az ügyhöz való hozzászólásra. 
Teszem ezt abban a reményben, hOJY Vadászy őrnagy 
úr annál kevésbé fogja rossz néven venni észrevételeimet, 
mert nyilván mások is hozzá fognak szólni és igy közös 
erővel elöbb-utóbb mégis csak sikerül az őrsök szolgálatá
nak és állomány-nyilvántartasának leghelyesebb módját 
me6találni. 

Megítélésem szerint a kérdés nagyon időszerű és é� 
pen ezért nagyon kívánatos, hogy a s%o16álatnak ez a lé
nyeges mozzanata a Csüsz. 1. és IL részének küszöbön 
lévő helyesbítése elött a legnagyobb alapossággal meg le
gyen vitatva. 

Ami Vadászy órnagy úr cikkét általánosságban illeti, 
késméggel osztom azt a véleményét, !hogy óvakodnunk 
kell minden olyan változtatástól, mely az irásbeli tenni
valókkai amúgy is böven ellátott örsparancsnokot ismét 
egy fokkal swrosabban kötné az irod ához. 

Én is állítom, hogy a megsw}wtblágJloz. puszta ké
nyelemszeretetoböl való oktalan ragaszkodást le kell lYÖz... 
nünk, Iha tényleg képesek vagyunk ezzel a munkát lénye
gesen csökkenteni. Nem tartom ellenben bünnek a meg
swkoltságot sem, - kü]önösen nem akkor, hogyha az, 
amit megszoktunk, nem mondható minden kétséget kizá
róan rossznak. 

Horvátországi emlékek. 
.h·ta: NEMO. 

Az ut6bbi években mind süro'bben foglalkoz,ik az 
európai sajtó a szerb-horvát ellentétekkel. Az 1918. évi 
egyesülés nagy lelkesedését a horvátok részéröl csakhamar 
csalódás váltotta fel, akik nem tudják, de nem is akarják 
elfelejteni, nu:!nnyire más volt Horvátország sorsa az 
eu.rópai kulturájú i\Iagysror.ilzággal való közösségben, mmt most, hog)" a délszláv testvériség nevében, akarvanemakarva balkanná kellett válniok. Bizonyos, hogy ezek az ellentétek nem caillapodni, hanem ellenkezöen: mind terjede�ükhen 6 mind jeler.töségükben növekedni fognak � �e�l�ü

.
�, 

.
. azzal

. 
!ogn�k végződni, hogy a történelem lapJalrol lewrolt trianonI ::zerzödés rövid emléke után újra elO'lnásra fog találni a két nép, amelynek annyi közös vo

nása van: a magyar és a horvát. 
A Csendör;;égi Lapok rnultk"i 298. oldalán közöttem nehány horvátországi emlékemet. amelyekre annak idején mint honv�orvo!l leltem sz�rt. Jeleztem akkor, hogy meg� emlékezésCImet alkalomadtán folytatni fogom. Ennek az igéretemnek akarok most eleget tenni. . 
Az udbinai derék korcsmárossal, Hodúkkal val61lézet-

Azt is 'helyeslem, ,hogy egy-két apró változtatásért 
nem érdemes rendszert bontani, de hangaÚ'lyozom, hogy 
lényegi változtatások esetén kár lenne a �iküSzöbölés!e 
váró apró hibákat maradiságj)ól meghagYni. Ebben azt 
hiszem mindnyájan megegyezünk, \Sőt !Valószinűleg egy a 
véleményünk abban is, hogy voltaképen mindnyáj.unknak 
és mindenkor szakadatlanul arra az eszményi állapotra 
kellene törekednünk, hogy az örsök irllsbeli munk.áját ki
záróan csak a közbiztonsági szolgálattal és az állomány
nyilvántarllLssal elválaszthatatlanul ösazefüggő feljegyzé
sekre csökJcentsük. 

Ez a valósálban természetesen kiviheteblen, mert 
széttagolt elhelyezésünk mellett a legénység kiképzése, ft 

rengeteg személyi, valamint gazdászati és egyéb ,ulY 
mindig kifog}1tatntlan forráBa lesz az iráSbeli érintkezés
nek és munkILnak. 

Többé-kevésbé me,S' kell tehát bék-ülnOnk ezzel a szük
séges rosszal, de fattyúhajtásait szüntelenül nyesegetnünk 
kell, mert természete nagyon bajlamos a felburjánzásra, 
Ezt 'kell cselekednünk, mert a túltengő Öl'sirodai ügy-ködés 
nemcsak az örsparancsnokot, hanem a tiszti előljárót is 
elvonja a valódi hivatásától, az oktatástól, neve1éstól és a 
közbiztonsági sioigálat felsőbb irányitásfitbl. A sok és 
terjedelmes irat -átvizsgálása nagyon időtrabló, kevés 
hasznot hajtó munka otthon és szemlén egyaránt .. 

AlI ez lWJönösen a na6Y létszámú örBök irodai ügy
ködésére és ebből kiindulva a szolgálati havif.üzet kUI
alakjának és tartalmának megvitatásánál elsősorban a !na
gyobb létszámú örsökön felmerülő gyakorlatias kivánal
makat vélem dÖ!ltő fontosságúaknak. A kisebb örsökön 
aligoha 9ko� észrevehetően kevesebb, vagy több IráSbeli . . "_ . 

eltérésemmel végeztem az előző leIrásomat, amelyet azután 
szerem:sére - már t. i. az én  szerencsémre - fejlett dip
lomáciai érzékkel elsimítottak a barátaim. Elvég'ezve te
hát az udbinai sorozási tennivalókat, útnak indultunk a 
következő sorozási á.llomásunk felé; Gracsacra. Persze itt 
is a vendéglőbe 'Vitt az első ulunk. A vendéglős Öreg, tö
rődött, beteges ember volt s az üzletkt egy igen eredeti 
alak: Vavram vezette, akit magyarul Ábrahámnak is 
nevezhetünk. 

Él. a Vavram tulajdOnképpen pincér volt, de nem 
csak amolyan közönséges, hanem. pincér, fizető és üzlet
vezető egy személyoben. I tt is az volt a szokás, ;mint Hor
vá.torszá.gban általában: aki leü:lt az ebédasztalhoz, egY 
forintot fizetett. Azért ;mondom, hogy az fizetett, aki 
leült, mert hogy evett is-e vagy sem, az .melllikes volt. POr
ci6zás nem volt: behoztak egy lllagy tál ételt s otLhagytá'k 
addig, amig 'ki nem ürült. Ha kiürült, megtöltötték újra; 
Igy ment ez, amig senki sem tudott többé enD'i. Vavram nem értett a betüvetéshez a számvetéshez 
még kevésbbé, ezért a fizetés úgy ment nAla hogy minden 
forintot külön vitt oda a gazdájához megn�vezve azt aki
tól kapta. N�olc-tiztagÚ asztaltársa6Agnál bizony nehezen 
ment igy a flzetks, de nem volt baj bőven tellett a� idő
ból. Volt közöttUnk egy új 'Vendég i�, aki, gyomorbajos Iévé?, nem evett semmit az ebéd ból , esak két IAgytojást. 
MIkor Vav.ra� hozzáért 'és kérte a fizetséget, megkl:rdezte: 

- Mit fn:ctek 1 ) 
.
- Mit? Hát egy forintot, válaszolta Vavram, meg

UtkÖ21Ve, hogy akad még ember, aki ezt nem tudja. 
. - De !hiszen én nem ettem Bemmi egyebet, esak két 

tojást, azt ls IkUlölI rendeltem. 
. - Ja. felelte Vavram, akkor egy forint tizet fizetaz. 

M�ért �em ettél. (irtam a multkór, hogy a horvát nyelv· ben mmdenkit tegeznek), mondotta. neki, itt vQlt elötted\ 
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munkát a szolgálati havif.Uzetnek ilyen vagy olyan alak
ban való vezetése. Ezeknél tehát inkább a papírral vai6 
takarékoskodásról lehet szó, 

a szoI,5'álati naplóba főleg azokat az adatokat irassuk bele, 
amelyek az ottlhonmaradottak tájékozására szükségesek, 
ezeket is lehetöen röviditve. 

A�t az esetleges ellenvetést, hOJY az ör-sök írásbeli 
munkáJának a szemlélő elöljáró gyors áttekintése érdek� 
ben való szaporítása megbocsátható, illetőleg eltűrhető, 
elfogadhatatlannak vélem, mert Iha e téren baj van, vagy 
lehet, akkor anás úton, pl. a szemJeidö meghosszabbításA
vaJ, nem pedig az örs írásbeli munkájának gyarapításával 
kell a cél fejé törekednünk. 

-

Ezzel .a .szolgálati Jap fontosságát tolju..k előtérbe és 
ez 1b�lyes. IS, mert a szolgálatot nem annyira a szolgálati 
napl�, mInt ,3 swlg�lati lap okmányolja. A szolgálati 
naplo hasonloan az IktatókönyVhöz, inkább csak az össze
tes áttek�nbh�töséget és a nyilvántartást szolgálja. FentIe� Ismételt m.egfontolása után mez ingott ben
nem az. a 'bIzalom, amely el&5 látásra Vadászy őrnagy úr 
tetszetös tervével szemben bennem kialakulóban volt 
mert . az örsök létszámviszonyait vizsgálva, megálla� 
pithatJuk, hogy 190 örs 7 és ennél kevesebb, 534 örs 8-tól 
12, 56 örs l3-tól 20 és 8 'örs 21-től 38 főnYi létszámmal 
van rendszeresítve. 

• Mind az írásbeli munkacsökkentést, mind a papiual 
valo takarékoskodást magában fO,s,laI6 egyszerűsítés egyik 
kulcsa szerintem az, hogy a szolgálati havifüzet adatai
nak nyilvántantásánál az eddigieknél sokk'al jobban ki -kell 
használni a ,papírt. Ez az. elv pedig meg,követeli, hogy mi· 
nél több adatot tegyünk "víz.sz.intes irány,ban" papírra, 
mert a tételeknek (rovatoknak) függélyes irányban való 
szaporitása az. tv alján véJzendő öSBzegezésnek mind· 
gyakoribb átvitelét .vonja maga után, A neveknek és a 
számoknak ez az ismételt leírása pedig nyilvánvalóan ha· 
Szon nélküli írásbeli munka. 

A .türdők,ülönftmények in6'adozÓ létszámát és a 
gödöllői örs egyedülMló különleges viszonyait az általános 
s�ilkséglet megállapitásánál nem tartom figyelembe vehe
·tonek. 

FeI1ti adatokat a szolgálati havifü�t küJalakjával 
kapcsolatba hozva azt látjuk, hogy a 7 főnél erösebb örsök 
�annak �úlsúlyban. Ez viszont azt jelenti, hogy :Vadász.y 
ornagy ur "e6Yoldalas" szolgálati naplója csak 190 örsön 
lenne z,avar·talanul 'használható, mert már 7 főnyi létszám 
mellett is legalább 3 névrovatot kell tartalékoIni a tar. 
Wsan elvezényelt, létszámfelett vezetett és hó közben oda
helyezett legénység számára. /Piz névrovatnál több pedig 
az egyoldalas alma még akkor is alig szoríttbatá be ha 
a szolgálati havi füzet féloldalas ürlapját valamivel nag;obb 
papi.rra Dyomjuk. Apótiv bera6'aszt.ása viszont nem segft 
az Ily füzetnek függélyes irányban val6 terjedésével 
szemben. 

Szinte hrnetetlen, de tény és való, hogy jelenleg na· 
gyobb örsökön havonta 40--45 ily átviteleres válik Bzük
ségessé. Ha ennek csak egy negyedét sikerül me6'takarf· 
tani, már az is jelentékeny haladásnak lenne .nevezhetö. 
Merem azonban remélni, hogy az általam tervezett minta 
révén körülbelül egy.harmad résszel sikerülni fog a szol
gálati >havi�üzet terjedelmét és a vezetésével járó munkát 
csökkenteni. 

A talányoa kérdés másik nyitója szerintem is az 
lenne, amit Vadászy őrnagy úr megállapított, t. i. hogy 

még ki is vittük, ami megmaradt. De mert a két tojást 
külön rendelted, külön ketI megfizetned. 

Honváton.'Zág:ban egész vidékek voltak, a'hol 'messze 
földön nem lehetett orvot:lt találni. Tellmészetes volt tehát, 
amikor hire ment, hogy itt a sorozóbizottság s abban or
vos ia van, ·sokszor 21).-30 km·nyiről i� felkerestek a be. 
tegek különféle panaszaikkal. De csak pirospozsgás, kövér 
orvossal áilottnk 6zóba, szikar, sovánnyal nem, mert azt 
mondották, hogy semmit .sem ér az oJyan· orvos, aki még 
magát sem tudja meghizlalni. Volt egy kollégám, aki Zág
rábban igen keresett belgyógyász volt: ha egy falusi em. 
ber hozzátévedt, azonmód visszafordult, amikor ,meg. 
látta, milyen sovány. Emlékszem egy öreg horvátl'a, aki 
hatéves unokáját hozta nozzám, bedagadt szemekkel. 
.Könnyen gy6gyítJható, de veszé1yessé válható szem:beteg. 
sége volt a .kisfiúnak. Meg.mondtam neki, mit csiuliljon s 
fel is irbun valami orvoaságot. Pár nap mulva onnan kö
rülbelül 80-90 Ik-m-nyire egy másik sorozó álJomlison ki áH�.t be ho:zAm, mint az én kis páciensemnek a nagya�ja. 
örommel uJságolro, hogy az unokája meggyógyult s aztán 
reáté.rt a dolog!'a, hogy t. i. azért keresett fej, hogy meg. 
hálálJa a fAradozll.somat. Egy iltalvetó pisztrángot hozott 
gyalog utánam. 80.-90 kilométel'nyire. Soha olyan nagy 
pisztrAngokat nem láttam, volt közöttük ötkilós is. 

A vendég látva, hogy Vavrrunmal senun.iképpen sem 
boldogul, kiiizette a forintot a meg nem evett ebédért. 

Másnap reggel a sorozási elnök és én - korAnkelő 
emberek lévén - már jó korán nekifogtunk a reggelizés
nek. Egyszercsak bejön Vavram aggodalmas arcca'l: 

- Te lVagy az aleuedes? - 'kérdezte. 
- A'lezredesünk igenlő válaszára odasúgta neki, hogy 

én ne 'halltiam: 
. 

- Keresnek a csendőrök. - ts részvéttel nézett az 
alezredesre. 

A helybeli horvát csendőr járásőrmestet volt, aki kl).. 
iclesaégezerOen jelentkezni jött az örsáUomásra irkezett 
alezredeshez. Vavram kivU�ről leste, hogy m� fog történni, 
Alighogy kiment a jArás6rmester, Vavram mindjárt be· 
jött valami lIrüggyel, de szenunellátlhatóan megnövekedett 
előtte il te)QintélyiJnk, mikor látta, hogy ,ke�stek és még· 
Sem vittek el minket a cscndÓrök. Végre nem állbatta to· 
vább a hallgatást és megkérdezte az alezredest: 

- Te vagy--e olyan nagy úr, mint a jArás61'mes-
ter úr? , 

Az alezredes nem akarta a cse�dórség tekIntélyét 
rontani: 

- Na, éppen akkora azért nem ,'agyok, de majdnem. 
Ez is- elé.g iVolt ahhoz, hogy attól kezdve -6zerwneIlAt

hntólag megnövekedjék a tckintélyünk Vavram elótt. 
A� ujoncoÚls elég llIehezen ment, mert. a jelöltek sem

miesetre sem voltak hajlandók az esetleges t.öródöttségil
ket megmondani. Ha azt kérdeztem, hogy van-e valami 
baja, mindenik azt felelte: 

- Te vagy a doktor, neked kelJ azt tudni. 
Arra, hogy vallaki valamilyen okból ki akarta volna 

vonni magáb II katonai szolgálatból, nem tudok esetet. 

Hiányos volna a leirásom, ha meg nem emlékeznék a 
)latlm5r·katonaadomák nevez.etes szInhelyéről : az "urak 
városáról": Goszpiesr61 . Magas fensikon fekszik a város 
fi Velebibhegység tövében. Nagy kereskedelmi gócpont: 
�ak kár, hogy a vasút kissé kiesik a városból, _ úgy 170 
k�lométerre. Nyáron három nap aJatt, télen, ha nincs hó. 
fuvás és egyéb baj sem történik, 10 nap alatt lehet elérni 
a vasútállomást. A városban főispán �keJt, volt ezenkivül 
�imnáziuDla, magasabb leányiskolája stb., sót hely6rsége IS. Itt, ebben az egyébként kedves kis városban igazán 
tAvol élhetett a világ zajától, aki akart. 

Goszpicsró1 II Velebiten át Karlobagóba mentilnk. 
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Természetes. hogy 7 főnél erősebb öl'\Sökön arányosan 
több tartalék névrovalnak kell rendelkezésre állani. Ez a 
könü!mény késztetett arra, hogy térnyerés céljából 4' név
rovatot áthozzak a balhasábra. 

Ezek után kénytelen vagyok az egyoldalas mintával 
szemben a kétoldalas mellett síkra szállani, mert kétféle 
külalak és rendszer 'nem vezebhelö be, a kétoldalas viszont 
megengedi, hogy az eddig me6'szokott és jól hevált formá
kab álmentsük, illelöleg lÍennlartsuk. 

amely a 35-40 fös (fürdö) örsökön is írásbeli munka
megtakaritást fog jelenteni. Erre azonban ta! feleletet, ille
tőleg az igazolást csak a most megindított egész.séges 
eszmecsere, de főleg a gyakorlati kipróbálás adhatja majd 
mei· 

Ezek után áttérek az általam összeálUtott és alább 
közölt Szolgálati naplólervezet részletes ismertetésére. JAz 
egyes részeknél lehelöen követni fogom Vadászy Ől'llagy 
úr cikkének gondolatmenetét. 

Elvilathatatla!l, hogy a kétoldalas alak mellett kisebb 
a papirmeJtakarítás, de nem szabad az egyik végletböl a 
mil.si�ba esni. A tömöríté3 túlzásba vitele már a könnyű 
vezeté3 és áUekinthelöség rovására eshelne. 

Könnyen me6valósíbhatónak tartom azonban azt, 110gy 
a 12 fós és ennél gyengébb örsök 20 névrovatos, keske
nyebb, a nagyobbak pedig 35--40 névJ'ovatoo, szélesebb 
alakú kétoldalas ürlapokat használjanak. Et. is a papirral 
való helyesebb gazdálkodást jelentené és amellett csökken
tené a Vadászy őrnagy úr által ajánlott és egyébként 
nagyon jónak igérkező "pótiv" körülményes beragasztásá
nak �ya"koriságát. Azért mondom, hogy csökkentené, mert 
ezt ös5zponlositásoknál nem lehet igy sem elkerülni. 

Ami a szolgálati havifüzetnek "szolgálati napló" _ra 
leendő átkeresztelését illeti, ez. csak örömmel üdvözölhető, 
mert utóbbi kifejezés magyarosabb volta mellett talá
lóbb is. 

Csatlakozom Vadászy őrnagy úr ama törekvéséhez, 
hogy a már hatályon kívül helyezett vezény!&-lajstromot 
lehelóen ne keltsük iljból életre, mert az tényleg nem 
nyujt lájékozht otthon, illetőleg az örsirodában. Hozz[t 
"ken azonban :fuznöm, hogy Cöak azzal a Jfeltétellel teszem 
ezt, hogy sikerül olyan swl�á1ati naplófonnát találni, 

Déltől estig tartott az utazás s e pár óra alatt három év
szakot éltünk át. Gos2lJlicson a tavaszt élvezt.ük, a Velebit
hegységben a legzordabb tklben \'olt részünk, lenn a ten
gerparton pedig a ,meleg nyár ölelő kedves!!ége fogadott. 
Feltunt, hogy az országutat helyenkint magas kőfalak $ze
gélyezik. l!:rdeklődésemre, hogy ez mire jó, eimondották, 
hogy a falak a b6ra ellen épültek. Ezeken a helyeken ütö
dése van ugyanis a veszedelmes s-zélnek s ha valaki azon 
a helyen bórába kerül, menthetetlenül elsodorja kocsis
fői. lovast61. így a fai mellé húzódik s ott. megvárja a bóra 
lec:.mapodá�át. 

Bgy alko:.lommal látogatást tettiink egy igen gauiag 
ker�kedőnél, akinek egyik a.sszollyleányá.v�1 pár napja is
merÖ3 voltam. Kérdeztem, mit csinál ott a ház előtt? 

. - Várjon csak egy kicsit., mindjárt lát. va�amit, amit 
biztosan nem látott még. 

Rengetf!g halat és szokatlanul nagy rákokat hoztak 
kosárban. Láttam közöltük valami olyan poHpformájú ál� 
lalot. is. Mejt is kérdeztem, hogy nem polip-e? 

- De iien, az 
- Hát az minek? 
- Maga meg fogja enni. 
Vég.igfu�tt a hideg a hátamon, úgy tiltakoztam. Egyben pedig kljelentet.tem. hogy ha ilyen izét akarn�k velem megetetni, nines az a pénz, amiért. én hozzájuk ebédre. \'agy vacsorflra e�m.enjek. Én nem élek varangyon. Az aszszony megnyugtatott, hogy hiszen a nem erőltet, ha nem akarom, hát természetesen nem kapok belőle s azzal áttérlünk valami más témára. 

A szolgálat határidejének előírására én nem tet
veztem külön rovatot, mert ennek semmi különös hasz
nát nem sikerült felismern em. Legénységilnk évtizedek 
óta megszokta már, hogy ezt az adatot "a szolgálat 
nemének" szöveges részébe írja. 

A "pihenő helyének és tartamának" külön rovatot 
nyitni szintén meJ1özhelönek vélem. Ellsősorban a meg
szokottság miatt, de azért is, mert különösen nyáron 
nem mindig pihennek a távolsági kimutatáe folyó
számával megjelölhetö tereptárgynál. Szöveget irn! 
Vadászy őrnagy úr szük rovatába nem lehet, a "jegy-
7.t>t" l·ovatot pedi� nem terh:dntm ezzel az öt-hat
szavas bejegyzéssel. 

Á ltalában, mint már előbb is említettem, a meg
szokott és jónak bizonyult formát vagy eljárást to
vábbra is megt.'\rtlmdónak véJem, hogy az uj l'end
szerre való esetleges átmenet az örsökön minél keve
sebb zökkenőt okozzon. 

A szolgálat szövegének elöirásánál magam is fel
tétlenUI 'mellözendónek tartom a hosszú mondatokat éi> 
itt különösen kivánatosnak vélem a találó rövidítések 
használatának teljesebb érvényre juttatás§.t. 

hogy nem citrom, azért megkérdezbem, hogy mi az és hogy 
ilIik-e megenni. Azt felelték, hogy húsnövény, nagyon izle
tes. Nekem is izleni fog, kósloljam csak meg. Megizleltem: 
pompás volt, alaposan jóllaktam vele. l\fii szaporitsam a 
szól: nem húanövény volt.. hanem !IZ a "varangy", a polip, 
ami miatt le akartam mondani az ebédet. ts, hogy izlett 
reá az édes-vörös dalmát bor még nekem is, aki pediS! 
nem élek vele. 

A sorozás befejeztével beVollultam Sziszekre és ott 
\·�Itam \'agy két hónapig, amikor parancsot kaptam, hogy 
illduljak Velikára : a. zimonyi zászl6aljat fogom Pozsegára. 
majd Zímonyba kísérni, utána pedig Pélerváradl"3 uta
zunk ut6állításra. örömmel vettem a parancsot: új helyek, 
új ismerősök. új élmények: ez az én elemem. 

Másnap fényes ebédben volt részünk. Volt ott az elá�tel�ken � a rendes ételeken, mint pl. rántottcsirk�n kivül hal IS. nunden elkép7.elhctő formában elkészibve. A halcl.eI�k apr6hal�kkal és valami olyan s'leletekkel voltak fel
diszitve, mmtha citTomszelelek lettek volna. Láttam, 

Zimonybnn két (ires napom volt. Azt mondja nekem 
� ké�6bb hósi halált halt znszlóaljsegédtiszt, hogy ha múr 
Itt vagyok, őltözködjem polgári ruhába s menjek át, néz
zem meg Belgrádat. Mindjárt át is nyujtott egy 24 6rl1r!\ 
szótó, llevemre kiállitott. útlevelet. l\[egköszöntem a j6indU
la.tát, -?e bozzátettem, hogy nem vehetem ig6nybe, mert 
mncs Itt a polgári ruhám. No, ezen aztán igazán seglthp-
tun�, felelt-e ü főhadnag�' s rövidesen egész halom polgári 
ruhll'latot keritett. Csakhog)' az egyik szűk volt és rövid, 
a .?'lásik b1.7'és hosszú, egyetllen ruhadarab nem illett reám. 
Foleg a nadrágokkal léven baj, ügy oldottam meg n dal
g�t, hogy a fekete lovaglónadl'{tgomhoz felvet.tem egy jó 
b� mel1ényt és. egy jó hosszú kabátot. A gallérom Qlyan 
bo volt s annyira elállott n nyakamtól, hogy nyaJ<1kendöt 
egyált.alá� nem tudt.:'\m köt.ni reá. tgy indultam neki a 
'szerbek. fovárosánnk. Azt Ihittem, mindenki rajtam fog 
rnulatm. �szre 6em vettek. A határon a hivatalos közegeik 
nag.yon udvariasan kezeitek s a' rendőrök is rendkivül ud
v�r]a.sak volt..'lk, ha valamit kérdeztem. ;\findőss2e egY nl
t.lsztt1:�1 kerUltem majdnem összeütközésbe mert gyanUS-

• 

. 
. 
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A "szolgálat vége" cimű rovatnak vízszintes 

irányba való áthelyezését célirányosa bb megoldásnak 
vélem, mert a Vadás�y őrnagy úr á·ltal ajánlott rend
szernél minden bevonulási tétel függélyes IránYban 
növeli a napló terjedelmét. 

rozatlanságot is keltö) gyakori észrevételezés és iga
zoltatás csökkentése érdekében célszerűnek tartanám 
ez alkalommal ezt a kérdést is megoldani és elren
delni, hogy a z  ilyen egészen kivételes esetekben az 
öl'spal'·ancsno k  a szolgálati napló "jegyzet" rovatába 
rövid pár sroval jegyezze be azt a körülményt, amivel a 
szabálytól lá�sroJag vagy tényleg eJtéró eljárást igazolni 
tudja. Ilyenek lehetnek pl. a járőr laJjainak feltűnő meg
választása, bizonyos szolgálatnak, oktatásnak, 6'yakorlal
nak, ruha\'izsgának késedelmes teljesítése, vagy efmulasz-. 
tasa, pihenő "agy les elő nem 1rása, kerékpár ,vagy vala
mely más szállitóeszköz ha5ználata a já:rőr.szolgálatban és 
egyesek "agy többek feltűnő szol�álati óra többlete vagy 
hiánya. 

Helyeslem Vadászy őrnagy úrnak azt az elgondo
lását, hogya késedelmes vagy korábbi bevonulás indo
kolá-sa a "jegyzet" rovatba jöjjön. 

A "jegyzet" rovattal kapcsolatos monaaniva16m 
során ki kell térnem a .szolgálatkezel�s, iJletőleg a szol
gálati havi füzet jelenlegi vezetésének egv olyan béza
gára, amely most nagyoll könnyen elsi�íbhat6 lenne. 

Köztudomású, hogy az örsparancsnok a gyakor
lati közbiztonsági szolgálat kezelése közben, l!.ppen 
annak eredményessége érdekében, kénytelen néha el
térni valamely általános szabálytól vagy formától, ille
tőleg kénytelen alárendeltjé{lek ilyen jóhiszemü és 
kétségtelenül nem káros eljárását tudomásul venni. 
flyenkor az örsparancsnok nyilvánvalóan a Szut. 100. 
§-ában körülirt felelőssége és jogai tudatában cselek
szik és legtöbbnyire az eredmény sem mal'ad el; csak 
az a baj, hogy az eddigi gyakorlat mellett a szolgálati 
naplót átvizsgáló (távollevő) előljáró nem mindig is
merheti fel az örsparancsnok eljárásának inditó okát 
és így észrevételezésre kényszerül. Pedi6l a közbizton
sági .szolgálat ezer változata rugalmasságot követel 
embertől és szabálytól egyaránt. A szabályok hoz való 
túlrnerev és aggályosod6 ragaszkodás megölője lehet 
minden életrevaló kezdeményezésnek és cselekvésnek. 

Ezért az idötl'abló (az alál'cndeltekben néha hat.:í.-

nak találta, hogy a- konak, a királyi palota iránt érdeklő
döm. Közben azonban odaél,kezett egy tiszt, akinek el
mondottam, \{Ii vagyok s hogy kíváncsiságból keresem a 
konakot. A tiszt elkísért a konakig >$ ajánlotta, hogy men
jek ki a topcsideri parkba is, mert olyan szépet ritkán lát
hatok. El is mentem. A villamős végállomásnál megittam 
egy kávét. Fizetésnél azt monaja a fizető: 

- Van szerencsém doktor úr, hogy tetszik lenni. De 
rég nem láttam. Hogy kerül hozzánk? 

Kisült, hogy Budapestről ismer. lHikor pedig vissza
felé villamosra ülök, fi vilJamoskalauz köszönt nagy vigyo
rog va. Ű is ismert. Pesten valamikor, mint mentóor"os én 
nYujtott:am nek-i első !3egélyt egy gyfLl·ban. Srovnl még 
Belgrádball is nehezen lehelett volna elbujnom. 

lDbben az időben v(tltak Veszprémben a kil'álygyakor
latok. amelyeken a horvát ezredek is résztvettek. NeKem 
otbhon kellett ,maradnom, 1\1 ikor a gyakorlatok végetértek 
.8 a zászlóalj hazajött. karomogott a gazdúszati �i6zt s azt 
mondta: 

- Kérlek szépen. ne Ihal'ugudj, 'hogy eddig nem sze
l'ettem Il magyarokat. 

Nem is tudtam. nogYl110m szerette. 
- Most a hadgyakorlaton megismertem őket. Csak 

annyit mondhatok, hogy jaj jesz annak. aki az én jelenlé
temben rosszat mel'ószel omondani a magyarokr61. 

Szinte magam elött láttfim az intenziv "térítést", amit n magyar bajtArsak fl horvfltokklll a hadgyakorlat folya
mán véghezvittek. Ez egyébként az én gazdliszati tiszte
men is ,meglátszott., egy hét kellett, m!ig összeszedte magát. 
annyira ki íVolt merilive, a nagy bartitkozástóL 

ÖSSzel a bevonul6 újoncok 'bemutatásJil'a GrRdiskarn 
mentem. Egy délután (I laktan)'a udvarim ülilnk .9 egyszer 
CSak IIzon veszem észre magamat, hogy a szék mozog alat
tam. Mi 'lehet ez? Földrengés? Dehogy földrengés, feleli 

Arra az ese�re, ha az örsparancsnok indokolása nem 
férne be a "je6'yzet" rov<1.tba, megengedhetőnek vélem, 
hogy azt a szokásos csillag vagy 1., 2 . . . . stb. összekötő 
jelzés alatt a szolgálati napló névrovatar mellett jobbról 
üresen maradó részen jegyezze liel. 

A jegyzet rovat .rendeltetésének i1yértelmü kibővíté8é
töl és a felelösségérzettől áthatott egyéni leleménYe5ségre 
és kezdeményezésre valló közvetett serkentéswl nemcsak 
sok felesleges iratváltás munkájának me�takal'ítását re
mélem, hanem az alárendeltek nyiltságának megerősödé
sét is. 

tgy kÖlln�'ebb lesz nekik a tiszta valóságot takargatás 
nélkül papi na tenni, az előljáró pedig hamarább meg
ismeri az örs közbiztonsági szolgálati helyi vonatko
z{isú különle6'es körülményeit. 

Az ellen, magy egyes örsparancsnokok ezt ne értsék 
félre, ne vegyék lÍel'de biztatásnak és az általános szabá-

egy főhadnagy, II tizenkettedik százaa parancsnoka. c3ak 
az én újoncaim vonulnak be a gyakorlólérről. ts büszkén 
feszítette ki a mellét a tizenkettedik század ilyen földren
gésszerü bevonulásának tudatában. Kisült azonban, hogy 

_az önérzet kissé korai volt, mert valóban földrengés volt, 
még pedig éppen az én előbbi állomáshelyemen : Szisze
ken. Másnap, amikor 'bevonul tam. láttam a megrepedezett 
házakat, a laktanya falain egész nyílások tátongtak, a 
kórház lépcsőháza pedig egészen levált az épilletrol. Az 
emberek még másnap sem mertek visszamenni a házakba s 
nekem is azt tanácsolták. ha ked:ves az életem, aludjam al.
nap még a szabadban, mert ez olyan földrengés volt, hogy 

meg szokott ismétlödni. Ne:r:n fogadtam meg a jótanácsot 
s nemcsak, hogy hazamentem, de még a kávéházba is el
mentem. Igaz, hogy egyesegyedül "oltam s egy pobár "fz 
mellett mulatl<'l.rn. mert II szakácsné nem fozött kávét és 
pincér sflm volt sehol lábható, de legalább nyugodtan el
olvllst.am az ujságokat. j\·Iásnap valóban megismétlődött a 
földrengés, de nagyobb bajt nem csinált.. 

A háborút is nagyobbrészt horvlÍt csapatok között töl
töttem. DCI·ék. \'i�z és .híiséges katonák voltak; egypár 
ngitfttoron kívül egyiküknck sem jutott eszébe, hogy ilru
!óv/i. villjék. Ignz, hogy az úgynevezett "zöld káder" elso
sOl'bnn horvát csapatokból nyerte n "kiegészitéset". de 
('Ilnek más oka volt. elsosorban az,. hogy a katonaszökevé
nyek iildözese nem történt olyan enmyel, mint kellett 
volna. 

I\Iikol' 1918-ban hazafelé jöttünk, derék horvát altiszt
jeim érzékeny bllcSút veLtek tőlem. Biztosltottam öket, 
hogy mindig "zíves bajtársi emlékezetben fogom öket tar
tani s uI'I'ól �s, hob')' egyS1:el' még maJd nagyoll ki fognak 
kivánkozni a nagy jugoszláv testvériségböl. Nem telt bele 
tizenöt esztendö és iga1:am lett. l!:s ki tudj n, talán nem is 
sok idő mu'lyn újra egymásra fogunk talAIni. 
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lyokt61 való túlgyakori eltéréssel vissza ne éljenek, az előljárók helyes ftélőképességét, . illewleg felelősségteljes Ifelügyeletét teljesen tkielégitö biztositéknak tartom. 
Az oktatflsi anyagnak a szolgálati IDsplóba §-ok é6 pontok szerinti részletes bevezetését mint Ikő;r.ismerlen 

céljót tévesztett, felesleges Illtunkaazaporltást és papir. pazarlást ,mellőzendónek tartom, sőt mél'iegelendőnek vélem, .hogy az oktatlls és gyakorlatozAs, valamint a iruhavizsga bejegyzése egyáltalában jár-e kimutatható haszon
nal. Ezeknek a tételeknek kihagyásával ismét caökkenteni 
lehetne a szolgálati napló füg,gélyes iránY'Ú terjedelmét és 
igy az átvitelezésscl járó Irru.beli munkát. 

Feltéve azonban, hogy az oktatásra és .gyakorlalozAsra 
forditott ór.Ak elójegyzé.3e mégis mejpllaradna, a szines 
irón könnyebb kezethetösége miatt a tinta 'helyett piros 
(másoló) irón használatAt vélem tbe.vezelend6nek. Hason
lóan piros 'irónt vélek ihaaználandónak az ellenőrző, továbbá 
az előirt, de nem teljesitett szolgálatoknál is. 

A szolgálati lapokkal és JkiálJitásukkal jjáró írásbeli 
munkával !Való takal'ékoskodást kivétel nélkül valamennyi 
megelőző jellegü helyi, fürdö, vAsár, pénztár, !búcsú sbb. 
ügyeleti', valamint n 'helyi fogolyőrzó sWlgálatnál. érvényre 
kellene juttatni, mellt ez ellen - eltekintve a tlsz.tAn el
méleti el6'ondolást6l - aligha merülliet, fel elfogadható 
gyakorlatias kifogás. (-1dintatervezelemben már én is 4gy 
lárgynltam ezeket a szolgálatokat.) Az örsállomás iVárat
lan elhagyása e6etén a Ifelsorolt swJ.gálalok valamennyi
jénél zavartalanul lhasználhatná a járörvezeW a táskájában 
hordandó tartalék szolgálati lapot. 

Szolgálati lap hiányában ezeknek a helyi járőrőknek 
ellenőrzését legcélszerűbben a Jyakorlati szükség által már 
évtizedekkel ezelőtt megteremtett és megszokott "Ellen
őrzési köny.vecské"-kbe lehetne bevezeLtetni. I1yen�ek 
általános rendszeresitése nem aelelltene munkaszaporltást, 
mert vezetésük egy hetOvel sem okoz több írást, mint mi
kor a szolgá.lati lapon 'történik llZ �Jlenörzési záradék r�
vezetése. Ami 'Pedig az illeti, hogy nem kivána�s az elo
jegyzések szaporítása, erre C!Jak az a m�gJegyzésem, 
hOJy'ha minden egyes új előjegy�sel annyi tf�lfv papír 
és annyi írásbeli munka lenne megtakal'litohat6, mint ahány 
szolgálati lap ezzel a kis .rOzettel feleslegessé tehet6, akkor 
mkább az előjegyzéseket szaporíUluk! 

Kormdn1lz6 O.,. {1 FómAlt68ága "itéz Dobó rstvlÍn ezredes urat 
II m. kir. csendőrség felügyelője mellé beosztott tábornok helyf5rc való kinevezés mcllctt átheJyeztc a m. kir. csendőrség 

Nem osz�hatom egészen Vadászy őrnagy úrnak azt � 
véleményét hogy az állala felsorolt nem közbiztonsági 
adatok (S;ab., Vez., N., stb.) nevek alatt lévő kockAklb6l 
könnyen és gyorsan megállapitbat6k Jé.vén, fele.sle,ses azo
kaL n 3. rovatba is rmindig bejegyezni. rA könnyebb át. 
leklnthelöségre és a megowkottságra való Hivatkozással a 
bejegY7.éseket már azért is megtartandónak lVélem, mert 
ü'res Jlelyek (rovntok) meghaJyását lehelöen meUözendö
nek vélem. 

Visszatérve a róvidftésekre rá kell mutatnom arra a 
gyakorlatiae 6zUkségletre, hogy' ezek gyiljteménye �ibóvl
tésre szorul egyes rövidftéseket pedig nehezen felismer
hető voltuk 'miatt módosltani kellene. Ilyenek pl. a "vU:", 
mert ez vAdrUgyletnek is értelmezhetö. Von ilyen több IS. 

Meg kell jegyeznem, !hogy II több betGs �övi�í�.ések 
lnlálóbbak, mint az egyes betük. utóbbink némi feJtorést 
okoznak, ez pedig sohasem kivánatos. 

A llo.rmlncéves háború alatt /lZ ellcnsf5g. JTIegt.ó'j�W:ér
i 

�7.olgáló cBl,lleknck egész kódexe alakult ki. AZI ��kO� �an�� ugy utánoztá k  hogy Ures hordóba puskával be o , 
nyomok ef5ljáb61 olyan clp6t húztak, amelyen � t,alp k���k' rlft" /lr volt felvarrva' marhncsorda lábalra ClP t · o ,, ' h • ból t I· J miszarJnt nagy -ogy az ellenség a nyomok az ngy �, 

gf dltva sze. meg gyalogság Járt nrra ; ll. lovak paWun me or 
gutf5k n patk6t stb, l 

állományába. 

Célszerű lenne a szolgálati napl6ban ,hssználatos rö
viditéBeket pl. az arlap elsö lapján alul kinyomatni, hogy 
bizonytalanság esetén ne kelljen a CsUszt. elövenni. 

Szerencsésnek találom VadMzy őrnagy úrnak azt II 
gondolalát, hogy a s7.oIJAlati napló ürJapjain a viz.szintes 
vonalads ia I:!lö legyen nyomtatva. Hozzli.teszem azonban, 
hogy addig, amfg a gyakorlat megmutatja, llogy milyen 
szélesC'knek kell lenni e rovatoknak, célszerO Ics"- � cm-ben 
megszabni ezek méretét. A 3. és 7. rovatokat e6Y pontozott 
vizszintcs vonallal ketté lehet osztani. OA jÓl olvasható ap
róbb betO"el fróknak meg lehetne engedni, hogy az egy
soros ftételeknél (belsó szolgálatok) csak egy 1 cm-es "íz.
szintes rovatot használjanak 'Í.e!. Ilyenkor termé6zctesen 
nekik, kell pótlólag behúzni a tételeket elválasztó vonalal. 

A vizszintes elővonalazáa kérdésénél mérlegelendőnek 
vélem még, hOJY nem lenne-e jobb, ha a vonalak az i.v 
közepén az egyébként szokásos megszakItás helyett foly
tatólagosan átfutnának. (Mlogyan a mintán tlátható.) Sze. 
rintem Úgy az adatok belrlisánlll, mint t'Lzok utólagos kere
sésénél kellemesebb és bizUlsabb lenne .:1 szemnek a meg
sznkftás nélkUli tyonnlnt követni. Arról ia érdemes gondol
kodni, hogy II névrovatok!ba előre be lf."Jyenek-e nyomtatva 
II betG és számjclzé.s adnit elvó.la/:lzt6 vízszintes vonalkák? 

Bllr nem lényeges, de mO/:lt alkflLinilaJ megszUntelen
dc5nek vélem, hogy � szolgAlati napló Urlapjain feleslegesen 
túl súlcaek legyenek az oldalszélzetek. Az ennek révén rc
mélt Iérhely-megtakaritás összevág aual II törekvésem
mei, hOJY fi 8., 7. és B. vlzszintes rovat minél terjedelm� 
sebb �egyen. 

Lehetne még II szolgálati napló iveinek egymáshoz 
illesztését is gyakorlntiasabban megoldani. Jelerueg 

• 
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ugyanis csak kb. tudja az ör",paranesnok előre kiszámí
tani, hogy hány ivre Ie:.z szüksége. 1lY előállhat, hogy 
túl�ok vagy kevés Ivet fúz óssze. Ha a pátíveket nem egy
másba, hanem egymás mellé ilJesztenók, ennek elejét le

helné venni. (Ami pedig a hozzáillesztés módját illeti, a 
ragasztást elónybe helyezném a füzéssel szemben. Már a 
nyomda vállalatnak gumizott ragasztó szelvénnyel ellátva 
l..ePene a pótívekel sz.áll'itani. 

Szolgáljon méZ tájékozásul, hogy mintám tételeit 
Vadászy őrnagy úr és a Csüsz. 128. mintájából vettem. 
A C.süsz. 28. mintájának feldolgozásánal némileg eltérlem 
a régi adatoktól és formát61. Nevezetesen: l/l-én elhagy
tam az év él; hó jelzést. mert ez az adat a ;;napló külsö lap. 
ján 'fel van tüntetve. Megismétlését meUöihetönek vélem. 

A "gy" jelzést nem ha�ználtam, mert 'IllegküJönbÖ7� 
letéstil elégségesnek tarlom az ,r jelzést is. 

Abban az esetben, ha az ör.:parancsnok valamely szol� 
gála toL nem az örjárati beosztásban foglalt, hanem annak 
megfordított sorrendjében akarja előírni, a szolgálati meg
hagyás 5zövegében "ford. s. ben" jelzést nasználhatná. 

Az "okt." mellé egy ízben beírtam, hogr "és elm. 
\ iz.slS", mert az örsök e téren is mintát szeretnének' látni. 

lT,yyanilyen célból mint új tételeket felvettem egy ,.át
helyezés"-t, egy "ottlll>ni fogoJyórzés"-t. és egy "kivezény. 
1é5 nélküli jelentés".t. 

Az óralöredékel - egyöntetüség okábó] - mind a 
kiverenylésnél, mind a névrovatokban egy!ormán jeleztem. 
(Pl. �IO és nem 9 óra 30 perc.) 

A Csüsz. 28. mintájának újjal való pótlása esetén 
gondot kellene fordítani :még laz alábbi11.kra : . � nagypibenőt a Cstisz. vonatkozó szövegr�ze szerint 
�lndlg a szolgálati meghagyás végén kell eJóírni. (Nem 
ugy, mint a 3. R.-nél történt.) 

A "Ruha- és fegyvervizsga" helyett találóbb lenne 
"Ruha-, puska- és szerelvényvizszá"-t irni, 'mert ez. jobban 
megfelel a mo�tani elnevezéseknek. 

_. E.llenőrzö szolgálatot inkább csak 'Szükségig célszerű elolrlll, mert a határozott időre való előírá.st némelyek 
s-zabályna'" veszik és úgy gondoljAk, hogy akár ellenőrzés 
nélkül is be keli vonulni az örsparancsnoknak, illetőleg 
nem szabad az időt a járór keresésével vagy virásával töl. 
tenie. 

Nyomozással kapcsolatos portyázó szolgálalnál (L! 
19 .. R.) n:m célszerű nag"ypihenót elóírni, mert ilyenkor 
telJesen bIzonytalan a járőr érkezéú és indulási ideje. Ez 
ct{yébkénl ellenkezik a Szul. 287. pont \3. bekezclésében 
foglaltakkal. , 

A 'kivezényelt, de még meg nem kezdett szolgálal 
hatálytalanítására a 20. R. szolgálatot kevésbé tartom al
kalmasnak. mert "túzedel" miatt nem vonul be a járőr 
hanem a helyszínére siet. 

' 

Rá kell még mutatnom mintatervezetem látszólagos 
fogyatkk��ságaira is. Nevezetesen, hogy az egyes oldalak 
óraadalal bsak akkor összegezhelök, hogy ha az egy és 
ugyanazo� oldalon megkezdett összes szolgálati ténykedé!l 
már befeJcrodötl. Amig ez megtörténik, saját tájékozta
t..'l.sára

. 
az öl'sparancsnok ideiglenesen eeak ir6nnaJ össze. 

gel/hetI az adatoloot. OA h6 végén 3J'..onban már akadály. 
lalanul lezárható a napl6, mert az l-én éjfél után bevo. 
nulók szolgálati órája a következő hóra számit. 

A másik az, hogy ha egy járól' tagjai egymástól el
válva különböző időben vonulnak be - az elindulás vIz... 

A csendőrségi múzeum szómára mindent szívesen 
fogadunk ;  semmi sem értéktelen, semmi sem jelen. 
téktelen I 

szintes rovatának megosztására nem mindig lévén elég 
férőhely -, az utóbb bevonutók számára új vízszintes ro
vatot kell nyitni. Ú6'Y ;s megoldható azonban a kérdés, 
hogy a rendestól eltérő óra-számadathoz a jegyzet rovat
ban megfelelő jelzéssel magyarázatot ifűzetünk. 

Elővigyázatoaságb6l célszerű a hely:ben egyid'Öben ki
vezényelt ügyeleti járőröket egymást követő több 'Vízszin
tes vonalban tárgyalni. (L!  4. tEt) 

Me6'E'ngedem, hogy tervezetemben minden Igyekeze
tem dacára van kilogásolható rész és hogy mások elgon
dolása .szintén jó, sót talán jobb is �ehet, ezért megelégszem 
azzal, hogy ha cikkemm,el valamicskét hozzájárultam az 
örsök szolgálat. és állománykezelési rendszerének tökéle
tesítéséhez. 

Végül kérem azokat, akik rész;ben vagy egészben nem 

találják helyesnek fent.i fejte6'etésemet, iIIetöleg minta�r

vezetemet, ne �ajnáJják a fáradságot és -akár 'hasonló CIkk, 
akó r pedig levél alakjában közöljék gondolataikat lapunk 
szerkesztöségével. 

A: csendőr mint ebvadász. 

Írta: BEőTHY KÁLMÁN százados. 
Szándékosan irtam e sarok elé a cimet, úgy, ahogyan 

van, mert ezzel is növeini akarom azt a figyelmet, melyet 
az alább elmondottakra forditanun,k: kell. 

Április l·én életbe!épett az 1928. évi XIX. tc., az állat
egészségügyről. Elz a 121. § 5. bekezdésében a következőket 
rendeli : 

" A  községek. és városok küIsö határában felügyelet 

nélkiU já.ró (kóborló) ebeket a községi vagy városi mezö· 
örök, erdöörők., tová.bbá. CL rvndi:h'ők, C8endörök és pénzügy' 
örök e!'1msz/ttani (lewni) köte!ttsek. Az ilyen ebek eLpú8z· 
tításe1't fl törvénlllw.tósúgok az ebadóalap terhé".e szabály
J'fmdeletbell jl1wünndfiat állapíthn.tnak meg." 

Bizonyos vagyok benne, hogy bajtársaim közül sokan 
most olvassák e törvényes rendelkezést először . Abban is 
biztos vagyok, llogy mikor ezt eg,YSZCr o:vasták, még egy
:'>Zel' megnézi k : jól látnak'e? 

Jól látnak. 
Számos, a Szolgálati Utasitásban előírt kötelességeink 

(!zzel szaporodtak. Kötelesség _ mert a törvény e szóval 
mondja. Ez viszont azt is jelenti, hogy ennek elmulasz.tása: 
hüntetendö. 

De e rendelkezésben más is benne van. Menjünk 
I\ol'jában. 

"A vá"osok C� községek kiilsö hal(ü'ábatt" végzendő ez 
az újabb kötele!\ség. Külső halaI' alatt bizonyára azt a terü
letet �ell érteni, hol ninc!!enek a lakóházak sorjában, utcát 
ka

.
t kepezve - telepítve. Tehát: a falu szélén túl a mAsik 

falU széléi�. NyilvAnvalóan azért csak itt, hogy a
' lövés ne 

okozzon kart, ne legyen veSzélyes. Nézzük. hogy állunk 
ezzel gyakorlatban. Például egy járőr a Dun(mtúl egyik' 
községet e�haKYVa, dúsfürtü szölők alatt megpiJ!ant egY 
k6b�r kutya�. Az új kötelelIségnek eleget kell tenni. De hogy 
teszI. ezt, mikor nem tudja, de sejti, hogy a szőlő'ben akkor 
VégZIk a második kapálást ? 

M.�sik eset:. Kunhegyesről Madaras felé indul egy 
�ovas Ja!'?r. �átJll, hogy a Varga-tanya mellett, a földeken �e:�da CIkáZIk egy kutya, nyilván nyúlpecsenye irányában. 

k 
aJJon megteszi'e, hogy II kutyát jól és rnesszehord6 arabélyának irányzékába vegye azon szándékkal és gon' 

dolattal, hogy eleget lesz a törvény előlt·ta kötelességének ?  
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Mert nem tudni, hogy például talál-e a lövé", nem megy-e 
egy arasznyi val a kutya f"elett el és azután csapódik be 
Varga bácsi fejóstehenének az oldalába, mely a kukoricás
ból éppen akkor ballag eló nagy nyugalommal? . .  

Egyik esetben sem mer nyugodtan lőni a járőr, mert 
esetleg gondatlan súlyos testi sértés, halálokozás, kivizs
gálás, kártérilés meg miegymás következik utána. S 
akár embert, akár tehenet öl meg a kutyának szánt, de 
eltévedt lövedék, nagyon kétséges, hogy a haditörvény
szék felmenti-e a csendőrt az Allategészségilgyi Törvény 
121. §-n alapján? 

Azt fogják erre mondani: nézzen elóbb körül jól a 
csendőr és akkor eleget tett a köteles gondosságnak. Jól 
van. Körülnéz. Feláll a nyeregben is és nem lát semmit. 
Nem is láthatja például a sűrüben térdepelve gazol6 szőlő
munkfist vagy a dombhajlat mögül felbukkanó tehenet stb. 
Eis ami.g körülnéz, a kutya elinal . . . 

A kutya megmenekült, lévén nagy szerenc�je, mert 
kedvező terepen talAJkozott 11 járörrel. Kóborol tovább. 

Pedig lehet, hogy tényleg veszett . . .  

Mel·t az volna II cél, hogy a veszett kutyát, illetve az 

általuk hurcolt retlenetes betegséget, fl veszetts�get pusz
titsuk, annak glttat vessünk. Ez tény. A csendőr te�át kö

teleSSégmulasztást követett el, hogy nem lőtt. Pedig nem 

volt bizonylték előtte, bogy vajjon lövése veszélyeztelte-e 
mások életét, testi épségét vagy vagyonát! 

. � 

Tény, ,hogy a veszett.ség leggyakrabban a mele.� Idök

ben lép fel és terjed. A meleg idökben pedig ,,11 kozségek 

és vároook külső terUletén" II !földeken van az Ember s az 

állatja is. :Mert a külsó hat.árok adják a kenyeret. Ott a 

h�tárban tehát nemCJlak csendőr éii. kóbor kutya találko
Zik, de más ember és jÓdzá.s is. 

Minden kóborló eb veszett? Nem lehet mondani. In_ 
kább -. nem. Hát melyik az? Azt csak közelről lehet meg
mondam, a kutya szemeinek és szájának, stb. látása után. 
Ennek felismeréséhez a magyar földmíveiinek nagyszerú 
szeme van. ts bátorsága is, mert nekimegy vasvillával s 
agyonveri. Nem veszélyezteti ve.le a mások életét, mint a 
c8end6r a kétezer méterre hord6 puskájával. 

trteném a dolgot, ha mondjuk pisztolJyal vagy seré
tes puskával lehetne lövöldözni. Mert lövöldözni kel!, nem
csak lőni. Lesz olyan kóbor eb, mely vagy nem ad semmit 
egy lövésre, vagy pedig holt térbe jut, vagy gYOl'san oldalt
mozg6 cél lévén, nem könnyú eltaláini. '!\:Teg kell ismételni 
a lövést. 

Igy Jesz fi lövésból lövöldözés. Annyit kell rá
J6ni, míg eltalálja. �s ha nem tnlálja? Kivel igazolja, ho
gyan, ,hog)' négy töltény t ellött fi töJténykészletéből ? i\'Ii
kor 80 Kutra, sem:ni. �s ha keUót lőtt, mivel igazolja. 
ho.lY szü.](dégo volt kettőt is lŐni? J!:s honnan fogjuk fi 
töltény t pólolni ?  

. 

Egy nagy órjáratban nyár idején hány kóbor ebbel 
fog találkozni egy j6szemú jál"őr? 4-5 darabba!. J!:s ha 
mindegyikre csak egy lövést tesz, micsoda zenebona lesz 
Il határban? tLassan, idővel minden puskalövésre azt 
mondják az emberek, a jók i s  és a betörés kémei vala
mint n csavargók i8: Vigyázat! . . .  Jönnek fi csendörök ! 
Meneküljön, aki bűnös I . r .  Lesznek rosszmájú emberek, 
akik azt mondjAk az on'uk alatt motyogva: Ide jönnek, 
ebet vadásznak . . . 

373 
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�s hány vád lesz, hogy a csendör bosszúból iötte le 
a kutyát? Es ebböl folyóla.6' hány kivizsgálás és abból 
ismét hány rágnlmazásért való feljelentés? És hány vád 
lesz, hogy a csen dör ebvadászat ürügye alatt nyulat lö
völdözött, meg egyéb vadat? 

Sok vád lesz. :Mi, e:sendörök, tudjuk jól, hogy bizo
nyos rétege a lakosságnak minden alkalmat megragad, 
ho�y a csendöl't beszelln�'ezni iparkodj on. 

Elmondok még egy es�tet. Kapcsolatban azzal, hogy 
a törvény a kóborló ebekről beszél. Mi a kóborló eb? 
Felel rá a törvény, mondván : a felügyelet nélkül jár6 eb. 

Azt mondja �Ithes dr.: "Kóbor kutyának azt tekint
hetjük, mell' nincs felügyelet alatt, nincs gazdaja hata
lomkörében" , avagy, amint Kolozsváry Bálint mondja :  
" saját szakállára" vadászik. EHhes még megjegyzi :  "Le
löhető a kolonccal ellátott nyájől'ző kutya is, ha a nyáj
tól és a pásztortól �Itávolodik �S nincs őrizet a·att. l.;::y 
döntött a l<iúria." 

Ezt tlthes a vadászati Lörvény magyal'fizatánál 
mondja. Azt hiszem, ha a vadállomiiny védelme és a 
vadász jogainak biztositása "égett igy minösítik a kó
borló ebet, akkor más szempontokból is, tehát az állat
egészaégűgy tekintetében IS ezt kell irányadóul a "kóbor" 
kifejezés alatt. venni. 

No, most már: A Dunántúl szép lankás vidékén 
egyik úr elmegy a szomszédba egy hs lereferére s a 
lovai járt.awával szép z,semlyeszínű kopóját is jártatni 
viszi. Elé.;::- gondatlan, hogy Jeereszti a hricskár6l vagy 
szekérderékból. Mert lám, a kutya nagyokat szöke!l a ba
rázdákon, " nyomot vesz", szaglász, rohan, mint a villám. 
Atvág az akácoson és a gazdája gyönyörködve nézi. Lehet 
is. De az. akácoson túlra érve fl kopó �i"rtelen megáll, 
kakastoll libeg elötte. A kopó megáll, vakkant egyet. 
A járörvezető megáll, körülnéz s lankák miatt csak 
a fák derekát meg tetejét látja, senki élőlényt. 
l!:s mert olvasta e cikket, az jut eszébe, hogy e 
kutya nincs ..;::-azdája "hatalomkörében" s nem tudni, nem 
veszett-e. Az is eszébe ötlik, hogy az új állategészségUgyi 
törvény kötelességének mondja az ilyen kutya lelövését. 

Vagy várjon addig, mig a gazdája megjelen? Hátha 
tényle.;::- kóbor ? :es meddig várjon a gazdájára? Míg a 
kutya hátat fordit és elinal ?  És a tapasztalat szerint így 
is tesz, lévén a csendőr oly félelmetes fegyverzettel éa 
felszereléssel ellátva, hogy nem csoda, ha megijed tőle. 
(Kivételek a tanyai kuva!izok és komondorok, ezek a leg
nagyobb orvvadbzok, melyek előlt se törvény, se 
semmi . . .  ) Tehát a járörvezetö nem vár, hanem köteles
ségszerüen lő. A kutya beledöl a TloJlba vagy a fübe és 
nagy, ba·rna, okos szemével nézi az. ő gyilkosát, kit me.;::
se ugatott, meg se harapott s akiröl nem is tudja, miért 
haragudott meg annyira rá. 

De nem lehet a kérdésnél elérzékenyülnL A lövés el
dördlilése utfln pillanatok mulva a bÚ7..8.táblán át törtct'Ve 
jön a kut�'a gazdája. Már most -hallatszik a fütty s a 
hivó hang . . .  és a csendőr olt áll a kilőtt töltény. 
hüvellyel a kezében és csak annyit tud fe1elni: a kutya 
kóbor91t, az meg tilos. 

Vajjon a csendör, ha bevonu!: jelenti·c a dolgot adrt, hoóY a julll.lmat felvegye? 
. 

Az elöbb mondotlam. hogy a tanyás kutyák nem 
�gen "respeklálják" a csendört. Előfordulhat, hogy egy Ilyen 

�
veszekede�t (nem: veszett! )  kutya megcslp.l(edi a csendorl6 csánkját vagy körbekergeti a jarörtárBnt ö _ maga körül. J!:s az is elöfordul, hogy egy ilyen kutya k�

meóy a tanyából �ogarászni. Találkozik a ceendörrel. akit 
a mult héten megizzasztott. J!:s a c�endör ekkor a törvé. 

nye3 rendelkezé.:lre hivatkoz.va: belelő. Azért lött-e bele 
csupán, mert kóborló ebnek nézte? Kifelé azt fogja mon
dani, befelé pedig azt: többet nem kapkodsz a nadrllgom 
után, nyavalyás! 

Jutalmat emliteUem fentebb. Ez egészen szokatlan 
különösen nálunk, akik nem ismerjük ezt a sz6t. Ha 
semmi más, de ez elég ok volna ahhoz, hogy e törvény 
ne vonatkozzék ránk. Ez elég ok, hogy a törvényt meg

változtalandónak mondjuk. És mi történjék a Szol.;::-álati 
Utasításunk fegyverhasználati pontjaival? Egy ponttal 
löbbet kelJ felvenni: lödd le  a kóbor kutyát! 

A fegyver erkölcsi ,súlya, a fegyver becsülete ki
zárja, hogy ily munkára legyen minősitve. Lealac.sonyitó
r.ak tartom, igy hasz.nálni a fegyvert. 

Az flllategészségil.;::yi törvény megalkotása ko.rsza
kos, modern, hatalmas munka volt, nem csoda, ha ilyen 
hiba, mint ez is, amely végeredményében csak egy nem 
szerencsésen fogalmazott mondaton éa egy-két szón 
múlik, belec.súszott. De ezt a hibát korrigáln i kell s ad
dig is jól fogna egy inléz.keoé.s, h06"Y a csend6rök a tör� 
vénynek ezt a rendelkl!zését n e  hajt5ák végre, még mielőtt 
nagyobb baj $zármaznék a végrehajtásb61. 

Azt hiszem, az egész félreértés azon a kis admi
nisztrflci6s hibán múlott, hogy a törvénynek ez a rendel
kezése előzetesen nem járta meg a belügyminisztérium 
ciiendőrségi osztályát. Ha megjárta volna, aligha maradt 
volna benne a törvényben. 

A váltó és azzal kapcsolatos 
bűncselekmények. 

Irtn: BERWElLElI " JÁNOS százados. 
A csendőrség bünügyi statisztikáj"ából megállapítható, 

hogy olyan bűncselekmény, amelyet vált6n vagy vAllóval 
követtek el, a mi működési tel'ületünkön nem túlgyakori . 
Ennek okát abban kereshetjük, hogy az ipari éa kereske
delmi élet, amely nagy mennyiségben veszi igénybe a vál
tót, inkflbb a városokba összpontosul ; a falusi gazda vagy 
kereskedő által kiálJitotl váltók is vagy .közvetlenUI vagy 
közvetve városokba, nagl'obb cégekhez, pénzintézetekhez 
stb. kerülnek s igy, ha Q7..okkal kapcsolatban bOncselek
ményt fedeznek is fel, a sértettek panaszukkal a helYbeli 
rendőrDéghez s nem a gyanusitottnHk sokszor távolesó 
csendörörséhez fordulnak. Mindezek dacára _ vagy talán 
éppen ezért - jónak látom, hogy ezzel a kérdéssel kissé 
ioglalkozzam s megadni igyekezzem minden csendőrnek, kU· 
lönö3en a járörvezetöknek azokat az alapismereteket, :l.me
Iyek legal{\bb is szl.lkségesek, hogy egy váltóval kapcsola
tos bűncselekmény Ugyében a nyomozást egyflltalfln meg 
tudja indítani. 

Igaz ugyan, hogy váltó útján elkövetett bíincselekmé
nyek esetében még a birós.ág sem dönt szakértő meghall
gatti.sa nélkül: de amig a birósághoz jut az Ugy, a tény
állást &.> fl bűncselekmény tényálladéki elemeit n járörnek 
kell . rögzitcnie il a feljelentést is neki ken meglennie, ez 
pedig a szükséges alapismeretek nélkUl nem lehelaégeJ. 
�ogy könnyitsek az ilyen ügyekben nyomozó járórökön, 
�8mertetem � vfllt6val kapcsolatos alapfogalmakat és 807-t 
IS, hogy lcgmkább milyen módon szokták a váltóval kllp
csolatos búncselckmónyeket elkövetni?  .l\�.i a v�ltó? Nem más, mint kötelezvény, amelyben vaI�kl kotelez.1 magát, hogy egy bizonyos idő mulva, egy mA
.,lk személynek egy bizonyos ÖSSzeget ki fog fizetni. Erre 
ugyan rendes IráSbcji kötelezvénYben, vagy ndóslevélbt>n 
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szédét szamo8falvi Panaiott SÚ7zdor ny. altábornagy, II m. kir. csendőrség volt felügyelője tartotta. 

is kötelezheti magát, de fi hitelező mégis sz.iveseöben fo
gadja el a vAJtót adóslevél helyett, mint a kötelezvényt, 
mert ha az adós nem fizet. kötelezvénye alapjAn �ak hosz
szas és költséges pereskedéssel lehet rajta a tartozás ösz
szegét behajtani, mig a vált6tartozás összegének a behaj
tására a törvény kl.llön gyors és egyszerü eljárAst ir elő, 
melynek segitségével a hitelező hónapokig való peresked�s 
helyett rövid idő .alatt hozzájubhat a követelé.séhez, A váltó 
az aláiróját feltétlenül kötelezi, a bíróság tehát nem vizs
gálja, hogy azzal az összeggel, amiről vAltót adott, való�an 
tartoz.ik-e, vagy sem; ha egyszer aláit'ta II váltót, �zt mm
den körülmények között ki kell fizetnie s ha nem fIzet, b� 
hajtják rajta. 

Itt mindjárt figyelmeztetni akarok minden csendőrt, 
hogy vAItót sc mag{mak, Be másnak soha, seID?li k�.r

ü/mé-
• nyek között alá ne irjon. Az emberek rendsze.rmt konnyen 

odnkanynritják ft nevüket egy váltó alá s nem gondolnnk 
reá, ,hogy ezzel az alltirltsukkal egéBz életil�l'e, vagy leg
alább is hosszú időre anyagilag tönkretehetzk magukat. � 
barátság !lern terjed odáig, hogy valakinek szivességbo! 
váltót írjunk alá. AMi váltót fr alá, az akár eló is készft�etz 
az annak kifizetéaéhez szilkséges összeget, mert ha leJ{u', 
nem ha'3znA] semmi érvelés, védekezés, okoskodás, meg EC 

halIgaíjlLk. Fizetni kell s ha nem fizet
. 

nz e�ber, 
rövidesen clfll'verezik. l\fc,Jrendelések 6Szkö�lése ,�l�!
máWlI ügynökök rendszerint minden ékesszólász képes,,;égu

ket latba "eUk hogy váltót fras:!nnak alá fl Olegrendel6vcl: 

ezzel
' 

is 
'
vigyáz'ni kell. Ha pedig valaki mégis olyan hCI):

zetbe jut, hogy nem kerülheti cl e
.
gy vlilt� aláirá:lá:�I

:;= 
gyázzoll, hogy újftliskol' visszakapja a

. 
régit, mert 

hmeretlen emberek azt is értékeafthetlk 

Ez persze csak magánegyénre vonatkozik, mert :tz 
ipari, kereskedelmi, mezögazdadgi, egyáltalán II termelö 
és közvetit6 életben a vált6 egYenesen nélkil/öwetetlen. A 
gazda, a kereskedő sokszor .szorul - nem könnyelmüségből, 
hanem az ilzletmenet, a gazdasági viszonyok folytán _ hi
telre, ilyenkor majdnem mindig vAltóra szokott kölC.9önt 
szerezni. A váltó voltaképen készpénzt jelent vagy legalább 
is pótol. A kereskedő olyankor szokta használni, amikor 
ké-Jzpénz hiányában hitelt kénytelen igénybe venni. A b
resked6 a gyárostól vagy a nagykereskedötöl megvásárolt 
árut rendszerint csak akkor tudja készpénzben kifizetni. 
ha már eladta; addig a vételárat váltóval egyenlfti Iti. A 
gazda termelésének kölf.ségeire váltóval 6zokta a kölcsönt 
felvenni  s azt a termés értékesítése után kifizet ni stb. 

Vliltót mindenki aláll'bat ugyan, de a törvény csak an
nak a vliltójJit ismf>ri cl érvényesnek, tehát a váltó összegét 
is csak liZon haHja be. aki úgynevezett vfiltókötelezettséget 
érvényesen vállalhat. Ehhez általánosságban az szUkséges, 
hogy az ember nagykorú legyen és épelméjű, valamint, 
hogy a vagyonával aznbndon rendelkezzék. azaz ne álljon 
gondnokság ala�t. l!:1"Vényes vfiltókötelezetfdéget rendsze
rint azok válJnlhatnak, akik szerződéseket is jogérvényesen 
köthetnek. Arrn nz egyénre, aki érvényes vfiltókötelezett
séget válla that, azt mondjuk, hogy vlilt6képes. A váltóké
pe3ségnek nem feltétele az, hogy az embernek valóban le
gyen akkol'a vagyona, amilyen összegú váltót aliifr, Sze
gény ember is érvényesen alAh'hat akármilyen nngyösuegu 
vlt.ltót, ha akad valaki, aki neki arra kölcsönt nyujt, 

Nem vfiltóképesek ft !érje;J nők addig, amfg 24-ik élet
évüket be nem töltötték, az elmebetegek. süketnémfik. 
gondnokSág alaH állók, továbbá n kiskorú gyermekek. 
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dyámsá.g �latt állók, vagy kiskorúak váltókölelezettiiégét 
az ó képviselelúkben csak a gyám vagy a szülö gyakorol
hatja. Fialaikorúak, ha önálló ipart vagy kereskedelmet 
ÚfTlek. vAltóképesek. 

)lielótt a "áltónak és kellékeinek ismertetésére rátér
nék, jegyez.zük jól meg, hogy a váltóval kapcsolatban há
romféle személy ról beszélhetünk. És pedig: 

A hitelezöt, aki a váltára a pénzt adja, a ,-álló kibo

csái.o;á1!ak nevezzük. úgy kell képzelni, hogy a válló ür
lapját a hltelező tölti ki, vagyis azt ó "bocsátja ki". Ez 
nzonban 'még nem érvényes váltó, mert a hitele7,ő csak a 
küiÖnféle adalókat tölti ki a váltó ürlapján s azt jobb
oldalt alul-, közvetlenül a szöveg alatt aláírja ugyan, de 
ahhoz, hogy a váltó érvényes is legyen, azt az adósnak 
is alá "kell írnia. A hitelew tehát átnyujtja a váltót 8Z 
adósnak, aki a váltóval járó fizetési kötelezettséget elfo
gadfa s erinek jeiéül a váltót - akárhol az elsö oidalon 
---.- aláírja. Az adós tehát a váltó elfogftd6;a., aldt "intéz
v�1Iyez(lt.t"-,rek is szoktak nevezni, Inert a váltó kibocsd
t6;a (a, hitelező) hozzá intézi a fizetési fel.sz6lítá.st. 

Az adós a váltó összegét rendszerint a hitelező kezei
hez köteles "isszafiretni. l\1 iután az.onban emlitettem, hogy 
a l  válló mintegy készpénzt pótol, terméazetes, hogy azt 
éppen úgy lehet adni és venni, azzal éppen úgy lehet fi
zelni. mint készpénzzel. A kibocsátó, vagy!s a hitelező kö
vetelheti, elrendelheti, hogy az elfogadó, vagyis az adós 
a váltó összegét .neki fizesse ki, de elrendelheti azt is. 
hogr 8z adós ne neki fizessen, hanem más valakinek, eg)' 
harmadik személynek, akinek viszont Ő. a hitelem tarto
zik. Ezt a harmadik személyt. aki részére a kibocsátó (hi
telezö) a fizetést igéri van elrendeli, úgy hivriuk, hogy : 
rendelvényes. Persze, az alatt az idő alatt, amig a váltó 
lejár, a rendelvényes is tovább adhatja egy újabb rendel
"ényesnek azt a követelését. amit a válló kibocsátója reá 
ruházott, emez pedig szintén tovább rende1kezhetik, hogy az 
eredeti elfogadó, va�yis az eredeti adós ne neki fizessen. 
hanem egy ötödik személ�nek. akinek ö elrendeli. Ezért 
van a váltón az a sZöveg, hogy: "Fizessen Ön X. Y.-nak 
vagy rendeWltere", amit másként úgy mondhatnánk: 
"íiwssen Ön Nagy Jánosnak, vagy annak a harmadik 
személynek, akinek Nagy János elrendeli", (1. ábra.) Ter_ 
mé!YZetes, hogy a kibocsátó art is kivánhat ja, hogy az el
fogadó neki (a kibocsát6nak) ifrz.esse meg annak idején a 
váltó összegét; ekkor az.t mondjuk, hog-y 8afát rendeletre 
szól a váltó (2. és 4. ábra). 

A vált6val kapcsolatban még "k-ezes"-1"öl is szoktak 
beszélni. Olyan esetekben ugyan is, amikor n kibocsátó 
(a hitelező) az elfogadónak (adósnak) a vagyoni viszo
nyait nem tartja elég jóknak arra, hogy a váltót annak 
lejiirta alkalmával ki tudja fIzetni, kijelentheti, hogy 
csak úgy ad neki kölcsönt, ha annak összegéért mb, ele
g7ndő vagyonnal rendelkező személy vagy személyek 
"J6t.állanak". Ezeket � j6tállókat szokták ll. mindennapi 
nyetvha.sználatban " kezes"-eknek nevezni, de a gyakoI'lat 
nem ismer sem kezest, sem pedig jótáilót, hanem csak 
elfogadót, csak adósl. A kezesek tehát, akik a váltót ala
il·ják, éppen olyan váltóad6sok, mint az, a'lü a pénzt fel
vette. annak meg:fizetéséért tehát ök is éppen úgy .felelő_ 
sek, mint az igazi adós. Ha tehát a tulajdonképpeni ad6s 
nem fizet, a váltót a többi elfogadón, az úgynevezett keze
seken követclik, rendszerint abban a 8Grrendben, amilyen 
sonendben a váltót aláirták (4. ábra) .  

i\liután azonban a szülein mindenáron segHeni szeretne, 
jóbarát jához, Salamon Bálint örmesterhez fordul és köl
csön kél' töle 30 pengőt azzal, hogy két hónap mulva meg 
fogja fizetni. Salamon örmester szívesen kölcsön adja 
Bertalannak a harminc pengöt, de arról egy kis elismer
vényt kér. Azt mondja azonban Bertalannak: Nézd. én 
tartozom Babos János törzsöFmester úrnak harminc pen
gövel, mert egy kerékpárt vettem tőle, de annak csal{ 
egy részét fizettem kJ. harminc pengöveI adós maradtam. 
Én a jövő hó elsején elmegyek a jill·őrvezetői wnfolyam
ba, miért küldd el le nekem a tarlozásodat postán, mi
nek fizess postaköltséget és én meg minek killdjem újabb 
poslaköltséggel ide vissza az örsre, Babos törzsőrmester 
úrnak, sokkal egyszerűbb és költségmentesebb lesz, ha 
Te mindjárt Babos törzsőrmester úrnak adod meg a har
minc pengőt az én nevemben s ezzel az ügy el van in
télve. Allitsd ki tehát a nyugtáda.t úgy, hogy tőlem át
vettél harminc pengőt és kötelezed magadat, hogy azt 
két hónap mulva, 1933 augusz.tus l-én az én kivlÍnsá
gomra nem nekem, hanem Babos János törzsőrmester 
úrnak vissza fogod fizetni. 

Ha most a kötelezvény helyett váltóról volna sz6 
.. - ami per:sze csendőrök között nem lehetséges, csak 
példaképpen mondom -. akkGr a Bertalan örmester ál
tal kiállitott harminc pengős elismervény voltaképpen 
készpénzt pótol és egyszerüsíti a fizet-ést ; nem kell kész
pénzt küldözgelni ide-oda, hanem Salamon öl'mester, II 
hitelező, azt úgy megőrzi, mintha harminc pengő kész
pénz volna; ezenkivül :innak idején Babos tÖl"Z�őrmestel" 
is hozzájut a pénzéhez. Salamon Bálint őrmester volna 
a vált6 kibocsátója, mert ö hitelezte El. pénzt és ö töl
tötte ki a váltót és tette allílrás végett adósa, Bertalan 
őrmester elé; Bertalan őrmester, minl ad6s, a váltó el
fogadója, mert az azzal járó harminc pengő nd6ssngot 
elf<lg.adta és Babos János törzsőrmester pedig ú6'Y
nevezett rendelvényes, mert Salamon úgy rendelkezett, 
hogy Bertalan neki fizesaen. 

Lássunk most egy másik példát. Kis János gazdá
nak a mezei munkához egy pár ököne volna szükségc, 
de most nincs reá elég pénze. Elmegy hat Nagy Gábor
hoz és kér tőle 300 peng6t kölcsön azzal, hogy al":ltlls 
után visszafizeti. Nagy Gábor ad is Kis Jánosnak 
augusztus l'5-ig 10 pengő kamat ellenében 300 pengőt, de 
csak úgy, ha az összegröl váltót ad, II váltón pedig a s6-
gora, Kerekes András is jótáll. A váltót tehát. 310 pen
görő! kell kiállitani, hogy a kamat is benne legyen. 

Kiss Andrá.) elmegy hát a poatahivatalbn és vásárol 
egy vált6t, amelyet 310 pengőre ki lehet lillHani. (Később 
megmondom, hogy mi az ára egy ilyen váltónak_) Atadja 
a vált6t. Nagy GAbornak. Nagy Gábor azt kitölti 310 pen
göröl é8 mint kibocsátó alálrja a jobb '8lsó szélén, 'közvet.-
lenlll n szöveg alatt. Utána akár az aláh'ása alatt, akár 
pedig az első oldalon bárhol aláirja Kiss János id, mint 
elfogadá és végUI pedig Kerekes András, mint második 
elíogad6, vagyis ebben az csetben, mondjuk, mint kezes. 
Nagy Gábor kifizeti Kis Jánosnak a 3110 pengöt, El. váJt6t 
pedig elteszi. 

Vnágilsuk meg ezt elöször a mi körünkböl vett pél
dú.val. Bertalan Imre órmestertöl a szülei pénzt \ kérnek 
kőlcsön, de most nincs készpénze, nem tud klildeni. 

Közben azonban Nagy Gábor az ottani Hnngya szö' 
vetkezetben különféle árut vásárol 8 mel·t most neki sin
csen már készpénze, fi vásárolt árut nem pénzzel fizeti ki, 
hanem a Kis János ovált6jával, amit átad az üzletvezelÖnek. 
Kis JRnos tehát most már nem Nagy Gábornak tartozik, 
akitöl a pénzt kapta, hanem El. Hangya szövetkezet nek, pc· 
dig attól nem knpott semmit. Igen, de Nngy Gflbol' a vúltó 
útadMúval úgr rendelkezett, hogy n 310 pengőt. n Hangyá-
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uak fizesse meg, Nagy Gábornak ezt az eljúrásat, hog�' a 
vált6t továbbadta, vagyis, hogy nzzal fizetett. Ú6�' szokluk 
kifejezni, hogy ll. váltót forgalja. A forgatás úgy történik, 
hogy n vAltóbirtokos (Il kibocsntó, hitelező) a " áltó hát· 
lapjára ezt Il'ja:  .. /i'iuttossók X. H(u�gya s�lJuoo.:c::otnf.l/,; 
wgy rendeletére" és alillrjll, majd alatta feltilnteti a kel· 

tet. Azért kelJ odalrni, hogy "oogy I'clldeltJtóre", hogy n 
Hangya, ha nkarjn, szintén tovább adhasso a vált6l, to· 
vább l'endelkezhessék azzol, ha szüksége lesz reá, .Rendel· 
kezik is, mert nemsokára lisztet vesz Zsh'os SAndor gőz· 
malomtulajdonostbl s a l iszt ál'ó.nak egy rétizét sz.intén a 
Kis János váltójával fizeti (6. ábra), fgy megy aztán a 
vAltó kéz,r81.kézl'e ané!lciil, hogy Kis János l\I'ról tudna ; 
megtörtérihetik, ,hogy ledávatkol' valahonnan egy egé6zen 
ismeretlen ember swlibja fel fizetésre, nk iné l a vAltó vé· 
óli] is rnegl'ekedt. 

Lássuk ezt a ,,forgatás t" az elöbbi csendőrségi példán 
is, Bertalan őrmester aZ , elismervény t a 30 pengól'ö\ úgy 
állitotta !ki, hogy az összeget Snlamon órmestertöl titvette 
és kötelezi magát, hogy azt 1938 augusztus l·én Salamon 
öl'me.sternek vissza fogja fizetni. Bnbos törzsőrmesterről 

lehát ekkor egyáltalán nincsen szó. Igen, de a kö!caönadó 

Salamon őrmester közben meg veszi n Babos tönsőrmestel' 

keréklpál'jnt s annak ftró.ban adóii marad ,10 pengőveJ. 
A jlirörvezetöi tanfolynmpn azt mondja: i\Iinek kllldjc 
ide nekem Bertalan a 30 pengőt és minek kUldjem én azt 

megint ' vissza az öl'sre Babos törzsőrmester úrnak: 
egyszcrÜ'bb lesz, 'ha én II Bel\talnn kölelez.vényének hó.tlu.J)

jára reálrom II beleegyezésemet. hOlY a 30 pengöt ne ne
kem, hanem Babos törzsőrmester úl'na� fizesse .meg, �lisz 
ne1ci mindegy, hogy nekem adja·c ide a pénzt, VI.IJ{Y 1l1l"'S· 
nak. Fogja magát lehAt és II kötelezvény hfltla.PJflrll l'cfi

irj a :  "Beleeg)'ezem, hogy azt a SO pengő összeJ�t, amely· 
lyel nekem Bertalan II túloldali kötelezvón�' szel'mL tarto· 

zik, ne nekem, hanem Babos János, öl'sbeli töns61'mester 
úrnak fizesso meg." Elküldi ezt a kötelez.vén�'t és még tiz 
pengöt Babos törzsöl'meslernek. Ha vltltóról lenne szó, 

akkor azt most Salamon őrmester "forgatta" vol11(1 azáltal, 
hogy azt Bobos törZ6öllmesterre ruházta. 

Önként értendő azonban, hog�' Babos tönsól'mestel', 

aki anyagi do1lokban óvatos ember, 1\ Bel'tulun őrmester 
kötelezvényét csn.k akkor fogadja el Snlnmon 611mestel'�61 
fizetés fejében, 'ha az ndós Bertnlan� olyan embernek JS

meri, akitől a pénzt meg fogjn kapni, mert gl(l Be�·tal�n 

könnyplmű, italos ember, akinek sohu sincs �gy kl'flJcntjll 

sem s aki mindjg kölcsönökből élvén, ncnI ,.gen IIk�r, dc 

nem is tud fizetni, ak1kol' Babos visszllklll{1! az ehs.mer
vényt és azt mondjn : J!:n ezt nem fogadom el, kllldJ ne-" 

é tt�l Bertnlant6l kem pénzt, ne elismervény t, mert n � o a . 
aDha pénzt nem fOKOk látn i, IIhhoz pedIg, hOiCY felJelent

Sem és az elB\j(lró purancsnoksllgOk (,t ján kényslerlt�e/ll n 

r" " " k d " " "")'is BertnlanJlnk 
Izetésre, nincsen semm' e vem, Q 

"nem jó" a vAlt6jn. 
A váltónak minden alnki kelléke pontosan erő vnn 

irva A tőrvéuv meghalúrozzll, hog�' milyen �zöveggcl tc:: 
II vAlt6i1l'lapnll'k birniu, kinek, ho1.

. 
milyen szöveggel �

l azt kitöltenie kinek hol ke!1 nlflil'lll11 ótb. Ha egy vált6n 
ti törvén)' által eJói;'t alaki kellékeket. nem tartják be, It 

völtó érvénytelen. 
Röviden ismertet em ezeket a kellékeket. 
l\I indenekel6 tt·  v6lt6Ul'lflPOt. a poswhivlltJliok fi.I'lIS i��

nak, A vAlt6 illetékköteles. Ez.ídószei'ÍnL II belföldön 
zab� álJHott, belföldön fir.etendő és ihat. h6napnlil . nem hoss 
stc' időre (IejAraLl'fl) ki(lllitvlt váltó illetéke t� k�ll�li;[��ir �'ln 

! 
] .2 ezreléke, v'o,'ls minden 100 pengő u n 

" II"ték " " I rl zól llk.koJ' nz I " 
vfllt6 hat hónapnál hos!lwb� J( orc 

ti '6 tá 60 {iIIór, 
Öt.$zÖrllnn�'i :  G ezrelék, vagyis 100 pong u n 

Az illeték kiszlimHáSll szempontJó.b61 a vAltó összegét fel
felé sr..áZl'fl ki kell kerekiten i . A 310 pengős vAlLó utÁn 
tehAt Kis J/mosnak annyi illetéket kelJ fizetnie, mintha az 
·100 pengőről szólott volna, (SzAm1!8a ki nz olvas6, hog�' mennyi illetéket kelJ fizetni: 1200 pengdl'ől kiál1Hott, hul 
hónapra szól6 - 670 pengór61 kiállltott, luh-om h61UlJlra 
szóló - 1540 pengől'ől kiftllltott, tiz hónapra 8z616 vált6k 
utAn,) A váltóür/uJlok mAr rendszerint úgy kerülnek for· 
g.alomba, hogy a megfelelő �I'lékü bélyeg reájuk van 
nyomva. Ha azonban II váltón egyáltalán nincs ól'tékb6· 
Iyegzés, " agy hll az a kiflllll4ndó ősszeghez nem elegend6, 
akkal' II vfdtóül'ltlp h6tlnpjáL'a -ll .postán annyi okmnn}'bélye
get ragDsztanak, amennyit a kiáIJitand6 összeg megkiván � azután ezeket az utólag r.aga�ztott bélyegeket II postahivatal 
lebélyegzi. A postának csak olyan vAItót sUlbad lebélye
geznie, amelyik még nincs alfllrvll ; ha mfll' nlálrták, nem 
szabad lebéJyegezni. (Lásd az 1. flbr(It.) A bél�!egek (eh·t!.. 
gasztásfln6i ü,syelni kel l, hogy azokot egymt't6t61 leb. l-2 
mil1iméter tflVolaágl'fl l'agas!?Zuk. A .szabálytalanul vagy 
hiányosan bélyegzett ,·fllt.6t 11 pénzUgyignzgntós6g megle'�
tezi, nmi I1zzHI jAl', hogy a kibocslltónok a hiányzó bólycg 
értékónek sokszorosAt kell büntetés gynn6nt megfizet
nie. Ez azonban fl "fittó él'Vén�'ességére nincsen kihutnslml, 
vagyis a .kevés bél�'eggcl elIlltott váltó is órvény�, mintha 
e�egendő bélyeg volna rajta. 

Aszerint. hogy a fizetésre a kibocsát6 muga, vag�' pc
dig ar. ő adósH vnn kötelezve, kétféle vtiJtót kQlönböztetunk 
meg é3 pedig úg)'nevezett saját és idoOfJlI váltÓl. 

Saját vált6)/(/k azt nevezzUk, I1lJlelycn a kibocsll.l6 sa· 
jflt magát kötelezi arl'll, hORY n váltó összegét ki fogja fi
zetni. Ez olyankor történik, amikor a kibocsAtó HZ I1d61:1, 
mert nem mAsnak adott köJesönt a vllltól'a, hanem azt ar.ért 
fIllHolta iki, hogy maga fizes..'ien azzal valakinek. Idl!'gc/l 
váltó az, amelyiken a JdbocsAt6 Ctlitelez:ő) és HZ elfog{ldó 
(adós) két személy s HZ el6bbi az utóbbit (a h itelező nz 
ndóst) kötelezi a fizetésre. 

A saját vált6 törvén)'es kellékei a következök : 
1. A szövegben 1\ "vAJt6" szónak elő kell fordulnin; 
2. fl fizetandó összegnek szAmnml é9 beta vel kitl'vl1 

kell lennie ;  
3. meg kell legyen nevezve a rendeh'őnyes, vngyis ar., 

akinek a vtiltó kibocsál6ja (itt egyúttal elfogndójn ) Ilnnuk 
idején fizelni lesz köteles ; 

4. a lej61'1\t nnpjAt fel kel] tQntetn i ; 
5. I'ajla kel] lennie a kibocsát6 névaláirltsánllk éli végUl 
6, ti kibocsAttia helyének ős idejének. ' 

A kibocsAl6 mCRnevc7iheti II helyet is, uhoJ lmnuk ide· 
jén fizetnie kell, tehát pl. Budapesten, SzeKedun Rtb, Hu n 
rizetési hely nincs kOU:Sn megnevezve, akko,' II kjftlJtttis h�· 
l�'ét ke{1 fizetési helynek tekinteni. 

NézzlIk meg a 2, szám ú vfiltóflbrtít éti ellenőrizzÜk 
uzon a tÖl'vényes kellékeket pOlltonkint. 

HUllonlók nr. idoO/nt váltó kellékei Js, csak pel'sze 11"
il)'en yáltó természetének és rendeltetésének megfl!lclő mó
dosHflssal. Az idegen ,vflltó tör,'ényes kellékei (I követ· 
kezők: 

I. A ",'fIltó" 8"-ónuk a szövegbon elő kell fordulnia; 
2. II fizl!tendő összeget 8zámmul és beta vci meg kell 

jelölni ; 
a. meg kell nevezni a rcndelvényest, vHgyis lIzl. Ilki· 

lIek a kezi !hez, vaKY - lit utóbbi esetleges rendelker.ésc 
t"ZcrinL - másnnk a kt.!záhez (I f;zel�sl annük Idején telje
�fteni kell; 

'I. II lejó.l'ul, vlIRyis a fizetés napjltl Ici kdl tUntuLn l :  
G ,  II "'ibQcstit6 név- Vllg)' eógn l6il'fishnHk rnJtn kell 

Ion nie ; 
0, m(:g kell nevezni QZ Ql{ogadó�, 

"
illtéz.vényczcHct", 
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1. ábra. Rendeletre szóló idegen váltó. 

vagyis, aki fizetni köteles (az előbbi "saját" váltón az el
fogad6t rtem kell, de nem is lehet megnevezni, mert a ki
bocsát6 és az elfogadá egy személy, azért is nevezik "saját" 
váltónak) i 

7. meg kell nevezni a fizetés helyét. A fizetés helye 
(ahol fizetni kell) rencfszerint az a lakhely, amely az el� 
fogadó neve mellett előfordul, feltéve, hogy külön fizetési 
hely (úgynevezett "telepedési hely" ) nincsen feltüntetve; 

8. rajta kell, hogy legyen végűl a váltón a kiállitás 
helye, éve, hónapja és napja. 

A 2. és 3. számú ábrák egy-egy saját, illetve idegen 
váltót mutatnak S azokon a törvényes kellékeket a fenti 
felsorolások szerint megszámoztarn. 

A törvény a 'V.á:lt.ónak csak ezeket a főkellékeit írja 
elő, de nem irja elő azt, hogy szószerint milyen legyen a 
váltó 8ZÖVe6'e. A gyakorlatban úgy alakult ki a szöveg, 
nlllllha Q váltó személyJ'lez intézett levél !Volna ("Fiz-essen 
On ezen első váJtónál fogva X. Y. úrnak sbb.) .  A szöveg
ben van még egy vezetó&zó : "Ertéke" s utána üres hely 
van hagy,va. Ide azt szokták beirni, hogy az elfogad6, va
gyis az adós annak az összegnek az értékét.. ·amelyről a 
váltót aláirta, hOJyan kapta meg: készpénzben-e vagy 
áruban? At. ,,1!:rtékc" szó után tehát vagy azt h'ják, hogy 
"kész,pénzben", vagy pedig, hogy " áruban". 

Ezenkívül rajta van minden váltón az í.:i, hogy: 
It · · ·  tegye azámold8ba tudósitáa . . . ". A "tudósítás" szó 
után vagy ,,8zerint" _et, vagy pedi ó: "lIélkiil"-t írnak. Ha a 
kiboc.aát6, vag)'ie a hitele7.Ö a váltóval kapc.solabban külön 

. , 

levelet intéz az elfogadóhoz (az adóshoz) es abban a fi
zetésre vagy más körülményre vonatkozóan intézkedik, ak
kor azt irja a váltóra, ihogy: "tud6sitás surint",' ha pedig 
külön levélben nem rendelkezik, awkol' a "tud6sitás né1kül" 
sz.áradékot has.málja. A gyakorlatban ennek az értékesi
tési záradéknak nincs semmiféle jelentőség e ;  rendszerint 
ki se töltik. 

Jegyezzük meg még a váltóval kapcsolatban a követ
kezőket: 

VáltOt csak pé-l1zö8szegrö! lehet kiállUam, amelyet a 
jobb felsi; sarokban számokkal. az ürlap közepén pedig be
tűkkel kell kiirni. A pénzösszegen kivül kamatot, vagy 
(';gyéb járulékat kikötni vagy igérni nem lehet, illetve, ha 
megteszik, semmis. Nem lehet tehát váltót kUillítani pl. 
egy vag6n húzáró}, vagy 500 pengóről és annak háromhavi 
8%-os kamalár61. Ha a számmal és betGvel kiirt összeg 
között eltérés van, a betűvel kiirt mértékad6. 

'l'udjuk már, hogy a kibocsátó (hitelező) ulasithatja 
a váltóad6st (elfogadót), hogy a vált6 összegét ne neki, 
hanem egy harmadik személynek fizesse ki. Azt is tudjuk, 
,hogy ezt a harmadik személyt, akinek a részére az elfo
gadó a fizetést teljesiti, rendelvényesnek nevezzük. Je
gyezzük mos l meg, hogy a "rendeletet" mindig ki kell töl
teni, mert ez lényegi kelléke a váll6nak. Például : Fizessen 
On ezen első (lehet ugyanis másodpéldány is, ha az első 
elvész) -vált6nál fogIJa a Hazai Banknak -vagy TlmdeletéJ"e". 
A rendelet villí.gos legyen és meghatározott személy részére 
szóljon. Helylclen pl. az ilyen rendelet, hogy: "Fizessen ön 

2. ábra. Saját rcmdcletrc "z.ó16 tclcpltctt idegen váltó. 



__ 1_93�3_J�·Ú_n_i U�'_1�S�· ________________ �C�S�E�N�D�O�HSE�G�I �L�A�P�O�K� ________________________ �3�79� 

IIJ.!!.\SZTOS LA.TOS 

3. ábra. Saját váltó. 

�%� 
ezen vált6nál fogva dr. Molnár István " agy Szotyori Ru
dolf urnak" mert ez határozatlan rendelkezés, az adós Dem 
tudja, hogy voltaképen melyiknek fizessen a kettő közül, 
mind a kettönek-e vagy csak az egyiknek stb. 

A váltó szövegében megjelölt fizetési nap a váltó le
jcírata, vagyis az az idópont, amikor az elfogadónak 
(adósnak), a váltót ki kell fizetnie. A mai kereskedelmi 
gyakorlatban a fizetés idejenek megjelölése mindig mel
határozott pontosságga!, az év, hó és nap kiirásával tör
ténik, de előfordulhat, hogy a váltó lejárata Pl. igy van 
megállapiivfI: "lfelettöl 8zámútott hárrnn Mra," Ilyen eset
ben a kiá.llitás napjától számítolt harmadik hó letelte 8. 
váltó lejárata. 

A váltó birtokosa, vagyis az, akinél ll. váltó a lejárat 
napján éppen van, köteles azt a lejárat napján az elfoga� 
dónak, tehát az adósnak a laJ<1he!yén va6'Y esetleg a klilön 
megjelölt fizetési helyen bemutatni. Miért köteles bemu
tatni? Azért, mert a vAltót., mint láttuk. akárki kézről� 
kézre adhatja, anélkUI, hogy errol az ered"eti elfogadón�k 
(adósnak) tudomása volna; Jejáratkor tehat azt sem tudja 
hogy kinél van a vAltója, kinek fizessen, ha II birtokosa 
azt neki be nem mutatja. Ha az elfogadó (adós) fizetési 
kötelezettségének Ilem tesz eleget, azt elmulasztja, vagy 
megtagad1a, a vllltóbirtokos errol a körülményről "óvást" 
vétet fel a közjegyzönél vagy a járásbiróságnál. (,,�f8g. 
óvatolia" a váltóL) Az óvAslevél felvételével a válto b.l.rto
kasa azt igazoljn, hogy nem mulasztotta el a váltót a lejarat 

napján fizelés végett bemutatni. Az óvási haHi.rido a fize
tési napot követő második hétköznap. Öváslevelet azonban 
csak akkor kell felvenni, ha a váltón "forgatók" is sze
repelnek, vagyis, ha az eredeti kibocsátó (hitelezö) a vál
tót tovább adta, forgatta s azt tehát nem az eredeti ki
bocsátó, hanem egy második va�y harmadik .,rendelvé
nye,:;" mutatja be az eMogadónak (adósnak) fizetés végett. 

'Ha mAr most az elfogadó (adós) a fizetést nem teljesí
tette és a váltóbirtokos a bemutatást óváslevéllel igazolja, 
akkor a váltót nz öt megelözö -bármelyik forgatónál bemu
latíhat'ja s annak összegét azon követelheti. Ha a váltó
birtokos az 6vást elmulaszbja, ak-kor az őt megelőző 
forJ'atókkal szemben elveszti a kővetelési jOg{Lt és 
3z csak az eredeti elfogadóval (adóssal) szemben áll fenn, 
II forgatók tehát ti mulasztás folytán megszabadulnak ,fl fi
zetési kötelezettségtól. Ha a \'áItón d'orgatók nem szel·epel. 
nek, akkor II törvén�' nem kötelezi a váltóbirtokost óvás 
Ielvételére, mert a ,fizetési !kötelezettség az e1foe'adóra 
minden kőrülmények között fennáll. 

Folytassuk csak az előbbi példát. A Jejáratkor tehát 
a Kis János váJtója Zsiros Sándor gözmalotntuJajdonosnál 
van, ó nem adta tovább, Elérkezik augusztus elseje. Zsíros 
Sándor bemutatja a váltót Kis Jánosnak és kéri a 310 
pengót. Kis azt mondja, hogy nem tud fizetni, mert rossz 
volt ti termés, amit -kapott érette, adóba fizette. Zsíros most 
a mfuiodik elfogadóhoz, Kerekes Andráshoz megy (ő a 
"kezes"), de ó sem tud fizetni, A gözmalomtulajdonos 

..., 
. .  < /Jf't!2� I-UAJuo 

.f�!'b, ��t.:o 

.$. tibm. Saját rcndcletrc szóló idegen ,'áltó kezes�cl. 
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5. ábra. Az 1. ábra szerinti váltó forgatása a hátlapon. 

tehát még aznap óváslevelet vétel fel a közjegyzön�
.
I, 

mern. ezen az alapon most már a Hangya szövetkezeten ko_ 
velelheti a pén'lkt, miut..í.n az ót megelőzö for'ialó !l. 
Hangya volt. Ha a Hangya sem fizet, akko,:" Nagy Gábo
ron <követeIheti a pénzét (Nagy Gábor IS, a Hangya 
is "for:galók"). mig, ha az &vásl elmulaoz,lotta · volna, 
akkor a Hangya szövetkezet és Nagy Gábor menlesültek 
volna a fizetési kötelezettség alól és Zsiros Sándor csak 
IGa Jánoson meg Kerekes Andráson kÖ"elelhetné a 310 
pengöl (4. ábra) . ' "  Ha egyikük sem fizet, akkor a váltóbir6sag a tulaJ
donos kivánságára gyorsitott eljárással behajtja a köve 
telésl. esetleg végrehajlás útján is. Ez a gyorsított eljárás 
a váltó fóelónye a kötelez.vénnyel szemben, 

Mnyen bűncselekmények szoktak a váltóval kapcso
latban előfordulni? 

Leggyakoribb az elfogadó, vagyis az adós aláírásának 
meghamisitása, de előfordul ar; is, hogy a váltón levő, 
egyébként eredeti alátrAst megváltozlatják, Például az 
eredeti aláírás Vadas Károly volt. ezt kijavitják Vadász 
Károlyra. Bán-t Bán6ra stb, Ha a hamisítás gyanúja fenn
forog, akkor a blr6ság sz aláírás valódiságának megálla
pítására bizonyítást rendel el és azt írásszakérlő útjáll 
vagy más bir..onyitékok segitségével megállapítja. A hami
sítás megállapítása nem olyan nehéz, mint az ember gon
dolná, még akkor sem, ha a hamisitó az aláírást a meg
tévesztésig hűen utánozta is, mert az irásszakértöi tudo
mány ma már igen magas fokon áll, másrészt pedig, mert 
az írásszakértökön kívül rendszerint sok más körülmény_ 
nyel is bi7.onyítani lehet. hogy az aláírás valódi-e vagy hamisított. Ha az aláírás valódiságát vagy hamisított 
voltát nehéz volna bizonyítani, akkor nemcsak a hamisitás 
volna gyakoribb, mint ma, hanem sok adós még a saját alá'ítását ls lelagadná, hogy a fizetési kötelezetteégtöl meg_ szabaduljon. Egyébként a kibocsátók, vagyis a hitelezők 
is óvatosak és - főképpen nagyobb összegü váltó kifizetése előLt mindenekelőtt -alaposan mB,wizsgálják alUlak a vagyoni viszonyait, akinek a vált6kölcsönt folyósl.tják. Meggyözödnek az; alátrások Ihiteles.ségéról is olyképpen, hogy pi, vidéki gazdák nál a kÖZSégi e!őljár6sággal i6azol
tat ják az. aláirált valódiságát. Ezt az igazolást a kQzsé:a:i 

biró és a jegyző a váltó előlapjára baloldal� sz?kta r�
vezetni Kereskedelmi érintkezésnél a váltókolcsönt í?!yo: 

itó 'ntkzet elött már rendszerint ismeretes" hon az llletö �égn�1 kik vannak feljogosíwa váltót al�irnl s hogy a cég 

e milyen bélyegzöt szokott alkalmallnl, mert a cégek és err . tézetek rendszerint hossza'bb időn át összeköttetésben aZ
n
l
n
n

ak eg\!":r'nással Ha azonban a hitelező nem tudná, hogy va ,,�.. , 
_ . 'I .h ·  ·-1 'áa váltókölcsönt igénybevevo ce611ek ml yen a.. 

Iva� os a 

ínása vagy cégjegyzése, 'módjában áll errol az illetékes 

cégbíróságnál meggyőzódni. Magánszemélyek 
.
aláirás�t a 

közjelYZŐ is hitelesitheti. Ezt az elJá�á�t, amikor t. 1. a 

hitelező a :váltó kifizetése elött meg.gyozodést szerez arról, 

h az.t valóban illetékes személy irta-e alá s hogy az 

afá��ónak milyenek a vagyoni viszonyai, a váltó agnoszká-

lásának nevezik, , 
A váltó meghamisítása úgy is történhetik, �og� �nnak 

névértékét nagyobb összegre javítják át, ami íoken�en 
akkor fordulhat elő, ha a váltó kiállitója az

. 
összeget u�y 

irta a váltóra, hogy akár a számösszeg e�e, akár pedIg 
utána számjegyet írhatnak. Pl. 1.000 pengo�

. 
n,ooo

. 
pen

göre, 100 pengŐl 1.000 pengőre nem nehéz kIJavitant. Ezt 
úgy lehet megakadályozni, hogy az 

_
összeg ,elé � után egy

egy vizsZíintes vonást húzunk, Betűvel !kIirt ossze� után 
vonást keU húzni, 

. . • 

A hamisított váltó nem kötelezi az adost fIzetésre, 
mert váltójogilag csak az eredeti aláirások kötelezn�k. 

Váltó útján elkövetett bűncselekm�nye�nél töb?�Ylre 
bünhalmaz.at (rendszerint csalás és maganokmtthamlsltás) 
szokott előállani. Ilyen természetű búncselekményeket az 
alább felsorolt néhány megtörtént eaettel példbhatunk. 

A. falusi napszámos eltulajdonította B. gazda telek
könyvi kivonatát, elment a városi bankba és ot

�
t a

,. 
t:,l:k

könyvi kivonat alapján a B. földjére 2000 pengo kolc.:s�nt 
vett fel. A pénzt meg is kapta. A váltó lejártakor derült 
ki a visszaélés. 

IC mint községi bir6 és p, mint községi eSküdt a 
község nev.ében megjelentek az egyik banknál és

. 
a község 

számára 1000 pengő kölcsönt kértek. I'ratokkal Igazol ták, 
hogy ök a biró, illetve az esküdt. (Utólag kjderü�t, ?Ogy 
az igazoló iratok hamisak voltak,) A kölcsön sz�ks�ges
ségét azzal indokolták, hogy az adót nehezen fizetIk, a 
község pénztárában nincs pénz, ,viszont két bikát kelle�e 
vásárolni. Váltó ellenében megkapták az 1000 pengot. 
A váltó lejárata alkalmával derült ki a C!Jalással párosult 
magánoki rathamisítás. 

Haláleset is indokul szolgált már hasonló búncselek. 
ményre. C. elfogadő (adós) meghalt, D, hitelező (kibo
csátó) pedig, arra számítva, hogy az eredeti összeget az 
adós halála következtében úgysem fogják tudni, magasabb 
összegre hamisitott vá!tót mutatott be az elhalt adós öri)
köseinek fizetés végett. De elöforduJt ezt is, hOlY , 

az 
adós, amikor a hitelezöje meghalt, eltulajdonította a' hIte
lező tulajdonában volt váltót, hogy .az örökösök annak ösz
szegét ne tudják rajta behajtani. .. Egy közismert, tekintélyes és tióm6dú úr könnyelm u 
fia nAgyobb összeget akart felvenni egy zsidó uzsorlistól. 
Az uzsorás a7,t mondotta a !Íiúnak, hogy édesapja jótállása 
mellett. váltófedezet ellenében, hajlandó kölcsönt adni. A 
fiú nem merte nz apját megkérni, ,hogy a váltót írja alá, 
mert az apa már korábban megtagadott a fiútól minden 
támogatást a könnyelmŰSége miatt. A fiú, hogy n pé�zt 
megkaphassa, reáhamisitotta a váltóra az apja nevét, illllre 
a pénzt minden további nélkül megkapta. Lejáratkor persze 
nem lludott fizetni s kérte az uzsorást, hogy várjon a köve
telés behajtásával é6 ne mutassa be a váltót az apjának, 
mert az hamis, az aláirást ő tlamisitotta. Az uzsorás a "láJt6-
hamie:itáab61 is üzletet akart csinálni. Tanuk jelenlétében 
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6. ábra. A ;1. ábra szerinti váltó ismételt fOi:gntása, 

felkereste a fiú apját és tudomására hozta: ho�y a fja nem 
fizette ki a váltóra felvett összeget s mivel o kez�éget 
vállalt érette, fizesse ki. Az apa kijelentette, hogy o nem 
tud az egész dologról semmit, ő nem írta alá a váltót (2�OO 
pengöröl szólt). lAz UUlOI'R5 kijelentettc, hogy ha !lern flz:t 
2500 pengöt, nyilvánosságra hozza a hamisitásr, Az a�a kl· 
fizette az összeget, a v{iltót át.vette és az uzsorás t felJelen-
tette up;orn é6 zsarolás miatt. , 

Az elmondoHakkal még az alapfogalmait sem merit
hcttem ki mindennek, amit a váltóval kapc.:iolatban a csend· 
öllllek tudnia kell, ric nem is ez volt a célom, ha,

nem cs�,k, 
hogy tiltallinos tfijékoz�Ili.n9t adjak arról, hogy ,!Iyen bu�
cselekmények nyomozhsAnál mire kelJ n figyelmUnknek ::
képpen kitel'jednie s Ihogy a nyomozó járőrvezelö a kez .

e 
került. váltóról legalább a legfontosal1b adat�knt iJ.�::it:i=��: 
adÓEl, lejárat, összeg, forgatók) �eg tudlS

é:zinté_ Egyébként minden községben Vlln kJ.sebb-nafY�
l
bb P 

képzett 7-et, }szövetkezet stb. amelynek kel'eskede ml eg 
é ' . " á 'ton persze s nem tlszLviselöje van ha a járőr - mag nu 

, á 'tásért az örs útján hi�atalosan _ hozzlifordul feivII gosl 
b 

' 

k'-
' 

E -bb esetekben azon ali. "'-'lzséggel megadjn nzt, gyszeru , 
d' feljelentés mind a n"omozás megejtéséhez s mlUd pe �g a 

f t' kben • 

d - ,' amenn\'lt a en le megszerkeeztéséhez elexen o ann) I, , 

megfrtam. 

Fénykép-Pályá,;zat. 
Pdlyazatot hü'detiink csendőrség; targyú fénykép

felvételekre. Pályazhat min.denki, Oz is, aki a testiU6t
nek 116m tagja s nemcsak milkedvel6, /UJ,1lcm hivatásos 
fényképész is. 

A p61.yázólIflk nem keU a fel'vételt magának készl
lenie, azt - Ita Uirgyát ö adja meg - mással is készít
letheti, s azzal a saját neve alatt pálynzhatik, de a. költ
séget ö vlseli, 

A képeknek legalább 6x9 cm, nagyságúakllak kell 
lenniök. A lemezeket (/ilntet) meg kell őrizni s azokat, 
amelyek díjat nyertek, kőlcsÖ"nkdPP6n a szerkesztőség ren. 
delkezífBére keU bocsátani. A szerkesztIJaég fenntartja. 
magá1wk a jogot, IwO!! a díjai 11� nyert /etvételekböl 
is egyeseket t:iszleletdf.i eliel/iben megszerezzrm. 

A dfljat 11yert felvételek szerzői joga kivétel Jlélkiü, 
a tMb/' felvéteté pedig a tisztletdfJi kiu1aldBámal a szer
kesztő8ég tlJajdcmába magy át,' a pályázó azok Bzerzői 
i(jUát «azal a ténnyel, hObY a pdlyázo.ton résztve3z, ele.ve a 
szerH:eszf.őségre ruházza, 

A díjat /lem nY9rt felvételek tisztel13tdíját a suJ/'
kcsztiJség a felvétel értékéhez '11Wrten. fogja megáIlapUalli, 

Figyelmeztetjük a pályáz6kat, hogy a felvételek el
készítése előtt olvassák el a mult év/olya munk 516, olda
lán a nwlt évi /é1wképpályázatlt1lk eredményéről kQzölt 
beszámolótIkat. 

BeJ.,iildési luúúridó: szeplentber 30. 
A dijnyert4 felvéleleket m:i1uJ., az azo/um kívül leg. 

jobban .sikerültek kiizül padig a kivál(l$zlandókat a 
C8eluUÍI'ségi Lapokban és esetleg kiaMsra keriUő cse1ld-
6r.séOi albumok ban közölni faojuk. 

A legjobb felvételt értékes ezüst cjgn('ctttlt{l('cá� 
\'111 .iutalmnzzuk. 

Az eredményt a november l-i szá.mban fogjuk kö. 
zöllli. 

A "bu,itogatás" katonai 
bűntettéről 

Írla: Dl'. r{UANTZ DEZSŰ alczrcdcS.h:ulbi"Ó. 
Az ezeréve,s Magyarország összeomlását igen nagy 

részben nz a romboló célzatú izgatás és bujtogatás ered
ménJ'ezte, amely fl harcterekl'ól fáradtan hazatérö kato
naság feJyelmét aláaknázta és megbontotta, hogy azután 
az ál/am és társadalom, az erkölcsi és gazdasági élet év
százados kemény munkával felépHett rendjét tönkretegye. 

A szomOI'ú emlékll úgynevezett "ó3zirózsás" fona
dalom söpredeknépe nagyon jól tudta, hogy a törvényes 
rend fe:lforgatMára és megsemmisitésére irányuló törek
\'(!sei addig sikene nl!llI vezcthetnek, amiJ n törvényes 
r('nd védelmére hivatott fegyveres erö kötelességének 
magaslatán ldl. Mételyezö, romboló munkáját éppen ezért 
II fegyveres erő fegyelmének meglaz.ftásán kezute el 

Amikol' E1zut{m e romboló munka eredményeként or. 
sll'igunk területének kébhulIllladn kardcsapás nélkill jutott 
Elz ellenség kezére, ábredt.ilnk tudatára annak, hogy II ré,ri 
jogszabályok nem kielégitőek és nem elég hatályosak II 
változott viszonyok és körülmények foJytfm fokozottabb 
mértékben veszélyeztetett állami és társadalmi rend nlup
jn/nak n megvédésére, Szükségel volt tehát a törvényes 
fend hatáJyosabb védelméről !gondoskodni, h a  nem akar
juk, hogy ilyen bontó törekvések nyomán áHami és tál''' 
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sadalmi életünkre újabb veszedelem háruljon, hogy a ta
lajt számukra meginksak előkészítsék és a tömegek . lel
kületét megmételyezve, újabb súlyos büntettekben nYilat· 
kozzanak majd meg. 

A röviden általában Rendtörvénynek nevezett �921. 
évi nl. t.-<:. megalkotásával megvalósult m�r a� a .. 

tore�. 
vés, hogy ily cselekmények kel szemben a sZigor u bunteto
jogi megtorlás álláspontjára helyezk.edv�, azokat

. 
m�g

előzze, illetve a felmerültelret a polgári es katon�1 �un: 
tetóbiráskodás alá tartozó egyénekre egyaránt kltel'Jedo 
hatálh'al kelló megtorlásnak vesse alá. 

� most emlitett törvény azzal ny�jt II katonasá� 
intézményének, ft magyar fegyveres eronek és a belso 
rend és biztonság fenntartására hivatott egyéb fegyver

.
es 

szervezeteknek fokozott büntetöjogi védeJ�:t, �ogy vet
sé "ként súlyosabb esetben büntettként mmositI annak a 
m:gata�tását :  "aki a katonaság intézménye, a

. 
magyar 

(egyveres erő, a lit, I.:;ir. CSB'Ildlirség, vagy a m. ku:- á�lam. 
rendőrség elleni gyűlöletre, vagy ezeknek =3zolgalatl 

,
fe

�yelme ellen izgat, vagy alak ilag és tartalt;Iilag egyaran,� 
törvényes rendelkezésük ellen engedetlensegre. hiv .fel. 
Itt az elkövetési cselekvés egyik módja : a gyűlöletre Jzga
tás az alantas érzelmek felkorbácsolásával Ezenv�délyek 
felkeltése, vak cselekvésre hajlamos lelkiállapot el�idé�ése, 
avagy ellenszenvre, mégvetésre hangolás .. A :zol�alatJ fe
gyelem elleni iZ6'atásnak ugyenezek �z

, 
lSmer:rel, csak

. 
a 

jogi tárgyban van különbség. A felhlvas pedig _ akar 
egyenes, akár burkolt módon - cselekvésre ösztö�zés az 
emlitett törvényes rendelkezések elleni engedetlensegre. 

Ámde a kérdésben levő búncselekményi körben a sa
játo� katonai érdekek még habhat6sabb megoltalmazása 
érdekében mé6' ennél is tovább haladt a törvényhozó. 

Azt a törekvést ugyanis, hagy a katonaság és a rend
fenntartó szervezet, mint az állam és a társadalom védő 
intézményei az állami lét >fennmaradása és a társadalom 
zavartalan élete, szóval a kül· és Ibelbéke biztosHásának 
az érdekében minden körülmények közt megllédelmeztes
sék, az 1930. évi ll. t.-c.-be foglalt Katonai Büntetőtör
vénykönn'ben azzal fejlesztette továbö, hogy a bünt.etendŐ 
lényálladékot a különleges katonai viszonyoknak meg
felelöen kiszélesitse és belőle specifikus katonai búncse. 
lekményt alakitott. 

kinlély, a katonai hivatás megbecsülése és 
,
az az�ránti 

odaadás ellen lázitanak. És mert az állam é:; a tál sa��-
10m rendjének és Ibiztonságának legfontosabb t�ny

.
e�Jc 

C6'Y minden ízében fegyelmeze�t hadsere�, nemzeti letunk 
é d k '  gyenesen rnegkövetehk, hogy Ily rendellenessé
g:k�e�1 

s:emben a büntetöjog eszközeivel éljünk, ha k�lI. 
I\J ihelvst fegyelmezetlenség, rendetlenség üti fel

. 
a fejét, 

zaval'�k támadnak és ha a rendetlenség od�i� f�JuJ, ho6'Y 
azok a részek, amelyekbö) az összesség tevootk ossze, �ú
ködésüket vagy egyáltalán nem, vagy me� nem feleloen 
látják el beáll vagy legalább is közel eSik a felbomlás . 
. Minél n�gYobb

' 
a rendetlensé6'. annál kisebb mértékben 

valósíthatja meg az intézmény azt a célt, amel
.
yet lénye

géból és rendeltetés�böl folyólag megval6sít�llla kell. A 
magyal' fegyveres erőt illetőleg .tehát az állami rend szem� 
pont.jából a kül- és belvédeJem teljessé�ét, a társadalTlll 
rend szempontjából pedig az élet, a testi épség. a vagyon, 
a becsület javait érhető veszélyek és támadások távol
tartását. 

A bujtogatás bűnlelténél a jogilag védett érdek tehát 
a katonaság intézményének törvényes rendje, amely rend. 
nek teljességét éppen a már ismertetett § l. bekezdésé��n 
felsorolt eszmei tárgyak összessége adja meg. Ezek kozl 
is mindenekelőtt a katonai fegyelem, mel't hiszen ez a 
hadsere6' lelke, a csapatban élő függelem nek, kötelesség. 
énetnek és rendnek együttessége, a legnagyobb önmegta
gadásig menő törvénytisztelet és kötelességtudás, a

. 
fe�

tétlen engedelmesség és a lelkiismeretes kötelessé6'tellesl� 
tés megnyilvánulása. Mint ilyen, magában foglalja a több� 
kötelességeket: az elöljárói tekintély tiszteletét, a katonai 
és csendőri hivatás megbecsülését, a hivatásbeli szolgál�t 
fontosságának belátását, a szolgálati rendelkezések lelki' 
ismeretes teljesítését és a szol�álati viszonyok feltétlen 
eliogadását. 

Az elköveté6i cselekvés fOllmllit analizál va, a "meg
bontás"-nak alapjában közkeletü fogalma alá vonhatjuk 
mindazt a tevékenYSéget, ténykedést, kezdeményezést, tö
rekvést és · akaratot, ame1ynek célgondolata az, hogy a 
katonai fegyelem alapjait kikezdje, meglazitsa, alá· 
aknázza és e gondolat magvát más katonai elyének lelké. 
ben elhint vén, azokban és azok által bomlasztó hatását 
tovább terjessze. az illetőt vagy illetőket megfelelő aktiv 
cselek.vésre hajlamos[t.sa. A bujtogató ténykedésének a f�· 

Ez, a rend törvényi antimilitarista iZlfatás büncaelek. gyelem megbonlására való alkalmaSSága elegendő; a .buJ' ményével rOkontermészetü, azonban tisztán "katonai" 
togató által elérni kivánt eredmény nem alkotórésze II bűntett: a bujtogatás. bűntettnek. 

A bujtogatás búntettének törvényes fogalmát a ka- A7. előljárói tekintély ·aláásása alatt lényegben mind
.
en 

tonai büntetötörvénYkönyv - Kbbtk - 85. §-a imigyen oly megnyilvánulást kell értenünk, amely az előljárói lckln-határozza meg: télyben gyökeredző erkölcsi és eszmei érték megbecsUlé. 
Azt a katonai egyént, aki katonai egyének közt álla. ..ének r:sotlbitá8ára, becsmérlésére irán}'ul. lában a katonai fegyelmet megbontani, az előljárói tekin- A katonai hivatás lealacsonyítása mindabban.. jelent. télyt aláásni. a katonai hivatást lealacsonyítani, a ka- kezik, ami a jelzett hivatásnak az állami berendezés és � tonni szolJálat iránt ellenszenvet, avagy a szolgálati ren- nemzeti élet rendje szerinti elismerő értékelését knton31 delkezések vagy szolgálati viszonyok iránt elégedetlensé· egyén. illetve egYének előtt kétségbe vonja. hogy annRk. get szitani törekszik, bujtogatás miatt őt évig terjedhető ilJeLve azoknak lelkUletét, indulatát, akarntelhatározását börtönnel kell Mneletni. ugyanezen gondolat irányába tereljc. 

Irányát és célkitűzést tekintve, hasonló a fentiek· 
hez a katonai szolr.álat iránti ellenszenv, avagy a szolgá
lati rendelkezések vagy sUlIgálati viszonyok Iránti elége· 
detlenség 9zitbára törekvés, nmelynél nem szükséges, 

Ugyanigy kell büntetni azt a katonai egyént, aki ugyanilyen egyének közt leendő terje5z.tés céljá.ból hujtogató tartalmú sajtóterméket, iralot vagy képes ábrázola_ tot, laralmukal ismerve, készletben tarl. 
A bujtogatás bűntettének ismérve tehát általában a fegyelmellensé6' és a-z elégÜletlenSég, ilIetöleg az antimilitarista érzUlet szitá!lában áll. Azokat a katonai egyéneket sujtja büntetéssel, akik tár.saik körében nem egyenesen valamely a fegyelembe ütköző bűncselekmény, például um. dűlés elkövetésére, hanem általában a katonai intézménv é� anna!< nlappillérei ;. a katonai !fegyelem, az előljárói l� 

Az államférfiuk részérŐl 31'tllJOS baft{övés Imme" Iif} 
Jlcm haladJ/úlln!.- II ill u.�8olilli által llIeO'tllllf(lloft Irflfl:l
l)aJl. A t'cvizióf VUllll a háború. /JaOll az áUam{tJrfi"k 
álIfIl dőkéHzf/el.l bélee {oaia 1I!eOhoZJIf. 
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hogy az inkriminált nyilatkozat a halJ.satóban kimutat
hatóan elérje célját, azaz ellenszenvet, íIIet\'e elégületlen
séget keltsen, mert elég bllindezeknek az eshetősége, illető
leg az esetle2 már létező ily érzület fokozásának a lehe
tősége. 

nz időpont, amelyhen a törvén}' JlutálYIl keul6dlk, a törvón) _ 

ben mugábu.n nincs rnegúllapih'a, vagy a� időpont megálln
pítúStl a mini8"ZlcI'lunáem-a vagy egyes minimterrc bízva Wn. 
c:;cn, a törvóny hatálYa az Országo� �l'örvénytárban megjole
nését követő 15. nu,llon ke7.<!ódik. A törVény bntáll'ba lép�!'ú 
napjától mindenkire kötele7AJ, nem tudásával senki scm véde
kez;helik. 

Amiről még végUI meg kell emlékezn ünk : a hivatkozott 
törvényszakasz külön kiemeli és u.?yancsak öt évig terjed
helő dJörtönnel btinteti valamely bujtogató tartalmú sajtó
ter:méknek, iratnak vagy képes ábrázolatnak katonai egyén 
részéről katonai egyének közt leendő terjesztés céljából 
val6 készle�bentartását, amellyel a katonaságnak főleg 
kivülről történő bujtogatása ellen azzal emel gátat, hogy 
az ily iratoknak egyelél'tö rejtegetését, illetöleg a lakta
nyák>ba, Uborokba .stb. �empés7.ését kellö büntetéssel 
sujtja. 

'l'örvlmYllok novczz;ük tágabb ertelemben o jelenségek ál
talános S""/.nbúlyál. Igy beszélünk terméS'Zeti törvónyekrill, amCo 
Iyek kM jelenség oki kapcsolatát állapítják meg, beB1.éIüJlk 
lO"ábbá oly érf-elomben is törvénl'r6l, amellyel a he!YCS!i"óg 
sznbályzit nkarJuk jelezni, példúul gondolkodás vagy viselke. 
dótl tekintetében (Joglkn.i, erkölcsi törvény). 

kll alkotmúnyos értelemben 'Tett !örvóny lIem mllldJg t.nl'" 
{nlmaz kónyszorH6 :lOgAUlb(ú�'t, lehet (>gyszerú ki;jelont�8 i� 
(póldául cg�' nllgy hn7.ll.fi �rdemoinek törvéuybo iktat.úsa). 

46. k6rrlóll. Em! vhldki IdrsUI;kó'rbC1! (IZ 801li'� lao a lárllul/
kiJr kcmllliuhal1/isduébell IllIlcmkin/ euyszer-kiJlszer leát kéazfl 
fl azt a fúrRa"kör faoja; lrozt pén-zért ldméri, ..J lea olkhz(ll
Mhez szjil;;,�él/es kellékeket sajtff p6ué1l szerZi I br:. Nem tör
lIénybo iUkő2Ő ol}lirds-e ez' 

A törvény,nek az a rendelkezése, amely csak az irat 
sLb. tartalmának ismerete mellett és terJesz.tése céljliból 
való készenlé�bental'táslit bünteti, elejét veszi annak, hogy 
esetleges IbűnesetJbe ártatlanul belekevert emberek is e 
büntető rendelkezés súlya alá vonassanak. 

Válasz, :\[indon ipari foglnlko7iu'Dak első ismertetőjelo 
JOlri 8ZCmllontból az áUandösúlr, vagyis hogy II fogllllk07.WJ 11<1 
I('gyon alkalmi jollegü, nem kevésbbé pcdig kerclietszcrüsóg, 
vagyis, hogy fl Coglnlkozást létfonntartó célból végewk. Igaz., 
hogy a kórd�s említette eliotb(Hl II lIírsuskik tagja dfjnzúsót! 
móri ki II leát. tehát ll. korcsetszeriisóg egyik lényeges aikul' 
elemóro lehetno kö\"olkeztetni, mégsem tartjuk ezt a foglalko' 
zút;t Ipari loglalkouísnllk, mert IlZ alkalorrun.cnlség jellegót 
vi.seli maglin s llmellett inkább a tagok klmyolmét swlgáló 
�lveS"S�gl lón)'kedt'i!'. Nézotünk szerint t.ehftt, külőnösou tigye
lomho vóve Ilzt ls, hogy 111. c!Jt'im dolog zárlkörü tlirsasúgboH 
(olylk Je, jogosulatlan ipnruz.és cselo nem forog Cenn. Dyesmi 
Jo;:r.éJtóben-hosmálwll dh'ntbun ,"an HZ egyesÜleti életbon; 11 
bcavalko"/Jisf esak Ilkkor tllr!anók megokoltnak, hll 07. ügy fiT. 
íizlclsr.en1ség és iizórkedós mczébcn jelentkcZlJék. 

11�1 •• �IIN. 
4�. kérdiíll. Ila:d, (l kUI'Iyajú/lik11ak ttfkiullle/6-0 u Fouo/''! 

V:'iIIlSz A huzúrdjálók kórd�sM 1!128. évi 28. smmulJkbllll: II 
148 l�kszlkonvilI1l8:t.llllkhall ismortoHiik. A. Kbtk. 9J. 4 II szerml 
szo�CIlCSCjlÍtliknnk tokilttotJk nl'. n 1úték, melybeu II �r�re� 
Vllgy veszteség klzftrólng n '\'ÓICtlOllt61 függ, .E ,�cn e ke 
helYes órtolmozé!lO /I (eltett kórdésben - \'élem;;IYUD

{
k 

e::�!Z,� - oz, hogy II FIlyor" vagy mtis néven II " arm n .... 
kürtYlljátók s7,Qr'�IIC6ejá;ókJJak nem tekinthető, "�ert IlZ

át
�r;�s 

;hitszmúk klmonlllelll jelonlókeny m6rt/ikbell 
k
�U��(j� �Ikéllt� dús(ól lis jálókboli ügyeskedést61, va�18 fl • • r 'I 'útéko� C/iOpOrlosItúsátCiI Ugl'llnu1.okklll II kl\rhlllnpokkal a jl 

J k t . . ját 'T.lllát Alláspontull II megIlYorI, u rOIiSZ játékos eiveszil II �F " "  k 'r!vl'ljátékol túmognljn 07. Il köriilmÓllY ls, hogy II k
" (Il}t:r CSIl�lÍdÍ jiitókol II Idrsasiigokbllll zHlnJ(\bao OOnt nóra oz n . Ikő 

szoktúk :látllZUIli. EWU eItekilItve, n szereucsejnték ;'!I� :S�� 
vetett kihógl'ls tóuyúlllldóklinnk megállapítúsa Dem �g

iiVIlI
' 

A 
II játékban clórhol6 1I)'ercs�g ,'ug}' veszteség nt:r; ;lzárö'lng döntő Szempont 117 .. hogy u Ilyereség "Ilgy vesz e 
II vt'ileUent61 fUgg;!öJl. � (olflllllllk TudOm.IÍ8unk szcrlnt II kir. h1rÓ�zlg� �

ít
�:CI�

órtlós6b('ll. lí.llúst a "Fllyer" kártynjútók jOgI I� VIl ha n Cf;cnd6r 
Ennek azonhou nlJl�soll Ilkllt!{dYlI, enaé

t �gil i leghlllycaebh, 
lIyil"úlloHau li'l,ött "l,'nyor" k\lrlytdút.óko 

.I:! II � hp' IIlkulmllt hit u kir. jÚI'úHhfrósúgZllí !  feljlllelltóst lez;j'�lé���k m'illr5z;Ui-e u ud fl hfrúllrigunk Ilrru, holn' ll7.orencsc 
"Fnyor" kártyajátékol, vugy fi"(!m, . .. . ó l..'öS:·QOi (olko/-�5. kórdó". Mil lIt"vf'zjlulr 11J/"I1t!tlyllaf,: o SIl J 
'lIdI/YOII) drtl'lmdbvu7 

, .. - t6 vÓJl}'hozó szerv II or-
V:'iln/n:. Amil 111, IIlkoLmliuysz(!ru r

ú 'Ullmi akorotkóut 
.... ónylllkolús ru�'J,�w.boU liljlin Ó!l llIót1�. 1\ Ir 

'ck hozotlllúnnk, kijelent, a7, törvóny, Unuin.khllll 11 to�v:�} 
joga a1. er&Zá� rnegsziintol&it'innk él:! hitcl� órtel�lr.éS ti n 

tt törvoinyja" llslutol 
kl'Olóst Illeti . .\7, Ort,-diggYII!ól:llól o .o�1l � �S kihirdeti. A tör
n Kormányzó kihirdel.ő záradókknl latJa 

t ;l  A kihirdetés uk
"óny kötelező ereje a kJhlrdetóst :f:'.� �; ;.árudókkol ellátoU k.�nt törtónik, hog}' II k?,nnllllY a !I

kö�tmlomáBrll hozzu. Ha IOf'"Vt'illyt a\'", OrHWI,l"OS 'J'urvón,-túrhllll 

47. kÓrz!t'iR. A közlaTáJwllft"i/lui 8zafJdlwUlI (250000 8. M. 1929. 
s::. relld/Jfat) U. §-a IIzerinf a 11ozot6 júr6111(1véf 1)01111 tlZ dllal" 
!zajtotl, vezalcll (i/1"/o/ csak oz IÍ/tpst szélén ús csak abb(1IZ a: 
e8otboll hflUlIlw.tja el, ho meole/clii órhotéról gOl1doskod-ik éli (I 
jároImI /orottlml a/;od(ifyt 110m okoz. A 119. §. szerint e 82a
udly "'oORzel/dRc k/háoas. l(illdodst hővel-e el a 1.-crOl<'/1(I/,OI/, 
liki eO]I Illizba uemenvén, kerdklld/'jlit o fol vaU11 karités nzallé 
IfimarztJa, /eWoyo1et ndUdil haoyja az utcáll? 

Vd.ln/;l, Vólemóu)'iink S7.erint n ját"ÓlIlúnek /IZ uteün Im
��'ásu feltIgyelet nélkül, feltóve, Ilu II járómti forgalmi uka
dfllyt Ilem okoz s hll a kocshit széléu helYC"loik el s hu góll
kocsIIIul 111. ll\'lltatlnn eJ,'y�n 1'111111 tőrtóoll" elilldfllis lohet6.st'igN 
kizárják FI végiiI ha igoll rövId id6re Wrtknik, nem "Ulbúl)'. 
ellenes. TtiI1.iiS lenne mindenkit üldözni, aki ih' feltt'itelek 
me{p'aIÓsftÚlni\'ltl llóhM)' " lIJanalrll \"IIS")' porc re elbag}'Ja 
;lárnnh'6t. Hn 013'1111 bonyodalom és zavur keletkezik, umely 
összcfil g-.g  II júz'ömli felügyelet nélkül Iwgyúsávlll, tcrmt'i""ct1' 
SCIl telelós,�égTe kell vomli oz elhagyó �ulajdono81, kJlllif("úl> 
miatt. mort U1. ilyen vélcl]ellst'ig azt II gnmut kelti, bog}' U� 
eIlHl'::-YÚR hossU/bh Id6r(> történt. A kérdé<! túrg)."1Ít leviJ esot
non inkább IlZ II &Ulblllyllllansúg, hogy II g).'ologjáTÓra vitte 
a tulujtlollos kcrókpúrját. Ez minden körülmónyek köz(jH 
IiiolI", Egyóuként II knrókpúr is clhllgyhntó (elülrye!el nél kij I, 
kiUönöscu uhlmn IIZ 080tb(>II, hll II tllJojdon(),!l II kerókpárt 
Jám:elll él; lakattal "lIlnm.ihC7. odner6sIti és egyúttal II (eal
cmlftcH feltétoleknok mc,g(eJcl. 

�R, kórdés. 1..-1 nomilIdiolI 25 drb, ö.fJlZf'I/f'II 125 P vrMJ,-(i (ríl 
klwin 1'11 al1(J7) oz ort!fibfjl . .ri /fikal ofl.vel/kinl 10-.50 '-NI/ol cl. 
m/ja ulllollo/mt/k, elkik ludllOi.: (l lri'� IO}Jall zloltúról. Blhzcsc-
1(l�'mdIZJlt Idh1tl(/a!.'"U ol a l'cisdrlók'l 

V:!IIl$Z, MinIhog}' II gytulllsllott 011011111 fltk GO P'!lol Wh
het ónlok, cllelckmónYll lop,ls vó llSége s 19)' IL (ából VÚ6Itrlt.>
klLt orgll7.d:\I.n.g vólst'ige miatt koll (el:leleulcni. Hn 1l7.oubnl! 
kótl;t'ig-telon, bOleY II ,'Iisúrlók nOln tudtnk n Tll'Ó1. hogy u (:ynuu
sftoH II 1Il0 j., ..... ·I'u;ltro!ton kíviil több rút is lopott, /IZ ord/Hö ... 
vónyho iIIkő7-!S orgllwnliltg klhágúElII toro,::- fonu. lijz utóbbi kő
rUlm6u)' ln(>g,·i7./;J:IiJúAA.rn tonn(>szelcscll n 1i1.nkszcríl JZl'omo
:t.úNlwk azib-! knlJ 1IOh'o:t.II[O, n:wnblln nnuak mC/:"i!ólÓl!"c, hog)' 
117. or�("/I?Jdúk �tlCUnk·o a loplis \'�lsN.rót mCJ:l:"\'uloltrtó ('soloklUóny
r/'ll, jOJ:l:i kórd(>s ős az flól6hfró ,[olga. A e.�o!ld6r tehát helye
son jn.r ol , bll II tóm'lilla!!t lisztlizU\, de a R".\'anusftott voln
mennyijól n kir. júrúllblróslÍgllál v6tség miatt ;jelenti fel. 

�!I. k6rdCs. Kocr;mullcluLtéUbcll larloU IdnOI/I/I/ailáo 011.-01-
mrl11al 1"''''''011011 vClrf'1,-"dtfsb" foonai.: oz (l:!0I1 rétJzlvf'v/J lent--
111/"". . .ri Jrir6r orr/! ti IIIl/loll/clool néloulrlMa "ivju /(JI, timo-
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11'ldő !iY!lclmczlelf!R mol/ell. A kocsmúros (I mula/ságol! 

rés::tvelJlJket 1II0radÓST(I akarja rabCBztllli 5" a cIUányo/r.-"ak i.s 
adolIzól. 1100Y csa'" lltiz::lik a talp a/ci valót. A clg(Íuyol;; ezt 
men is feszil<. E/foghatja-c a jririir a kocsmdrosl (J Szuf. 312. 
n. 12. ponlja alnpJán azon a elmen. hoOY a bilnlalendó C81:
lokmónyl a cseudúr linye/mez/elése ellenére is foly/alja' Pele-

16ssénrc t'ollfw16k-c 1/alrmlObJ chileI! a Z6/UUŐ cigcÍlIVQk1 

VállISZ, A kocamziros cngedctlcnséj;!"e n járőrnok ft rend 
Connwriásüra irányuló int6zkcdés6vcl S'Z6mbou Kbtk. 4Z. �ÚbR 

ütköző hatóság oIJen clkö'\"owtt kiháglist mcgva]ósitjo. Ellogb
nnk nzonban n Sl.ut. idézett pont.ja alapjáu csak akkor lenno 

helye. ba II jórór IImD ri{O-clmcntctésére, hogy 8Z engooetlen
fi6g-ro vnJő i'Zgut:i8SlIl llllgyjon tol, II legónyek bujtogatását 

tovább ig tolylnln/Í. Vlllórninii azonban, bogy erre ll. tigyl'l
mezt(ltesre sem kerülne a sor. bilneD a járór a közönsog szót
oszlnlllsárn ös�zponlo.!lItnllá firn"elmét és tovékeDysog6t, nom il 
kocsmllros rungalnrtils!lrn ét, elfogáSlÍra helyezné il súlyt. A 

7.onekar tugjlli ulP'anesnk ll. megjelölt l..ilÚ1gÚ8 minU '\Ton hu
lók folelösségre, ha a tl'lncmulnl-rog elOmlúsúrn irányuló fel
hiv/Ísnnk nom tcs7.Ilek cle"(lt. EJ;y6bkónl a kocllmüros cElelck
mÓII)'e az 1921: TIl. L-c. 6. �f1bl\. ütjkö� izgatás yéltiél-':énok 
mcgftllnpilá&úra is alkuhnns lobct, bn egyenesen felbivta a 
jelCl;llev6ket, hogy a járór rClluelke-zésénck ollellc s1.ogüljenck. 
Eum az alapon még erllscbb jogcíme kelefkezhctik nz cltogfls
nnk il koc!i.múrossal I'7.embon, mert cz a e3elekmény öt évig 
hartó foghiaZ"LU1 büntcthelll. 

I. 

. 
�atona Bálint- jómódú fö!dmüves a szili Ör.gön 1933 la��ar 2-án feljelentést tetl betöréses-lopás miaU. A helySZIDI szemle a következö eredménnyel járt :  

. Sérte
.�t lakásában az egyik utcafelőli ablak egy szeme kl volt torve. Az ablak parkánya 185 cm magaEságban van a� utca színtje felett. A kitört ab!aktábla szilimkjainak zome az ablak alatt a jardán hevert, az ablak párkányá� csup�� apróbb szilánkok voltak láthatók. A kertben néhany sz]lank�t még tartott a kittelés, ezek a szilánkok az utca felé haJoltak. A falon sár, föld nyom, sértilés vagy egyéb olyan nyom, mely fl bemaszás mellett szólt volna, nem volt. Az ablakpárkány t kb. milli méternyi vastags./i6'ú megszakításné!küli porréteg borította A szob k·· é ' lit 

. a ozep n a
. az asztal, 

_
melynek fi6kjából a betörő, a feljelentés szerl,nt, 70 'Pe_ngO készpénzt lopott el. Az asztal fiók és a 8ZObaban 

.
levo szekrények kulcsai, sértett előadása ' Szerint az egYIk szekrény tetején voltak ellielyezve. A helyszíni szemlénél a kulcsok a zárakban találtattak. Az 8Bztalfiók_ ban egy noteszkönyv és egy bórpénztárca hevert.. egymás 

�ellett. ,Az e:llopotl 70 pengöt sértett a noteszben tartotta pénztarcában 20 pengö volt, melyet a betörő érintetlenui ha6'yott. A szoba egyetlen ajtaja sértetlen volt A há b sértetten kívlil nös fia, menye és cgy legény fia
' 

lakott.
z an 

BéJtdek Mihály tiszthelyettes a helyszini adatok gondos mérlegelésével arra a következtetésre j t tt h ablakon kere.jztül behatolás nem történhetett
" 

E� 
l' O.üY az 

,< k h I t r. 

• z az Ycgc_erepe e yze c eS nyomok hiánva a megleh,'" ". osen magas 
- A neveket megvált.oztattuk. (S::crk) 

falon bizonyította. A tettes azonban nem is távozhatott 

az ablakon keresztül, ezt bizonyította az abla�párkány sér
tetlen porrétege. Annak, aki a pénzt elvitte, az ajtón kel
lelt 'bejönni és távozni. Ez a körülmény, továbbá az, hogy 

a tolvaj betörést színlelt, a noteszkönyv,ben levő na6'yobb 

összeget ellopta, de a pénztárcában levő 2.0 pengőt nem 

vitte el, hbitolvaj tettességére engedett következtetni. 

Mint házitolvaj, sérlett személyének kikapcsolása után, 

kinek a lopás szinlelésére semmi oka sem lehetett, csak a 

két fia és a menye jöhettek figyelembe. Béndek tiszthe

lyettes a gyanusitJható személy kjválaszthatása érdekében 

sértett személyi, anyagi és családi viszonyait megállapítás 

tárgyává tette. Megállapitotta, hogy a sértett fukar ember, 

ki a háztartást ellátó menyétöl minden fillél'ről elszámolást 

követel. Az asszony könnyelmü, költekezni szeret6 terem

tés,· kinek a községben külÖnböző adósságai vannak. Ezzel 
szemben úgy a legény, mint a nős fiú komoly, takarékos 
emberek hírében állottak. Mindezekre figyelemmel a lopás 
tettesét $értett menye személyében lehetett valószínüsiteni. 
Béndek tiszthelyettes gyanuját közölte a sértettel és fel
szólította a nyilatkozat aláirására, de ö ezt megtagadta 
am.al, ho,n családtagja ellen az eljárást nem kivánja. Az 
örs jelentését a kir. ilgyészségnek megtette, mell' a nyomo
zást megszüntette. 

Ezt az esetet Béndek tiszthelyettes. szili örsparan�
nok írta le. A nyomozásban rajta kívül Király Árpád és 
Taródi István törzsőrmesterek, HOl""áLh István őrmester 
vettek részt, segédkezett SzUroo József tiszthelyettes a 
székesfehérvári nyomozó alosztályt.ól. 

• 

Felületesen megejtett helyszíni szemle mellett ez a 
nyomozás kideritetlen esetet eredményezett volna. A hely
szini állapot alapos megfigyelése, az abból levont helyes 
következtetések, továbbá sértett viszonyainak megállapí
tása voltak azok a lényezök, melyek az eredményt bizto
sitották. 

IL 

A következö esetet P1ileki Józjje! alhadnagy, toponári 
szakaszparancsnok írta Je. A nyomoz8dban a toponári és 
csornai örsök le6:énysége vett részt a pécsi nyomozó alasz
taly aegédkezéee mellett. 

1932 szeptember 23_án reggel Király György kapos
füred� lakos a toponari örsön feljelenté$t tett, hogy ar. éj 
folyamán két sárga kanca lovát ismeretlen tettes ellopta. 
Szeles tiszthelyettes örsparancsnok, a feljelentés vétele 
után azonnal jelentést tett a pécsi és budapesti nyomoZÓ 
alosztályoknak, tov{tbbá több jugoszláv határ menti örsöt is 
értesitett a lovak ellopásál'ól, mert sértett a feljelentés 
meg tételekor egy cirillbetűs feliratú gyuftísdobozt mutatott 
fel, melyet a lopás felfedezésekor az ist.álló elött talált. Ez
után Sz�les ti�zthclyettes az örs le6:énységével a hely
színre Sl�t�tt, u�köz�en jelentést tett a lopásról és tett in
�ézke.dé3e.lrol F�lekl tisl,thelYettes szukaszparancsnoknak 
]S, k] szmtén kiment a helyszlnére. A helYSZínen kitúnt, 
hogy � t?lvaj a 

,
lo�akhoz sértett egyik szomszédjának ló

szerszamat, a mat!lk szomszédnnk pedig fi kocsiját is el
lopta. 

Füleki tiszbhelycttes szakaszparancsnok kiegés�itette a 

1
.�
Yo

.'."
OZÓ alosztályoknak tett jelentéseket és a határszéli 

;:soknek kUI�ött érteaítésekct, mert ha csak lovakat nyo· 
oztatnak, mikol: a tettes kocsiba fogott lovakkal mene. 

kül, a nyomoro Járőrök legnagYObb rés�e önkéntelenlt! i!3 
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A "iJflgháború frontharcosainnk tisztelgése II Hó�ök Emlékköve elótt május 28-án, Hósők na.pján. 

szabadon vitt lovakra gondol és nem tartóztatja fel a 'ko
csikat. Ezután megindult a nyomozás az egész környéken 
olyan tanúk után akik a menekülő tettest Játhatták. Az 
egyik járőr II szo�ajomi vnsútfdlomás jegykiad6 órétöl 
megtud ta, ihoJY 21-én este 21 óra tájban az �1I?máso� be
szélt egy cigányiorma idegen emberrej, aki lsmeros

.
nek 

tünt fel neki. Elég pontos személyleírást tudott adm és 
megemlitette, hogy úgy rémlik neki, mintha egyszer látta 
volna, hogy ezt llZ embert csendőrők kisérték. A sz:mély
leírás alapj!m a csendörök azonnal egy szök�sben levo, ka
Posmérői születésű, "Fum" nc\'ü, kÖl'ozött clgányra gondol-
t. ... tk. Furunnk az örsön figyeJőlapja mellett I?egvolt _ a 
fénYképe is. Ezt. felmutaLták az őrnek. �u.rut mmd az or, 
mind a leánya felismerték. A csendorök most m

.
�r a 

helyszinen hagyott cirillbetüs gyuflisdobozból 8.rra �ovet
keztettek, 110gy F'uru II lovakkal jugos�láv területre 

.�.Jyek� 
.szik menekUlni, mert tudták, 'hogy Jugoszláv t�l u!e� 
nagyMt.yja lakik Ftilcki tiszthelyettt'.:; ezért két Járor a 
. ' .  tt . járörökkel !I lugostltiv határ felé irAn)'ltott, hogy az ° anI , 'd-n a határmentét átkutassúk, tgy folyt II nyomozas, nll

]
o

. ft " ""rsre me y en csornai őrsrol távil'at érkezett a topon I I  
o UP - izet-járőrt kér, mert llZ ellopott lovak a tettessel egy � or 

ben vannak. 
Azonnal járórt inditottak Csornál'� ; a sérte�t ;�

r
:el� 

ment. A járór csak október 5-én tért VI:st:� m:l�tt eladta kocsit és a szerszámot még Caornál'll ér ez :)e 
omozás és ezeket a bilnjeleket a járőr c.suk hosszadalmas nY 

fSclliiffcr fell'.) 

után tudta megszel'ezni .  A csornai örs II Nyomozati l!:l1te
sftében megjelent nyomozat alapján fogta el a cigány t és 
értesitette erről a toponári örsöt, Azt. hogy a cigány t 
megelózőleg elkövetett. buncselekményekért körözik, a nyo
mozókulcsból állJapftott.ák meg, 

Furu cigány kikérdezé3ekor II lopás e1követé.5ét beis
merte, hel)lbeli tAl'i>át is megnevezte és elmondta, hOJY 
szökése óta Jugoszláviában tartózkodott, de onnan a hon
vágy hazaho.da. Magával hozott egy ottani gyujt6sdobozt 
azzal a szándé�kal, hogy tllot a nyomozó csendörök félre
\'ezetése végett II lopás színhelyén eldobja. 

A további nyomozás aorán FUl'ura sikerült még egy, 
1930. évben elkövetett és eddi6' kideritet!eniil maradt ló
és .kocsilopást kétség!elcnill rábizonyítani. Jelenleg II zala. 
egerszegi ügyészség fogházában várja büntetését. A 16. 
lopásokon kívUl még négy vármegye terüJetén elkövetett 
sorozatos pince- és Inklisbetörésekél't is felelnie ke!!. l{j i s  
jelentette, hOJl' ezen a téren az "országos rekord" az övé. 

Érdekes, hogy ennek a Jlivatiisos bunözónek a zsebé_ 
ben megmotozásnkol' II kö"etkezö - kijelentése ' szerint 
saját szerzeményü - ked\'enc nótáját találták : 

"Sötét az utca, sötét a város. 
Nem tudni, reggelre hány lesz a káros, 
Tegnap még Vécon, 
i\'[a újból járom 
A régi azép komédi ám." 
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Bármennyire kivánato;> a gyorsaság a nyomozati be
jelentések megtételénél, a csendőr lelyen óvatos az első 
adatok bejelentésénél mindaddig, amíg a dolog miben
állásáról, val6diságáról személyesen meg nem győződött. 
A sérleUnek vagy bárki másnak 'egyszerű, ellenőrizhetetlen 
bemondása sohasem képezheti a bejelentés bizlos alapj át. 

A búnőzők, különösen a hivatásos búnözók félreveze
tést célz6 meslerkedésére jellemző a gyufásdoboz. Ha a 
csendör a helyszlnre lép, V8lY kikérdezést foganatosll, 
mindig gondoljon arra, hogy be akarják csapni. Ha ezt 
nem mulasztja el éa mindent hlrálva mérlegel, nem sikerül 
öt félrevezetni. 

E-lzel az esettel kapcsolatban is rámutathatunk két ki
váló nyomozási segédeszközünkre : a Nyomozati Értesitöre 
és a nyomozókulcsra. Egyik az órdök tájékozt.atását és 
együttműköd�é(; biztosítja, a másik zsebnyilvánt.a.rtást 
ad a járörök kezébe. 

l\!egemlitjUk végül a fényképnek, mint személyazono
sitó eszköznek jelentöségét. "Búnc3eJekmények szökésben 
h..vö tettesének fényképét ilyekezni keH megszerezni. Na
gyobb jelentőségű ügyekben a budapesti 1. nyomozó al
osztály ezeket a fényképeket sokszorosít ja és valamennyi 
örsnek és rendórhatóságnak 24 óra alatt szétküldi s ezzel 
az üldl>zésl módfelett egYdzerüsiti és megkönnyíti. 

lll. 
Az alábbi esetet Bánovits György törz:sörmesler (Drá

vaszabolcs) irta le. 
1931. október 19-én Jókics Miklós alsÓoSzentmártoni la_ 

kos a drávaszabolcsi örsön bejelentette, hogy okt. IS-án 
24 óra tájban lak6szob/ijának ulcafelöli ablakán kétszer be
lőttek; az egyik lövés az ágyra volt irányítva, amelyben 
feküdt. A lövések nem érték, mert a lövedékeket az ablak
ráma � az {qy fejdeszkája ,felfogták, csupán a lövéstől 
összetörött ablak Uvegszilánkjai okoztak az arcán sérülé
seket, mert a fejére hullottak. A második lövés az elsőt 
kb. egy perc mulva követte, ez azonban nem az ágyra, ha
nem a szobaajt6ra volt irányozva és annak felső, üveges 
részét törte öS8ze. A tettesekre felvilágositást nem tudolt 
adni. 

Abban 
.
az. időben 3z örskörlet igen mozgaimas volt. 

az egész legenység .folyton szollálatban állott. A nyomozást 
megejtő első járőr - melynek tagj ai még nem régen vol
tak az örsön - nem tudott eredményt elérni. 

1931. november l-én Bimovits Győrgy törz.sőrmesler 
12 napos nyomozó szolgálatból bevonult az örsre, kit az örs
parancsnok 2.án Köves Vendel Cl3endőrrel újra rendes 8z01-
gála bba vezényelt azzal a paranccsal, hOdY mint a helyi vi
s�onyokkal ismerős járörvezető, az Alsószentmártonban 
történt gyilkossági kisérlet ügyében a nyomozást újb61 
vezesse be. 

A járőr a cselekmény elkövetése után 15 nap mulva 
november 3.án délelött érkezett a köu;égbe hol bizalmi 
egyénekkel a helyszinre ment és szemlét tartott. 1\Iegállapitotta, hogy a �övéseket vadászpuskáb61 tették, mert az ablak alatt a fuben négy darab öS8zelapult serétet és elY csom6 �.6cot talált. A háztól 15 lépés távolságban a járőr vadászt�ltényre ,bukkant, melyben a k6cfojtás ugyanolyan volt, mmt a1, ablak alatt lalált k6ccsom6. 

Sértettet. a járőr ré6z1etesen kikérdezte de ő semmi h�sználhnt.6 adattal nem tudott szolgIHni, ne� ludot.t senkl,t �egnevezni� aki haragosa volna, vagy akinek máa ok
�ol I.!rde�ébe� aliana, hogy öt eltegye láb al61. Abb61 nz I�azságból kIIndulva, hogy a gyanu,itoltnak va·'á ká . . k k ll l  . u szpus _ lana e enme, nem maradt mlis hátra mint '1 1 

d lk -k t . , az I yenne ren e ezo e aorra vennI. A járór elsösorban az orvvadá_ 

szokra gondolt. Elsőnek Berei Mihályt, ismert orvvadászt 
kere5te fel, kit felszólítottak, hogy puskáját adja elö, mert 
a járőr tudomására jutott, hogy ismét vadászott. A gyil
kossági ki:sérletre vonatkozó gyanújáról a járőr nem sz.6lt 
semmit. Berei láthatólag fellélegzett, hogy mindössze 
vadászati kihá6'ással gyanúsítják és a puskát, melyet egy 
fab6déban rejtegetett, átadta. A fabódé padlóját lábmagas 
homokréteg borította. A járőr a homokot feltúrta é6 az 
alatt 6 darab, a helyszínen talált töltényekhez hasonló kóc
cal lefojtott töltény t talált. rA. fab6ctéb61 elókerUlt egy 
ros:sz, kócc:al bélelt munká5zubbony is. A helys;.:;ínen taláJt 
töltény a fabódéban talaJt töltényekkel és a puskával ürmé
retre egyezett. Berei előadta, hogy a töltényeit a zubbonya 
béléeébőt kitépett kóccal szokta lefojtani, de tagadta, hogy 
a helyszinen talált töltény az övé lenne, a cselekménYl'öl 
pedig hallani sem akart. A járőr 8z.onban ta6adása elle
nére őrizebbe vette. 

A járőrvezető Bereit Köves csendőr őrizetére .bizta, 
maga pedig elment a gyanúsított cimborájához, Zelkies 
Mártonhoz, aki egyébként szokásoa bGntettes is volt. Bá
novits törzsőrmester Zelkic3l'e egyenesen ráfogt a, hogy ö 

lőtt be a sértett ablakán. Ismerte egyéniségét és tudta. 
hOlY ha bűnös. nem fog tagadni. Nem is csalódott. Zelkics 
awnnal beismerte. hogy ő és Berei követték el a cselek
ményt, Cdak azon csodálkozott. hogy a csendőrök ezt hon
nan tudták meg. 

Zelkics előadta, hogy 1931. nyarán az örs járöre el
vett tőlük egy-egy engedély nélk,ül tartott vadász.puskát. 
Ö és Berei azt hitték, hogy a sértett jelentette fel öket s 
ezért megharalfudtak rá, de neki nem mulattAk a haralot. 
Elhatározták azonban, hogy elteszik láb alól. 1931. októbell 
lIS-án este mentek a kocsmába s ott 2 liter bort megittak. 
Éjféltájban mindketten ,Itazamentek e.!rejtett puskájukért. 
Berei adott neki két töltény t, majd mindketten megtöltöt
ték puskájukat és a sértett lakásáho:z. mentek. Tudták, 
hogy a sértett hol alszik, ezért úgy egyez.tek meg, hogy az 
ablakon keresztül az á6"yat ve5z.i célba, Berei pedig az ab
lakon keresztül a szobaajlóra lő azért, hogy ha a lövés nem 
tallll és ha a Bértett ki fog szaladni a szobáb61, a Berei 
Jövése mégLs eltalálja. 19y ia tettek; előbb ö lőtt az ágyra, 
ekkor jajgatást hallott, utána Berei lött az ajtóra irá· 
nyitva s azután mindketten elmenekültek. A helyszinen 
talált darab töltény t ő ejtette el. A puskát még azon éjjel 
elvitte Kisharsány községbe és ott alibit igyekezett bizto
sitani a kérdéses éjjelre. Zelkicset a járőr elfogta és Kis. 
haraányba kísérte. hol a pUBkát előadta. 

Ezek után a járőr Berei kikérdezé.séhez fOJott. Ismét 
tagadott. A többszöri kikérdezésre később annyit ibe ismert, 
hogy a kérdéses éjjel Zelkic.csel együtt volt, de hogy a 
puskája azon az éjjelen egyáHalán a kezében Jelt volna, 
azt tagadta. Ezután a járőr mindkettőjüket fl helyszínre 
kisérte, hol Zelkics pontosan bemut41tta a cselekmény lefo
IY{lslit. Berei itt is tagadott, de tagadását a bizonyftékok 
és Zelkic.s beiBmerése megcáfolták. A nyomozás 109 6rán 
át tartott. 

A pécsi törvényszék Zelkicset 4 évi Bereit pedig ta
gadása ellenére 3 évi fegyházra ftélte. Az. itéletet a vúd
I.ottl\k

. 
me{Ofellebbezték. mire a pécsi 1télőtá.bla mindkettö

JUk bünt.etését 1-1 évvel felemelte. 
• 

Ez az eset megint a hely-szini szemle alapos megtRr
tá8�.nak fontosságát bizonyítja. Láthatjuk, milyen nagY 
kUlonbBég van az első és a második járőr helyszineJése 
köz,ött. �'L első járőr a helysz.ínen közvetlenül a cselek
mény elkövetése után Bem tudott semmit találni a második 
még 15 nap mulva is talált ott igen jó és font�s IIdfltokat, 
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Május utolsó vasárn:lpján, Hasok napján, 
sok emlékénél, amElyen vith Britky Józse! 

résztvett. Az 

Pestszcntcrzsébe t közönsége nagyszabású cDllékiinnepséget 
önwgy paranclInokEága alatt az ottani csendőr gyalog 
ünnepség a M.1gynr His:.wkeggyel kezdődött. 

rendezett a hó-
tannlosztály is 

mell'ek a további Dyomozáshoz támpontot nyujtották, de 
egyben kitünő eszközöket szolgáltattak a későbbi !bizony!. 
tás céljaira is. 

A helyszini leleten kívil! a nyomozás sikeréhez a jál'· 
Öl' alapos szemébri ismerete is hozzájfirult. 

IV. 
1932. július 24-étől 1932. december 2·iír a rnonori és 

Etlberti·il'sai örskörletben összesen 7 esetben ellopták a m. 
kir. postnkincstár tulajdonát képező távbeszélő vezetéke�. 
A lopltsok mindig egy és ug�'anazon, .körülbelül m��1 k�. 
Iométeres vonalszakaszon történtek, mely a lopás elkovet�. 
sére killönö:ien kedvező volt. Itt ugyanis a hl\'ir6vonal

á 
me t 

lett nem volt ,fasor, melynek ágllzatn a tolvaj által lev :�t 
Iluzalokat felfogta volna. A tolvaj összesen ll.SO? m er 
huzalt lopott el. A 800--1000 pengőt kitevő an)�f� �:l�

n:l 
.'lokkal nagyobb kárt okozott nz, hoZY .� táv:bes o g 
lom minden lopás után napokon át 6Zunetelt. 

dl, ' 
A nyomozás hat esetben eredménytelen m

, 
a��

t 
m�. 

. , tt , posta a OPlLli re nw nek oka jórészt abban rej e , 10gy II 
Szerint későn hozta az örs tudomására. 

. .. 
� arancsnok 

Az f'll'edménytelen nyomozáaok uUn az or:::.p 
� 

kérésére a postaigazgatóság. kü.J �nle�e� ��ekt�z
m;s b����fe. herendezést létesitett az albertHrsBl orson. 

téket bármi. 
,- ú k t hogy ha B veze 

z .,., gy volt megszer esz vc, 
.. 'd árlat létesül és 

és az örs &szes legénysége, ki lóháton, ki kerékpáron az 
5 km·re fekvő kérdéses vonalszakaszra sietett, de olt senkit 
sem találtak, sót a vezeték sem volt megrongálva. Mint ké. 
sóbb kiderült, ezt .. l ,'akriadót a postáskisasszony tévedése 
okozta. Az ör.sön felszerelt csengöberendezésnek megfelelő 
killönleges berendezést u.?yanis a postahivatal ban is felsze. 
reltek, melynek kezelésében a Postáskisasszony este, a 
hivatalból való távoznsakor hibát követett el. 

1932. december 2·án 21 órakor ismét megszólalt a 
csengő, dc mert az örs tagjai most már előzetesen meg 
akartak gyöződni arról, hogy nincs-e ismét tévedés, későn 
érkeztek a Jtelyszinre. Oda megérkezve senkit sem találtak, 
de annyit megtudtak IilJapitani a -sötétségben is, nOlY 6 
telefonoszlop között, összesen 1800 méter bl'onzhuzalt el. 
loptak. 

A járől'ök ezut..'1n a vnsúti állomást és az országút nagy 
részét átkutntt.ák, de senkit sem találtak; bevonultak s 
másnap reggel újra kimentek a helyszinre, hogy a rész. 
letes szemlét l1apvilágnál ejtsék meg . 

A helyszini szentJe során megállapitást nyert, ho.?y a 
tettes mezitláb, mászóvas nélkül mászott fel minden máso. 
dik oszlopra. A huzalt minden második oszlop mindkét ol. 
dalAn elvágt.a, n szomszédos oszlopokról lelóg6 huznlokat 
azután anélkül, hogy felmászott volna, a földön állva olyan 
magaSSágban vágtn el, Ilhol elérte. 

képpen mezszakitják. n 'Vezetékben TaVI z 
llZ örsön csengőjelzést ad. 

20 órakor ti. csengö megszólalt 
1982. november 20·fln 

A lelógó .huzal minden' esetben 190--192 cm magaS!3ág� 
ban volt elmetszve. 

387 
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A december 2-án elkövetett lopás alkalmával a hely

színen e�y mezítlábas lábnyomot is találtak, melyet nehe

zen bár, de sikerült a szántóföldeken át mintegy két kilo

méter távolságra követni.  Itt a nyomok a talaj keménysége 

miatt megszüntek. A járör a lábnyomok ha.adási irányAt 

kepzeletben meghos:?Zabbítva látta, hogy azok az irsai ha

tárban levö úgynevezett Rákóczi-szólök felé vezetnek. Eb

ben a részben mindössze 14 lakóház van; ez a megállapitás 

igen lényeges volt, mert a nyomozást szűk körre szorította. 

Ezek után az örs tagjainak személyi ismerete révén 

kikutalták azokat az egyéneket, akikről egyéniségüket és 

fetkőrülményeik meHett a tett elkövetését fel lehetett téte

lezni. Négy ilyen egyén volt. ?i"Iikor megviz&gálták őket arra 

nézve, hogy korukra, erőállapotukra való figyelemmel kik 

tudhat.tak az 5 méter magas oszlopra felmászni, csak ket

ten maradtak, akik tekintetbe jöhettek. 
A helyszinen tnlá!t mezitIábas lábnyom, melyet a járőr 

rögzített kiöntés útján, 26.5 cm hosszú volt, tehát a tet
tes kb. 165 cm magas lehetett. Az a körülmény, hogy a 
lelógott huzalt minden esetben 190-192 cm magasságban 
vágták el, szintén ezt. a feltevést támasztotta alá. Az igy 
nyert hozzávetőleges lestmagasság azonban mindkét gya
núsítoltra ráillett. 

E gyanúokok mérlegelése után a járörök mindkét egY.én 
lakásan megjelentek, de nem találták őket otthon, ezért el
határozták, hogy hazavárják öket. 

A lakásaik közelében éjjel lest tartottak. 21-22 óra 
közötti idóben a .sötétben kozeledó a,akot vettek észre, ki
nek utánaeredtek. Utólérve megállapították, hogy azonos 
azzai, akire vártal\.. rar perccel .KeSOLO megerKeZl!tt a mh
sik. egyén 19. Mindkettójukei a községházánoz kiserteK, de 
az egyiket, ki később érkezett haza, rövid időn belül elbo· 
csátottik, m!;.rt a kérdéses időpontra kétségtelen alibit iga
zolt. Igy már csak egy gyanúsított maradt. 

Az őrizetbe vett OstUI'O:' Péter gyanúsítottat alaposan 
megvizsgálták. Testén és ruházatán a következő elváltozá
sokat találták: 

A nadrag belsó oldalain, combmagasságban irős sur
lédás ny.oma látszott ; megfelelt az oszlopról való lecsú
szás nyomának. 

Nadrágja egy helyen át volt szúrva s ennek meg
felelő .helyen a combja is sérült volt. (Az oszlopokba he
lyenként szeg volt beütve.) 

. Lábfeje bokától felfelé igen piszkos, mig lefelé teljesen 
tJszta volt. Ez azért volt lényeges, mert a tettesröl tudtak, 
hogy mezitlab volt. A tett elkövetesekor esös idő volt. A te
repet boritó 3----4 cm magas, nedves növényzet mosta le 
a bokán aluli részről a piszkol. 

A kiöntés útján rögzített lábnyom mérete és sajátos
sági p�ntjai teljesen egyeztek az Ostoros lábá.val. A sajá
tosságl pontok egyezését főként a ballab nagyujjának a 
normálist61 erősen eltérö felhajlása képezte, 

Ezekután a járőr elébetárta a terhelő adatokat.., de 
Ostoros tagadott és hozzátartoz6ival alibit igazolt. Mind
ezek dacára lakásán házkutatast.. tartottak, mely alkalom. 
mal a szalmazsákjában összecsavarva 120 méter bronz
huzalt t.aláltak. Megtnlált..ák még az éles csipöfogót is, me
lyet.. Ostoros a lopásoknál használt. Ostoros ezután beis
mert.c az összes telefon huzallopási eseteket. 

A további nyomozás során az utóbbi lopásokb61 s7.ár
�az6 

.. 1800 méter b
.
ronzhuzalt Budapesten az orgnzdánál 

slkerult 
.
megtalálm, ki szintén beismerte, hogy minden 

esetben o vásárolla meg a huzalt kg-monként 50 íil:érétt. 
Ezt n ny.omozá<>t, Boda hltVÚn. tiszthelyettes 1rta le, k i  

II nyomozásnál II budapesti 1 .  nyomozó alosztály részéről 
segédkezett. 

A helyszín gyakran szolgáltat o:yan adatokat, melyek 

felfedezése és értkkelése a nyomozásnak szűkebb körre szo

ritását teszi lehetövé. Ez különösen olyan esetekben értékes, 

midőn a cselekmény .elkövetési indoka általános (pl. jelen 

esetben vagyoni haszonra való törekvés) és így a tettes 
kilétére nézve nem nyujt támpontot . ..Az ilyen módon nyert 
szűkebb kört azután igyekezni kell még szűkebbre vonni, 
míg végül csak egy-két gyanúsítható személy marad, En
nek a körszűkitésnek, kiválasztásnak (selectio) jó példá
ját nyujtja ez a nyomozás. 

S;zUletésnapra_ 
(Jsszegyüjtjiik szívünkben a hála és a szeretet minden 

szép vi1'ágdt, hogy ezt az élö magyar s2.Ívekbiil, mélysége
sen komoly és ünnepi érzésekbőt kötött sztnpompá,$ csok
rot nyujtsuk (it Mdolatta/ Magyar01'szág kormányz6jának 
/Iatvanötödik születé8rlapjá/ra. 

A hála vil'ágait hozzuk, 1nert a Végső eny.észet küSzö
béről rántotta vissza a nemzetet. A csodálat Mdol6 csok
rát nyujt juk azért, nWrt emberfeletti erőket követelő tör
ténelmi hivatását m.akulátlan s é1'inthetetlen erkölcsi, 
szellemi és fizi1ro.i tökéletességgel töltötte es tölti be. Vé
gii.l, de nem utols6 sorban a. szeretet 'lJi1'ágaUi tesszük lá,ba. 
elé, mert a. legnem,esebb és legszeretetrem.élt6bb emberi 

tu/.a.jdollsdgokkal dúsan va.n övezve, 

Ma m.ár tudjuk, hogy a török.-tatárdúlás és évszáza
dok -minden más kiizdel1ne, sOTscsupá..sa soha nem f enye
getto végső pU8ztldássa.l. a magyar nemzetet olyan vésze
sen, n�int a vilúgháborút követő el'kölcsi és erőbeli ösz
szeonl/ás. Solla a magyar ilyen közel a sír 8zéléhez 118m 
állott és 80lla a 11e1Jlzet sorsa egy ember létén vagy 118m 
Mlén ilyen végzetesen nellt fordult meg, mint most. Nem 

t1t�hatj1lk eléggé meg hálálni jósorsunknak, hogy a tovább

é/es vagy pusztulás kb'désdt eldöntő Egyet megadta n.e
künk, kinek feltiinése, síkra8zá1lása előtt ne lit volt szilMd 

])on�, nellt volt a. reménynek egyetlen fénysugam, amely 
a kibontakozáshoz támpontot és irányt lnutatott vo/na. A 
nelllzeti had8ereg IILegteremt6je és Fővezére volt aki után 

clúldulhatflunk az uiiáéledés útján, amely telve 1t�y(l,n küz.

dellnekkel és megpróbáltatásokkal, de amelyen már elénk 
denmg a Remény. Megnyomor[tott és a végsőkig lezil/

teszteLt nem.zetilnket csak olyan magya1' embel' vezethette 
vissza erre az útra, akit lsten kegyeLme tartogatoU C)l1lCk 
a kornak s aki 1nagában hordozta egy rUka és tüneményes 
történelIni küldetésnek 1}lúulen kivételes adományát. 

Katonasúvekbc}l hangtalanul élnek az érzések, Nem 
szoktunk - '!"Ient is 8zabad _ azokn.ak szavakban kifeje

zést adni .. Június 18-a aZOnban oly(m ilnnepiillk, alllikor 

111lm tu41uk magunkbazár-ui a szava/rot, amelyekkel egy 
megmentett nemzet hálá.jának és hódoló jókívá11alailwk 
kHlsií nlegnyifvánuWsábrln 'lekünk i8 részt kell vennii.llk, 
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I Kocsis Gvörgy ny. g. alezredt:s·1 Gyálpuszlai szől. 
lójében június 5·én váratlanul, egy de,'üs kiránduláson 
támadt agyvérzésben meghalt Kocsis Gyö,'YY ny. esendő,' 
g. alezredes. Vele megint elveszítettünk egyet ama öreg 
bajtársaink közül, akik már ft csendőrség fennállásának 
első éveiben viselték a kakastollas kalapot s ezzel előha
cosai lettek a testillet dicsőséges félszázadának. A csend
őrséghez 1887 szeptember 21·én lépett át a volt cs. és 
kir. 50. gyalogezred állományllb61. Hadnagy számvivövé 
1898 november l-én lépett elöJ ft törzstiszti rendIokozatot 

1919 március l-én érte eL Nyugállományba 1920 október 

l8-án helyezték, egy hónap mulva azo�b
.
an �j.ból tényle

ges szolgálatra alkalmazták a belügymlnlszter
,
lUm esend

öl'ségi osztályában s ott érte el nz �*zl'edesl rendfoko

"atot. Véglegesen 1926 október l·én vonult nYl!gnlomba. 

A világháború alatt részh'ett a romÁnok ellem hal'.cok

ball, érdemeiért a kOl'ónás arany érdemkeret'lzttel II vltéz-

S'égi érem szalagján tüntették ki. . . 
Hátramaradottjlli fájdalmában l'ész\'ettel osz

.
tozu?k, 

emlékét a csendőrség uttöróinck jál'ó kegyelettel ollIZZUk. 

G)titlpusztan temették el június 7-én, 69 óve� élt. Teme

tésén csendöl' tiszti és legénY5ég� küldöttség IS résztv�tt. 

- ,  �
. k ·6 ;x(o.rc kikll�k clötLZ�-

EI6rl�ctölllkhc7.. AzolI CIOrl7.CIUIJl
. 

l s ' ,
. 101 mel t6.�c fol" ó hó vő"'{> \'el lojlifl. Ullli ,.uulI\lllkho� cs(! k�I:1I[ [ ·ó[ '" . '  denkl j OJ lí'lL lókoltiink Ki,,'jiik hogr oz clófl7.tllc,� 1 miII 

'llj I újit�n rn�l;, Im�''Y � hu'- kiildé.�óh(1l1 .. I�l1llOkodliS TIC o. ou IC. 

KiilőlI fchizLJli t 'lst NCllklnck n.-1I1 knhhlllk. 
II 0["" 

• " . <><> li dél Jól! \'0 a1\ .-lIö!illk emlékllnnupe. MUJu .. �- \I C '- /ik (!/IfJúk-
'.'. fM.(í;ghó l jiil t 600 fnmllwl'Cot; jclI.'1I1éIÓbl.'t1

. 
� Ms 

6b
· 

A .<1. k feS2;luTJ tetnot cn. 
lIlule)l(' il HÖl!ök '11eft'll ős II m�OS L' , 

ucstek kikill
IÓflre fclyoll'UJtuk LL BndulWsloll 111IomfLS07.Ó �IIIJI�h Ö Fóm,'ol. 
!ltJtlel, 10 órok Ol' kilrtszó jole;,;l" o Kormwnz6 ,. . 

sú"-i Ifi. h�8Irga kép\"lseI6jMek, vllé: [(Il/'/ldlflu f{(iJlIil�d 
k�l�g 

A" hUIl-bOflWImQk,_ a._i1oIlYMsúg_..f6pnroncsl1okának r • 

\'édség róparancsnoka eJlépett a kivonult csapatok arcvooalu 
előtt, majd HllSzór Aladár f6polg!rmetiter és Salamon Innncr<
nok rö\'id néma imábll merüJtek a sirnál és áh'ették a I{or
mri"y;:ó ar cl F6meUó3aga babárkoszorúját, melyet HZ emlék
mú\'ön heIYC"'t.tek eL Ezu1án mcgkeul6dött /I Jdilönböw eg)'c
sületck koszorúinak elhelycziise az emlékmü\'ön, amolynél két
oidIlIt dlmes egyenrrrhiijti. testőrök és alabámosok álltak disz
őrstget. Az olosz kolónia ú> ll;,; Oh1l:iZ Crontllareosok ezután 
kh-onultak ft rákoskeresztúri temetőbe, ahol koszorut helyez
tek el a hodifogsógban, Budapcston Cllhunyt cs eltemetett baj
tnrsaik sirjára. A tábori oltáITuH egy OIa:.7. kntOliUi lelkész 
csoudes imát mondo LL, majd az olaSz tábori protonótárius, 
,llol/signore CaldalIa besz.entclte o;,; olasz siroka t és omJék
beszédet mondot.t. 

Hősi cmlékmű"ek fellll'atásn. A'6 egykori császári és kirá
lyi 11. tábori \'ndtiszzill:i'Zlónlj tab"tiai :z.ú8Zlóaljuk és a \'ihígbá
boníban elesett bnjtál'Soik dicsőségére Gylll'Ött, fl 7..ftSZ!ÓnJj 
utolsó indulásának helyén emléket állHottak, amci)'el pünkösd 
hétfőjén lepleztek le ünnoJlies keretek kÖ"/i.iM, Az ünnepség II 
HiS"LOkeggyel vette kezdetét, majd Józse! királyI herceg !.:!I'
tott melrllUtó beszédet, amel)'bcm megewl�kezett II 11. vndÚ8z
zászJóulj emherfelelti 1tösicsségéről, .117. i\'Qngol'Odi, jangrodi, 
gorlicci, potOC'ZCki, rlebinni és egyéb C8utúkhlln letolytlltolt 
győzelmes iitköz.ctcir61. A bC$z,éd ulliu megko:izorúztlik az 
cmJákműycl, Nagy I"aimban jöttek el IIZ iinncpségre a \'olt 
bajtársok. kÖ1.Öttiik több Cll :fl megez.lilJott területről is. 

Arfdud község ünnepies keretek között leplezte le (\ Hiisök 
Emlékmű\'ét, amelyet II köuég lakossága ungy IildOUitkészs�g
�el állftotL 31 hősi hnloLtj.inak emlékére. Az üunepélyeu a köz
:;óg lakosságú u, a hatóRl!.gok 'köpviselóill ki\'iil olt volt a hon
\"(-dsóg, II cscndarség és n swmS'ZÓd községek kiildöttsége ie. 
Az ünnepi beS"t.ódct dU�lIi TakácIL Géza ol'Sz.aC1.�·úlósi kóp
\' isel6 mondotta. 

TUkörl- ezredes S7.olJrallnk lele)llczése l'olermó!JulI. A Tü· 
köry eZl"Cde." szobrlÍnak leleplozésére kiküldött mag)'ar bizott· 
ság n napokban Bóry An(l,.ds quirináli követ vO'letésével ru
Icrmóbo Crkezett. A magyar küldöttsóg mogl.:oS"LOruzta a IJll
lomuói 1tősök cmlóknlü1jt. mfl';d leleple7.ték Tiiköry ezredes 
szobrát. Tü�öry ezrcd� több magyarral résztvett Garibaldi 
s7.llbfldsLI�hllrciLban és 07. elsők között balt Itosi hulult. Tcteme 
a llUlermói teDlotőben nyugodott. Most II \"lÍl'os legszebb 
temlllolllllba Helyezték az C'?;rcde:i JIIUll'\"oit ös mástólméter Utu· 
glIS mü\"b;;,;j ki\"itelfi oszloppol örökftetlék IUcg ellllékét. Az 
emlékmü lelcpl07ksún llZ olas-I. kormúny is kCIlyisclteUc mt,
gát. Az iinllelli beszédek ulult n rOliudl"Uluekar o. mUf,,'YLll" bim
nU!Ult jútő'l.ottn. 

Dicséretek. LI 11/. kir, cs(mdőrlióu fefiiuyel6je dicsérő tik
iratfal Idt/a cl: ti. �.zolllbntholyi llr, keliilet állornányából: 
Csibi Perol/c alhrlgy.-ol, mert. hosszu oscudórségi Bzolgiilllh, 
uJatt úgy II kózbiztous[lgi �zolg"lal> minL aláreudeltjeluek ki
k61IZll.�e, oktntúso, fC"'·'Yelmczéso és 118wlills szcllemben "1I1ó ue
\'elése ős bcrolyásohísa terén fáradságot 110m iI;mord szorgo1om
mal, odnadá1>sal és el'edméuyesen múködötL - A pócsi IV. 
konHet álIomáu}"líból: Szabó Imre r. tonD,-t, mort mint pol
gári r.ub�s uromozó egy bÜI�1énn'Y'Cl kapesohltO:ian terve'ZCtI 
batúrsél·lo..�i ügyb en több ndnt 20 nopon át egyoofll, élete ,'e
s7.elyeztet6sÓ\'eJ, kivúló leleruéllycs.séggcJ és sUl.ktlldú8sal leloly· 
tarott pubatolás során ol)'an adnlokat gyiijtött, melyek lehe· 
!ó,,6 tették, bogy egy k6mkedés, cg)- gy:llkossógro való $2.Ö\'ct· 
keres és egy uem-zetgyalú7AÍsi cseL kiderüljön, II lct.t.esek pedig 
a büujelokkel együtt az iga7.wgS"'t.OIg'!il!atás kC?ébe kerüljenek, 

Deahllások :1 bé,'l;,;! csend6rsllgl gyog-ybúzba. A belügy
nuniszter úr a bévÍ'Zi esendor&égl gyógybli7:ba n 1. 6vi n. 
Kyógyldó:-.znkra a követkcz6ket nhlltn be: .d. /étlyleue. 1;&;:1(:1> 
közül: Rutkal' .Arnold czredes és neje, Ncmcssr.cgby I.liszIó "'''1:
redes és neje, vitéz Liptay László öl'Ilagy. Bérezy Gyula g. 
arlJagy, ;'!,[alomso)ry László százados; Szücs János g. suízndos 
llüjO; az ollált/st élvozq liszt e"', tis<:li Öl!v80yck é. árvák közül: 
Fiaelll'r JÓL<;eC lll', túbornok, MUrinlnh"".l· lm:re ny. czredes (:5 
Iloje, özv. Krousz Anlnluó, c:tredea Ö;,;\'cgye és ö;,;\'. lemhényi 
SIKDlond UI7.iÍMtÓ. őrnagy özvegye. .J ten/jluges legénysóoi 
(/Uol1/(i-llybdl: &i1Vá8i Gyuln �llhuduu.gy ős neJe, Billió József 
alhodnttgy Ó$ neje, Vida Lnjos, Dalia Istvan, Tnkáos }'\lreno) 
I .. l·tlluasdy &iudor, Orbúu J(jIlOS tIszthelyetlesek. SchNlnol" 
M�rtOIl. rlI'palkolólllcster, ']'oklic.." Vince II. törzsőrmesler él> 
nejc, CsUI) Mlhzíly, Bótn Hornál 6l'llic5wrek; m: elldtást dl!1e�1j 
IOIlÓlll/St;tJi rU/omri/JYli egyé/Ici.., ÖzvuDyuk PI; wv/ik közül: 
l)öbr&y lst",üll lIy • .  tiIf'LthelyeLlcs, fl'oldi Pétel' ny. örmeslör és 
uaje. ÖZ\'. Kntollll L�ilozlón6 tiszthelyettes Ö7iVegyo és őz,', 
Dutyka Lili.-z.lóné csond61' özvegyc. 

lIálnloságkIUl>s. Bakonyi Istud!! In. kcrületblJli hadllogy 
lul.zossúgot kötülf. Hegedils AflllO úrbölggyel Székesfehér, 
várou, 
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A " itbi rend 5Ialmhsora. Az Orsz.ágos Vité'Li Rond Fósw!i
ta"l't6sáp:a hi"B.talCl�an swkmak szerint öS$1.eállitotta a yit,:,"Zi 
nnd tagjainak hiteles nó,,-sorát. ,-ármegyék és városok szorint. 
A szalmó\' sor ára 2 P. Kapllató az ,.Ortaágos VitÓ'lJi Rend 

Sz.akné\'sora" kiadóhi\'atahi.ban. Veres Púlné-uwa 26. szám 
alatt Budalleslen. 

3. Bellk6 fbdgy. SptU. 10 p. -I. vitéz Bak-y csend6rauls. 10 p. 5. 
TTdlyall rhdgJ', Spttl. 10 p. 6. Joós fhdgy. Spttf. 8 p. 7. Kriimer 

órgJ. L h. utAszzlj. 8 p. 8. Móri/z rh�'Y Spttf. 8 p. 9. Kddár 

suis. 2. hgye . .. p. 10. Pöltl folyumórkallt.  2 1)· 
A. Hon,'éd Tiszti Vívó Klub JÚDius hó l-én tartotta lui.

ziversen:reinek bofojl1lÓ réS2ét., a aumlor pArbaiit6rvorSOllyt. 
nmclyik DDgy meglepetéssel vég7.A5dött. A versenyt bii.rmll8 
holtverseny után Thllur Gyufa fhdgy uyerte vitéz Baky csend
örsz.ds. előtt.. A szolgálatból egyencsen n versenyre órkezó 
vilez Somogyi ÓrgY. fáradtan \rivott. Eredmény a következő: 
1. Timár Gyula !hdgy 6 ponl. 2. vitéz Baku esendönndll. 6 
pont. S. Meszlényi Euon 6 pont. -I. vitéz Somogyi őrgy. 2 p. á. 
K.-(imer örjp', 

}o�ogoly megslUkése. RusO!úr Istll(Ín, 24 6ves, a-z, andoesi örs 
úttal lOpás YétBége miatt eUogott andocsi lakos jlinius l-én 
fé.l 15 makor 8 lIyomozó jzi"r6rtöl II bilinccsel együtt meg· 
!i'ZÖkőtt.. N)'ODlozá"a folyamaiban "nn. 

Járlir meJ:tállladÓlia. A dey(!cseri Ö� tilloruáuyába -tartol.Ó 
Somogyi Imre tÖrl..o;órmcster és Tölgyes Fllrl'IIC örmest<1rból 

IÜlott járört majtlS 28·án 2-1 órakor Somlójenő 'köz.ségben 
Jankó Pál. Fuss Sálldor és Görög JáO!sef ottani lakosok 
kö,Tel megUobtHták. TöIS1'{'s Őrmestert. valam.int a járőrrcl 
volt K01'ÚC6 Sandor köz.ségi. éjjeli őrt egy-egy kő eltnlálla. 
Tölg�'(!s őrmester l..iionyebben megsérült. Fegyverhasznúlllt 
nem törlenl. Az örs Jankó 'púlt és Görög Jóuoe!et elfogta � 
blltósúgi közeg elleni erőszak miatt II devecseri kir. járásbir(,· 
sálwak átadta. Vas8 Józsefet, ki ZI csolekmény uUm Ismeret· 
leo helyre menekült, nyomozzák. 

Hah\los baleset. A nagyatádi ör:iföl 2.5 napi szabadságrll 
Kem�éro ulazó l'arga Gábor I. törzsőrmester június 2�án G 
óra 25 perckor tfnjdúszoboszlón lesWllt a vonatról 69 az, ét
tl"rembc ment. Vi..!;szarele haladva. a Debrecen lelől épp·:n 
akkor befuló motorvonat. eikapU! és derékon kett-élnelle. 
Yürga tOrzsönnest.er azonnal mcgbalt. 

Francia katonák hősi emléke ft hurkai fonsikolI. A !lapo, 
looni llndjaratok idején, lB09·ben, Sopron hatnrában I""vő hnr· 
1I:ai CensikOll sok franuia katoua eseH el. Ezek emlékére an
nakidején kere!l:t.let AlIitotlak Cel, amely az idők folyamán tel· 
jesen elrongálódoll. A soproni hatim5resz\..liiy mo!>t gond· 
jail)a "ette az pml€lket, kijavitlatla. a keres1,tel, keritéssel ,'é· 
tette körül II eml6kliblát helyezett el, amely jebi. hogy ft 
tlUlgyar katona n békeszcr2Ödés utáni IS. esztendőben bajtAr
sia8 erzéi>sel adózolI a francia katonák hósi emlékének. 

�18gyarorsz.6.g 1933. él" egyéni párbajtör bajnokságát má
Jus 28-áu bonyolitoltá.k le a Margitszigeten. Már 8'l- e16mér· 
közéseken nagy küzdelem folyt II döntOb<ojutlisórt s olyan 
vh'6k vhret.lck el, mint Eckl RAC, Bal;;: Jóusf MAC, BogátIly 
BBVC stb. 

A versenyt a hosszas lletegségéböl röviddel n versem' 
elótt felépült vité-z. Somoo»i ElIdre ,·kszl. 6"l'.gy. nyerto biztos 
flllénuyel <ls teljesen megórdemelten. Vérbeli Ollévivést protl .... • 

ldtlt .� ba vnlrun! za't"aró körülmény addig OIh.ésében közbe 
nem lan, 01. Európa-bnjaokságokban is jelentő" s-.:erepe leS7. 

A bajnokságban egyóbként a mult. évi <bajnok 'l'imAr ki. 
vételé't"el, Ilki sérülése miatt nem intlulhatott, a legjobb mo' 
p'OT. vivók teljes S7..IÍmban résztvettek. A kiegyensúlyozott 
erinB'loOti'Yokat mutatja, hogy a belyezettek össz.e-viSS'W- vor
téli. egymil8t. 

A Kihégasok Kézikönyvének le.szállitott ára. A Kihágásoli 
Ké1,i:'könyvének a csendőrség rés1,éro kÓS"&Ült második. teljesen 
at'dolgo7.0U és lényegesen bővített kiadúsúnak eddigi 10 pong6 
'ked:\'ezmén)Tes árút a s:oo!"lŐ, tekinlotlcl a kcdvez6tl{m glIron· 
sági Yi8Z011yokr8, t�lj�s YáSWllkölésb�ll 6 pengőre I)'l;ÚllitotUl 
Ic. � a lesz.állitás n6g:.'venS'ÚI'Ullékos úrongedményt jolent f::;I 
lehelőYé 1C61,i, hogy n csendoroégi S'Wlgnlatban jól bcvált. 5!12 
oldalas könY"{'t minden csendőr fúlúrOD megS'LONYt.1A!. 50 imé:
postaköltség külön fizetendő. Megrendelhető 'l'u8nádi tItbe" 
Gynla dr. groT7..ŐnM 2 pengő!> hnvi részlotekben is. (Budallest, 
J .. FndruFlr'lI. ol. F\'. 2.) Bofizuté!oi lapokat küld. 

Csendllrségl Közlöny 11. szám. Sunuélycs ügyek. Kor· 
mányl.Ói clbntármiisGk. A Kormánrzó Úr Ö Föméltósúg3 Ilo
mányai lovag Glógler Gusztáv túbornokot jelen gzolgálati ill 
lása. 81ól felmenteni és a. m.a.gya1' Id-rályi escndőrség felüJ:Yc-
16jénck helyetteséül kinevezni; ,'itm Dob6 IstudJI e'Mooest je' 
len szolgálati állÍtsa alól telmentaci é..<; a m. kir. csEmdŐrsó.g 
telüg}'eI6jo mellé boo .. --áolt tábornoki helyr(.> kine\'ezol; yit.é"l 
Doory Luszló C'l.Tedost vitéz7,ó a\"atni méltintnlott. Miniszteri 
rendeletek: Adományozt.atotl: fl "Hadirokkant-jelvény" a .. fll!' 
borus emlékérem" szalagjiira: IA�z/ó SUJldor n. kerületbl'H 
n)". cs .. nek. Yégleges 1I)"Ugii..llomállybn. helyeztettek: Somooyi 
JunolJ I.. Yo6S Lajos r., póc.Bi IV .. Kertész JunOS VII., BofJllfa 
Péter YII. őt! Cs. Tóti, Sálldor TIr. kerulet.beli alhdgyok, Sc.
maoyi Jonos m., Pamot/IY Oyörgy llL. Kis06-Z:0lldi Lajos V., 

n�jnak: 1Jilt!z Somogyi EI/dre 6roaJrr BTVK 14 pont. 2. dr. Zöld Perenc BEAC, 11 pont. 3. Idrányi Ferenc (llligy �'VK 11) p. 4. RarOV8Zk!} Jenfi thdgy l:1TVK 8 p. 5. dr. llajdu. 
J�nos RSzKRT G p. 6. Dunau Ptil BBTE 6 p. 7. dl". Gőuy 
Sa

.
lldor HTVK 6 p. 8. n�y Bélo BEAC 6 p. 9. vlttn. Dak.JJ '..a8:ló S'Zdll. r. l). 

Zsiomond Sd)ldor VI. kerület.beli th.·ek. Ideiglenes lo·ugállo· 
mányba helY0Ztet.tek: D(nnonkalJ Ferenc m., Szeltdgel JfjiUle/ 
IV. és Pánczél (Páncz) hfudn Y. kOr"Ületbeli th.·ek. V"árako
-z.ási illetményekkel S7J8badsó.gollat.tak: NénJeth JÓ1.Se/ VI, 
pécSi IV., T. Kiss Ká.lmán i\TI., MiM ls/ván VI.. porcsin Jltir
t�.n VI" . PaPJ) Jdnas n. debreceni n, Golyhó Józ6e/ VI. ke
rületbeh ih.-ek €ls Sip06 József VIII. karilletbe1\. nlhadnalrY' 
A." ideiglenes áUOnuloyban meghagy attak: Bokos József és 
Odor Imre 11. keriilet.beli id. ny. áll. th.·ek.. - Klcmm Ld�zM 
f1Zds. családi nevét .. Doól"1('-ra, Zsodon Géza tórm. "Ágo.<:
tOIl·'.ra. ZsalHro lItuáll Hinn. "ZlfiomOlld"-"l'a.., Tőrőclfik Ptil 
ő� .,Honvdgyó"-"l'a, Pusko Jdnos 16rm. "Tótkoml6si"-ra. Tun· 
cSlk

" 
JánolI �rm. "T?Uér".rll, Scllambre József prbcs, "Soly· 

mo, -ra, SprllloenSZel8z György th. "Szomori"-rn., Scllf:er B61{1 
th. "Szcrényi"·re, Síbo Lojo, t6rm. "Sziklaf"·m, Rocskó Jo
nef tőnn. "Réti"-re, RlIIfzbacll (Ru·l.bach) Atldrds th WIIl
lIoi"-r� Riunydk Józ,ef őTm. "Bércclf"·re, Pátd Boldiz8d.r es. 
.. poJor -ra, Pofcz Jóne! Gnn. "Dudoudri"-rn., Pin/yo Andrda 
�nn. "Patakfal'IJi"·ra. Pivarllylk l�aJ08 tb. "l'luz1oi"·ra, Pi· 
IIvdn l,!,lro g. th. "PotJlohi"-Te, Pill k Put nibdliY "Fényi" re. 
P���tetlc,;'! Z.dtpnOlld !inn. "Pajo,"·ra, Palyik Fercllc cs. "palo· 
tag -ra. PáDer Gd.pár os. "PoUQoi"-ra. Rédli (Redi) Jdllos th. 
"nétudri".-rn.

" 
Muod JÓlflCf O"l'm. ,.MdLlIds".ro.., .1I0ng Józse! 

Ormo .,.lIa/ra névre, 
,;
lIll11di/1f Imro g. th. "Mdlai""\I"n. !füller 

Ferenc tllrm. ,.Moroj -rn. Mrirkovics Jónos CB. "Maros'··rll. 
KOI,!:IC5 '.t!t:dll Onn. "Kulcsdr"-ra, Kalc56 [studll os. "Ka,w
e8af -ra, . KlrkalJU, Kúroly 6nn. "K6wb'"i"-ra, Ki.sa Kdrol'Y 
Mrm. "Kápolmú"-ro, Kali/z KálmúlI {lIrm Kőllyuolf"-re KI/' 
pd'

!, 
György . tb. "KinClfcs"·re, Lannki , iÓ�sflf IInn. :.lAlII

tos -rll, l�él
��r/ (Leltárt) Ist11dn th. "Lantos"·ra, Lampcrt Vézfl 

A budapesti vegyeedandár lIl!ortverscnyeinek eredménye: 
S2f:.nlor 'kardv1\'"8.s. EWJ ldrrinyi Fcr!.'llc fhdgy r. IlUS'? e-zr 6 
gyÚl.. 2. KőueDhy Attila bdgy, SporHr. :; győz. 3. Kla�áns:i;;y lroS"L fhdgy SportlJ. ol gyÓ'Z. ol. Székcly/lidy fbdgy Sporltf 3 gyllz. 5. J'rilyrill !bd .. "}' Sporur. 2 gyllz. 6. Mórilz fhd� 
sporltJ. 1 gy&z.. Jnnior kardbnn elllel: vitéz Baky Ldszló 0 .. ,enIl61' sWE;. S gy6zelcm. 2. Dem1éll badg)'. 3 bgye ol 3 R�dó alblldb. H. M. 3 1P·őz. ol. Kddur "'l.ru:. 2 llgye 2 r;y�:;' 5' P'&l!' fol.yam6rkpl. 1 győz. 6. Or/ey sz,ds. 2 hgye. Sr,cnlor t61'bc� clsu: 

.
Ua/neu JIY Ottó 110011. I. \'ddr. p'ksg. "' gyOz.elcm. 2. Vályoll fhdg). SporUr. 4 g�'Ő7� 3. '(Irányi fhd�'l·. L husz. e 3 gyÖ7: 4. KóueDhy hallgy. SportU. 3 gy. 5. S:orcu: hudgy' Sporttr 1 KYőz. 6. Jl6rl/: fhdgy. Sporttr. S7.en!or párbajtO;ben 1'166: Idányi fhdg)'. l. hbe. 16 "ponttal. 2. Székelyhidy fhdr;y. 12 p'. 

cs. "Dbc6!,:rc, JalllSÓ Percnc Orm. ,,Jelss"·rc, Hogyák Jóucf 
th. ,,80nIl ·ra, 

,
Uolfelll�r Pdl t6rm. "HarcJs;!lIs"·ro. lIvjber �rirol» tőrm. "T d rlla011 -ra, HuhllOlI Lajos Onn Pajor"·rll, 

éber Sándor töl'lIl- .. Galombo,"-ra, Ordcsl» (}y�la "ann.. "Gd-

B T O R 
Szolid é.ruk, 
olcsó drak, 

. . 
Ilzetést kedvezmény. 

Magyar KOI!isIIYlSelol fogyasrt!si, Telmelo:ts IIllkes!!o Slövelkmllnel Bülolosllálya Budapest, IX., Mester·utca 15----"'" 
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los"-ra, ��f.s ISl va." lJrm . .. Szabolcsi"-ra, Del/cs Fero/IC tlinn. "Dellcsha,zl -ro.,,,Csrder DéllOS tórm . .. Csl]/,jés"-ro, Brau1I Janus Ih: .',Szenfjobbl -ra: .. 

Bámlli K�roly őrm. "Búndi"-ra, .AolJfi ,�lkfós tb. "AgárdI -ra, -dIb ilf/hátlJ cs. "Vúrllaoy"�ra és Alndics :Józse! th. "A/aDiu-ra vált&zlatta át. - Köz,izcmok stb gazdaságosabb n�üködéséDOk olösegitésór(j] szóló rendoletboJ; mcghRb'iro'loLt klhúgás:ok olbirálaslí l'a II 1..ir. járásbírósiig hi�Iltott. :-. 'P�n!lnYllg kiegészítése uz állalegéS'kSégiigYi törvóny 
'égrohaJ tusaról szóló rendelettel. - !\Terttl'.e.tközi forgalmi okmá�-ok nélkül Auszlria fol61 árkI'7.Ő gÓJljlirómü,'eknek és veleUhknok 87, ormg teriilelón "aló tartózkodús módoUltai él< 
teltétoloi. - A gyógyszertárak kötelesek tartani és kiszolgáltatni 
a �oncsol� toroklob ellenes m..érumot - AdoIllZÍJI}'okat gyiij. 
toOl -- ki\"óteles e.'\:etokt61 eltokintve - csak belügyminiszter! ellgedéllyel lehet. Koldulúe sz.ub1ilyouisu. - Sajtótormékek h 
egyéb tárgyak IirusitásáNal kaJl(lsolatosau a koldulás Wos. _ 
Sereeg/S üszkös ragályos állatbotegség terjedésének megakndáIyozá&ira vonl\tkozó relldelet. - A szódl\vhgyárM6 szeptem
ber l:7-ig bC7.Ar6lo..g a törvónyes allüuoSIIOkoD! ill \'ógezhct6. _ 
FagYltllt készítésére, koz.elésllrc vonatkozó rendelet rnóéle,,[
I�isa. - A. balntoni tiird61délly tartamnra egyes lmlatoumellti 
postahivatalo'k köz,iitt mérsékel t túvbesrelOdijBUlbóst· \-ozctlek 
be. - Ntlmelll Géza ŐI'Il1. oLveszett 8'ZClIlóh'l\wnossági igs'ZOlvli
nyát a m. 'kerületi parancsnokság érvénytelenItetle. 

örlJll3rancsuokkll klno\'eztotott: A szcgetli y, keritlatbcll : 
NagYUJJöroy Hálhat th. Püspöklelére. 

Házussoltot kötöttok: .rI budapesti I. korii.lefbell: Tóth 
Jánoa IV. tdrru. TuróC7ii. JolAullsl Jászludiinyban. A pécsi If' 
keriitetbl'lt: Soly6m (Silter) Janő tönu. f,agler El"7.aóllct.tel 
Csoprogen. Papp JÓ'Z6el IV. 111. Sánta 'Maria Erzsóbeltel ilu
ran�'aRzentlörinoon és NallY Lajos IV. fÓrm. Bali En.sébattol 
U'Obá.o.<;on. ...4. tIIiskolci VITl. kerilletben: Harmat (Homér) 
IstvJin th. MalP'ar Teréz Julianna hnjlldonnal Vitúny köz.. 

ségbon. 

l\feg\'ll!l!I.�olhatÓk egy feloszlatott családi könyvtárbfol az 
alábbi családok dml(ilisoi, milld kifogástalan úllapotball.: r. Fer
dlnJind :  M)'lldszenthy alias l'elo; KlobuslczkYi �rik.sil: EdI)': 
Aszaló ; UudolIlól;  II. MályJis: Ahildl', TI. Klobuslcl'ik)-; n. 
Ferdinánd: Miskolc�'; Csiszár; Lipól: Hllngzl.csy; m. Károly: 

Lipthay: r. Ferenc: Guszt1nrl; M. TeréziJis br. Dol')': n. For
dillllud: KanCl<Jir; Kalmál')'; Várady: FIIl'kns; Dienes: l'llulo
vics; Kelle6; r. Lipót: fteámi\'cs; Urbán: UT. Kftroly: Bir6; 

Rogar: Kosz,mály; Ul'6ak: Boellkai: Miskolc1iY Hor; Sül)' al. 
Sillye; Bethlon: Gy6rYi r. Lip6t: Csemeter)'; SUlla}': Bllghy: 
Deák; OIáhpalakYi Mlhalk6 és Komplss. ErdehlódiJk fordul
Janak a szerkesztőségilo;:. 

Bérbeadó: \l'asadon, Monor mellett nY'lIgállományú csond
öraltiszt I'észére egy hold s7-1ÍI6, I'lobn, kOllyha, veralldúval és 
küIön S'ZObn-kouyhás lnkll/isal, valamint p"incefulszerelés�el 
ju1:áoY<ls' áron. .9rlekcZlIi lehet: TllOl/1as Soml!!r Iguzgulónál, 
BUdapest. I., Csurgó·ltt a. 

Eladó. Nyitott, llégYiltö8e8, nyolelóerős Blancll! olam kÍl;
autó kifogIlstalan túrakéllcs lIlIapotban, koo\'oro lizet�1 fel
lótolBkkeI. Cím: ,lJárkus Elen/dr g. su'iwdos, BudollCSt. 
csendllrkel'Ulet 

Eladó. A "Csond6rs6gi Lllpok" 19'25., �m, �927., 1928 .. 192:9. 
(n'lek bekötvo, a1. 1930., 1931. és 1932. Óo\'lek kö�etlell Jillnpot· 
ban. Clm meghldhat6 a 81.ol'k(l.!,'"Zt6s6gnél. 

Olvassa el, mielött fr nektlnk ! 
KlIzlemóayt neDlcsak a caend6rségJ tagjaIUlI, bonem bárki· 

től eUogatlunk. - A megjelent :klizlEttlellyeket tiszteletdíjban 
részesftjUk, de tulaJdonJogunkat fCllutortjuk, o'l::okat teh!U 
baleogyez&iünk nélkül nem tnabad ut1nnyomatnl, - J{éJ;lratol 
csak akkor küldünk \'issza, ba a szerző 'megofmzett és válasz· 
blilycggel ellátott borítékot lnellllkel. f_ A közleményeket kér
JUk l!. pallirnak csak egyik ohlaláro, félhasdbosan, irógipllel 
\'agy jól olvasllató kézíttlssal frnl; olvasbatatlan kézIrattal 
lIem foltiaikozunk, - Tizenöt dp· TaU kezirtlsos hasábn!1 
hosszabb kózlrntot csak előzetes melOe�yl;Zés után fogadunk el. 
- A k6zlratok fogalmazásI áleslszol:1s:inak és ba szükséges, 
tartalmi módosiMsánok, a Wrlésll6k és klegészUésnek jogtit 
feJllltartjuk mng-unkllak. Aki llzt nkarJa, hogy klizleménylit. 
változtatás nélkUl ki.lzölJUk. frja reá a kézirat első oldalára 
piros irnnnal: "Szószerint! kHzlésllt kérem !" - A cIkkek nyom
dai korrekhirdjál iliI vllgezzük, korrel-iuralovonatot csak kh'é
telcs esetekbou adnnk. _ . S1:erzőlnk kUlönlenyomatnlkllt kü7.· 
votlClltIl o StndlUIl1-nyomU3 Igazgatósligától (Dudopest. VI .• 

RMsn·utca 111.) sZÍ\'cskedJellek megrendelnI. amely azt veJl)nk 
klHölt !lzeMJlid6s6nek árszabása szerint kHtelcs elkészUCnJ. -
Szcrkeszt61 tIzeneibon mindenkInek "ála.szolunk. do a ké.r· 
dező tolJcs ne\'6t. rontlfok07.utát 8; d.llom llshelyét tlln tesse. 'el. 
_ Névtelen levélre nem válaszolnnk. - Honánk intézett le
\'elek tartalma ,'agy beküldöik kiléte felól senkinek sem adunk 
fe1világosItást. _ Kéziratok SOrSáról csak szerkesztöl üze
netben adunk válllBzt. - Aki levelet ír, vaRY közlemény! 
h.iild be nekünk, kisérje figyelemmel a szerkeSztöi üzr.ne
teket. _ Levelet nem írunk, bélyeget tebát felesleges be
küldeni. _ JeJigéül legcé1szerúbb kisebb helység nevét vagy 
HjJegyű 8Z01not \'álaszlaol. Annak, akI jeligét nam jelöl mog. 
nc\'ónek kezlUUJOhll és 4l1omd.shelye alatt \'álaszolunk. -
Közérdokfi kérdésekre a "Csend,fJr LekszIkon" rovlltban adnnk 
vJiln.sd. - ElórJzetnl osak tegal!bb félévre lebet. - Elliflze· 
lest csflk a csendőrség, bon\'éd8cg és az állami rendórs�g, 
továbbá a bjrósó�ok. Igazságilgyl és közigazgatási hatód!:,ok 
lényleJ:C9 vagy nyugd.lIomállYÚ tagjaItól rogadDnk ol, mástól 
nem. _ AJ; olőrJzelésokot kérjlIk pontosan megúJftnnJ. mert 
II felS7.ólíhli.s költségét külUn fol.s.z4mitJuk. - A oekDllk sdnl 
pónzkiJIdom6nyoket kérjilk a Csendlirségl Lapok. 25.J.l2. sd.mú 
postat:lkarékpe.nztárl csckkszómlájára befizetni. - Szerkeszlö· 
ségl órák naponto 8-14 óráig. - A lap részére szánt közle
ményeket. leveleket stb. nem II szerkesztőJe nevére, hanem II 
szerkesztöségnek keU cimemi, igy: "A OIeodórségi Lapok 
szerkesztöségének. Budapest, I., Böszörményi-út 21, szám." 

.A Egy hllflznált, jó karba l! levIS, 16.thntÓ, e81110s éf! s7.abftlyos 
irfLsú ,.Dea" gy{trtm/mY(1 IróJl;óp 140 pellgú6r� elRtló, O!iotleg 
r�"ZlatrG Js. Cím: Kovács Bald<JB lönn. nudakalá.!i·\'� 

KI tuti róla! Zubl.'6 Lajost, ki 19(Y-bop porou!ón telJesi· 
tou c.sondlS:rsllgi swlgÚlnlot. kercsi Oj"öll Lajos, PI.'6IS7,clltC\.t: 
u.(;botl, &,;i3'ot"Vúri-út II szám nlntu Inkos. Kórl azokut, Itkil; 

tudnak rola, u eimet \'010 kÖ7'öljók. . 
Csendqrségi tollforgót árusít, köt, jnvf�. V�rflli (yl.uhllllll 

Mihály polgári altiszt, Budapest, 1., Boszo�én>:l-ut 
t 

21 
(Csendörlaktanyn) vagy Fekete Imre ny . . . torzsannes er, 
Kunszentmiklós. Arak és munkadfjak : S1.?P, UJ, disztolI, ��t 
logatott tollból 10 P, szolgálati tollíorgo n:gtstlfil���� uj 6-6 P régi toll átkötése l P, pótlással 2 , e 
teU vágása és megkötése pótlás nélkül � p � pótlással 3 P 50 
filIIir. A postaköitséget n megrendelő \'lseh. 

43.333. A Károly csapatke.reszttel kapcsolatos tudni
valókat lapunk 1926. évi 5. számában "Ö. J. csendör, Kondo
ros" jelige alatt közöltlik, Menetslakulatokat általában nem 
lehet az arcvonalbeli szolgálatot teljesftett ' csapatok közé 
llorolni, kivételes esetok Ilzonblln el6fordulboUak. Lohots�l1es, 
hogy az ön hosszas harctéri tartózkodása is olyan szolgálat
tal teJt cl, amit arcvonalhelinek lehet tekinteni. Igfutyét szol
gálati úton a kerületi parancsnokstignak kell bejelentenie. 
Lo kell {mia részletesen, hogy a harctér melyik részén me
lyik pontokon fordult meg, szá.zada milyen szolgálnttaÍ töltötte az idöt, milyen knpcsolatball voltak a tüzvonBlbcli csnpatokltal. Ha az anyakönyvi lapjn nem tartalmazza az erre 
vonatko21ó adatokat, akkor két volt tiszti elöljúrójáMI kcll 

Csendörök , 
a TRI B O N-nál vásároljanak . 

BUdapest. VIII_. Ollöi-út I4. Tel.: 1. 392-85 és 312-57 
K e d v 6 z 0  I l z c. t ó B I  f e l t é t e l e k. 

E g Y (I n r u ti u • •  11 y O l o k. b 6 1  6 • ti r u k, 11111 6a "rll foh6rne'rnll, 
aolyern, kGIIIU_ 6 • • • lI v  11 1 1  A fU, lio •• tyl!, h.rlanyu, paplun, dpll. 
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nyil atkozatot be.;;z.eroznic. Most, 15 év mulva, meglehetösen 

elkésett dolog az ilye{l igénylés, de azért megpróbálhatja. 

Hármas halom. �lForduljon levélben, vagy személyesen 

közvetlenül ahhoz 8 kórházhoz, ahová a feleségét fel akarja 

vetetni, orvosi bizonyit\'anyt fel kell mutatni. Ezt polgári 

orvostól is beszerezhe"i. N yugállományu csendórök a hOll" éd
és közTCndészeti kórhft.zakban 2 P-t, családtagjaik 3 p-t 

fiz.etnek naponta. Ezt ,teljes mértékben az érdekeltek fizetik, 

a kincstár nem térit m'eg semmit. 

Dunapart. A tiszti s7.0lgálnti jel alapitó ok1evele hatá· 

roroHan elóírja, hogy csak a katonnállományúnknak adomá
nyozható. Illetékes helyen tisztában vannak a helyzettel, de 
változtatás előttünk ismeretlen okokból nincs tervbevéve. 
Az ügy annyira szolgálati természetü, hogy sw\'átevését cél
talannak tart.juk. 

D, J. Órm .• Ii.artal. Olvassa el a mult évfolyamunk 682. 
oldalán "Közgazdálkodás" jeligére küldött üzenetünket. 

22,222. Ny. őrnagy (nem csendőr) , elme: Nagykanizsa. 
honvédlaktanya. 

Tarna. A 120.221/eln. VI. c. 1924. sz. rendelet 1. pontja 

értelmében a vitézzé rn;atolt csendörök szolgálati időre való 

tekintet netk-ü1 beadhatják a nosülési kérvényiikct, az enge
délyt azonban csak az eJójegyrksben nyert sorszámuk szerint 

IgnuS'l.. ')1ind a négyen ismeretlen helyen tartózkodnak, 
nen, turtoznak a honvédség kötelékébe, a nyugállományúak 
közé sem, 

D. Gy. th., Verseg. Vitéz Nagy Pál ny. ultábornagy 
dme: Debrecen, Baranyi-ut; Burza Arpád ny. tábornok elme: kapják meg. 

V. A. th., Nagymaros. Ebben az évben nincs felvétel s 

belátható időn belül ne� is lesz. 
Tisztítószeuacskó. � Szut. 148. pontjában említett tisz

títószerek alatt értjük mindazt, ami a ruházat, felszerelés, 
fegyverzet tisztántarásánoz szükséges. (Kefék, rongyok, ke
nőcs, olaj, "iasz stb.) Ho'gy ezek a tiszt\tószerek milyen cik
kekból állanak, szabályozvn sehol sincs, de erre nincs is szük
ség, mert ezt. mindenki tudja. A puskacső tisztitására - ki
húzásal'a _ !lZ örsöknek kiadott rézpálca szolgál, zsinórral 
nem s-zabad a csövel tisztHani, mert tágítja n csőtorkolatot. 
Hogy a '"ászon7,ucsk6ban 1ni1 tartson és mit tarthat a csend
őr, at. nincs sehol előírva. Azt. tart.ja, amit'e szüksége van. 

Szekszárd. Kérjük megirni az illewk neveit, mi meg
allapitjuk es üzenetben közöljük a címeket. 

Remény. A: u) nyugd��törvénytervezet sorsa még bizony
t.alan, !'o- csend�r�eg vezcttllben me�an a törek,'és, hogy a 
�atonal nyug�.i)törvénynek n csendorlegénységre való kiter
Jes;!ése mcgtorténjók, ami különösen a megszakitások tekin
tetében nagy előnyökkel járna, de ez egyelőre csak törekvés 
részlete� közlése még most időszerűtlen volna. !Ebben az év� 
b:n eldo.� a kérdés. Két.iratai nem köt.ölhetők. Amit az imad· 
sagban osszefoglal, azt önnel együtt imó.ba {oglalja minden 
J!l
.
agya:, a bajtársat búcsúz.tató sorokat azonban nem ért

Juk: kmek sz6lnak? 

I 

4'l.889. Tévesen fogja fel a kérdést, mert az őrizetbevett. 
targyakr6l kéS1Jt-ett jegyt.ck szempontjából azt kell' érdekelt
nek u;kinteni, akilöl a járőr a tárgyakat órizetbcvette. Azért 
t;'�ndla a Szut. 448. pont 2. bekezdése, hogy a jegyzéken az 
onzetbeve�t tárgy tll:lajdonosát is fel keH tüntetni, a tulaj
donos pe(hg rendszertnl azonos a sértettel. A jegyt.ék arra 
szolgfi.l�. hom; a csendört senki se gyanusithnssa meg at.zal, 
hogy több targyat vagy értékesebb tárgyakat vett orit.etbe 
min.t amilyeneket. a hatoságnak beszolgaltat, Ha például � 
lopassal gyallusi:tot� egyéntöl a járőr egy gyúrut és egy 
a!anylánc?t venne. Jegyzék nélkül órizetbe, a gynnusított ké
��b? at.t. aIUthatna, hogy aranyórat is őrizetbevett tóle a 
laror, .amely u�an t�st.tilzn.i �dná magát ez a161 a gymlusi
�s alol .. de ha )��zeket keszlt s ezt aual is aláirat-ja, aki .. 

tól a tarl1Yukut. onzctbe vette, akkor a járor elleni gyanus!
tásnak meg a lehetősége is ki van zárva. 

Alpár. Az egész kérdés most. áll rendezés alatt. 

Kóny, Győr megye ; Baumann Istvim ny. őrnagy címe: Buda
pest, Szinház-utcu 7. sz. 

IHspest. Régi erdélyi nemesi név. már a 15. században 
is előfordult. Most tb nemes csulti.d viseli a ne,'et, a követ
kező előnevekkel : roskoványi, mikeszászi, kisbudaki, ujtor
dai, abl'udban)'ai, györkei, jobbágyi, mocsolyni, csulai és 
poklisai. Nem kell magyal"osítani. 

K. Gy. Ferenc th., J3szberény. A bizon�·ítván)' - me
lyet postán visszaküldöttünk - nem elegendő II nemesség 
igazolásnra. Elsősorban anyakönyvi kivonntok - kereszt
Icvelek, házasságlevelek - kellenek, amclyekböl kitúnik, 
hogy ősei az elónevet hasznitlt.ák s antcly okmányok az ön 
!;zitrmazását ezekhez az elődökhöz levezetik. Három ilyen 
erdélyi nemesi család van, nagyernyei, bikíal"i és magya
rosi előné""c!. Ha a? anyakönyvi kivonatok együtt vannak, 
a kél'\'ény beadiisakor az Országos Levéltárnak szak
"éleményszolgáltntJls eimén II nemesség elismeréséért 76 P, 
nz előnév elismeréséért. 25 P, a elmer elismeréséért szintén 
25 p-t kell fizetni. A elmer elismerése esetén n címert he

raldikailag megszerkesztve és· megfest.ve, 2 példányban kell 

elöterjeszteni. EJlismerés esetén az egyik példányt vissza
kapju, d másik példilny az Országos Levéltár öl'izetében 

marad. Egy-egy elmerfestés 20 P-be keru\. Erdél)'i !l1emeS 

családokra vonatkozó adatok tömegét gyújtötte össt.e Pataky 

Károly ny. alezredes úr (Budaljest, 1., Disz-tér 3. sz,), {or

duljoll hozt.ú bizalontmal, a csendőrség tagjainak szívesen 
dijtulallul _ ad szakszerú útbaignzitásokat, csak válas?

bélyeget küldjön, mert sokan fordulnak hoz71l li Igy a vála

szok tetemes poslaköltségeit nem vállalhatja. 
Névmagyarosítiis. Idegen hangzitsú a neve, meg kell 

,·áltoztatni. 
33.33S. l. OlVassa el az 1932. évfolyamban megjelent. 137. 

lekszikonválast.t, 2. Rendezés alatt. ilnó kérdés. 
Bogy lehet. !Levele annak idején megérkezett, de téve

désből a pályázati anyag helyett a szerkesztői üzenetek 
anyagába került, onnan a félreértés. Mai s7.ámunkban 
pótoljuk. 

Re)!.:. Mind;nki. ann�k . a hi�fel�kezetnek lehet lagja, 
a.ho�á a me�gyozöd�se VISzt, Bnrmllyen bevett é.s elismert. 
�al�asra átté.�het r�lInden e1őz.etes. bejelentés nélkül, ceak az 
attcrés �egtort�nté� kell annak Idején bejelentcnie. nogy az 
0J:mánya�n. a vaJtozast átveressék Az ilttérés egy}lnzi részle
teit beszeJ]e meg a }elkésszel. 

R. P. törm. Tolkomlós. SZép és hazafias {lldozntkész
sége valóban dicséretet érdemel. Magyar ember életének ma 
egyetlen eélja lehet csak: küweni Trianon ellen minden 
l'szkÖzwl. Aki teheti és erre II szent célra anyagi áldozatot 
is hoz, joggal számithat a nemzet köszönetére. ?tiindig örölll
mel tölt el minket, ha a küzdelem első soraibnn csend6rrel 

találkozhatunk. 

Ktzll1ATon . 

. JárÖrvez;ctö. Ezen at. alaJ)On mindenkit megillet.ne a há
bor� eTlékcrem, mcrt mindenki tett valamit, amivel a há
boru erofes;-{tés�ihez nozz.ájárult. Azon az alapon amit meg-
irt, nem kerheti. 

' 

\roUák Rezső 
"ALBA" cipöilruhi!za 

S .. 6ke.toh6rvlar 
B(it- éli lokk, ,Imu l'lI11.0�Q l p Ok 
Clilzme.k. D(it éli @)'ermelltln 6k 
l o g J ob b  bnzet1(:11 torrtlM 
KC:rl�n kC:pel I'l r ] p j( )' z O k OI: 

"'6nyu'erli61 18 klllparo�l lIl�eu prima h/lltlk, eb6dlllk, i"l.,.o"ak 

»tJTORTERl\::'\.ELÓ �S 01"0 iloll .llI.dO� 
�RT�KES1TÖ R'l16 Dohány -u_ 27'_ és 31. 

R. L. A rendelkezésünkre áUo terjedelem korlátozott 
volta miat.t cSB.k �endörségi tárgyú közleményeket közőlhe
tUuk. Kcrtészetl kozlemények nem illenek bele a 1'11' wTtalmi 
keretébe. Nem közölhew. 

T. törm., Pásztó, Nem jelentős esemény, nom köt.öl-
het jUk. 

J. gth. G)'enge, nem közölhető. 
1898. )1. M. t. Rossz, nem közölhető. 2, Nincs kilfltfi...' 
50 h. Kényes kérdések, nem lehet nyiltan tárzyalnt. 

• 

BUTOR 
ta1101l, modorn kIvitelben, k6ny elme. ra.ll1et

IllIol6o,e koph.16 : 

KISIPRRI 1ERMÉKEK OOlORCSRRMOKB RI. 
Budapest, VII., Dohány .. utca 66. sz. 



1933 június 15. GSENDŰRSÉGI LAPOK 3D3 

VirradatváróIr. 
h'!a : TöRöl, SÁNDOR. 

I. 

Azon az éjszak/i.n csend feküdte mcg n Szombnthy.port(lt, 
Mélységes, nogy csend. A két napig egyre hulladoz6 hó, 
amely mintha. nesz fogó, puha vattábu göngyölte volna a falut, 
riói tájon elállott. l\!egjött a fngy. Estefelé II göz:gényi hava. 
sokból vllsárnnpozni bejött szélll!getök már hozták n hlrl, 
hogy a NytÍl'ádon megállott a jég, Ha megállott, megállott. 
Jég feküdte meg az emberekot is, s a jég alatt dermedtoll 
lüktettek a szivek, hogy mi lesz? 

Mert egyéb hírek is jártak. Egy Pnrajdr61 ittrekedt szc. 
keres mesélte, hogy Sófalván az oláh cscndőrök felégették 
Márton Jóskáék kapuját. Hires, ncvezetes kapu volt II Már
ton JÓskáéké. Kopjás;, dueos, faraG",ányos székelykapu. Az 
vol b D tetejébe ir\'D ékes botúkkol: 

"Vándor, e kis kapu nem akar kiz:lrni, 
csak azt mutatja, hogy merre kell bejárni," 

Remek kapu volt, Szo,·átár61 is oljártak, mCG"'inni a m6.· 
s llt. Ezt a kaput. az oláhok felégették. Márton J6skó.t - nz 
öregot - meg véresre verték. 

lJyen világ jára, s még eiírább . .  , 

Csend nagy csend feklldt a Szombathy-portAn. Az öreg 
Szombath y Dénes hanyaUfektidt az ágyán, két izmos öklét ti 
fe.je alá rakta, II mestergercndárn szegezte sokath'itoU öreg 
szemét, Egy-egy s6hajtást nyomoLt. út ásltásbn. Ne tudja II 
fiú, hogy bánkódik. Most kapta vissza a legényt a fronto�r61, 
fogságokb61, ördög-pokol t1ldj.R honnan, nhonnnn . a fejébe 
szedte ezt a sok mindenfélo urhatm'im bognrat. Ahg, hogy 
megmelegedett egy kicsit az itthoni tüznél s kÖrUlnél".ctt -
múr menne, mAr itthaID'lla (megint. Bánk6dott, er6sen bánkó
dott az öreg s l"estelte. Hallgat.ott. 

Szombathy Gábor II kanapén feküdt, s nézte a szob:ít. 
Nézte a pendelyes kora 6t1� megszokott képet, az a5ztl.llt, u 
Ilolitúros szekrényt, a faragott szé�e�et, a ládát, 9 1\ í,llon, . .  
a falon az Ures helyeket . . .  A klhuzott szegek nlalt vakon 
vilégft6 foltokat . . .  Petőfi volt ott régen, h{myszor .elnéz� 
gyerekkorébun a szines ké!let . , .  Kossuth Lajos ,. hl�,nYZlk 
amOllnan II sarokból, szembell Deák Feronc kélle fuggo.t.t . . .  
nemzetiszlnú pántlikák vették körill . . .  úgy emlékszik, mmtha 
most is ot.t " olnu. De nincs ott. Nincs. Szerto n Nyárúd Illen
tén do nzon túl is még u Hargitán is túl, Ud\'arhelyben, 
Cslkben Hároms7.éken az Olt, n Maros, Szamos mcntén, 
mlndenUtt mindenütt �éges."égig, tullpános ládák felett va
kon viJágftanak a falnk a nugy éjszakába . . .  Mh!tha egy 
nagy üresség lenne mindc.n, s az Ó szfvébc fájnn - ugy vús:ta 
fol u fejét Szombathy Gábol', s tomp{\Il c!übörgiiU II hllng}a, 
mikor odo.v(lgta : 

- BImegyek . . . elmogyek én innen édc'lapám .. . 
öreg Szombathy felkönyökölt n hangm:' 
- Gábor, vaj' egy szóm vóna még hOZZlíd. 
- Hiába t.utóztllt édesapám, hiúlJa- remegett II hnllwja 

lOn megfullok itt, én elmegyek innen. 
- Csnk lassnn, lal;8an - csWtottn az öreg - mórija 

"nn mindenllek. Azt mondtad, Bukarestbc akar.'lz menni, 
- Oda, 
- Hát Illeg ezt hogy értsem? Előlük 9Zöksr., hon:ájuk? 
- t.dcFiapám, htlllga.sson ide. Szegények vngyunk. Minlé 

"an? Ez II húz, II kert, mog az 1\ pár kis holU. Elbfbelödik 
vele édesapám maga is. Nekem pénz kelJ, él tse meg, pénz 
kell. Akkor ,lZtán tudom, nem lesz úr rnjtam scm az új jegyUi, 
scm a csend6rJük, dc még a profektusak sem. Mort akinek 
pénze "an, IlZ az úr, édesapám ! l\Iegtnnultnm én ozt. Pénzt 
pedig Bukurestbell úgy kereshetek, ahogy én akarok, Senki 
úgy az esztergáe nem kezeli, ahogy én megtanultl\m. Tudok 
cA'rebot is, sokat, rujzot, mindent.. Ellestem én II m6dját, éde� 
apám, Annyi pénzt csinálhzltok velc, hogy nelll kell itt Ulm 
örökké ebben n girhes faluban, idegon urnk Fizolgiijúnllk, lfi
baknpcájánllk lenni, földet túmi, . .  

Mélt6s{lgos nehezteléssel ' ,'ligott kő.r:bo Szombathy OÓlh!.'I. 
A magam földjét túrom . . . 
Do idegen az úr . . .  

- Vaj' ki tudja meddig? 
- Most nz. Ne is próbáljon Jebm,zélni, 1lI0l·t. hiába lcszi. 
- Szeles ,'agy, fiatal vlIgy . . .  
- Fintai vagyok, erős vagyok és úr aknl"ok lenni. 
- Szolgfilni mógysz, hogy úr Ic.hcss? 
- Ne cllúCoJkodjék édeso.p lim, ne csúfolkodjék velem, nelll 

tnl·t engem visszlI scm szép $7.6\'111, sem erővel, som csúf
sz\ggul. Nincsen már nekolll Itthon kcrl!sni vulóm. 

- Nincs? - Illcgnyomta II sz6t az öreg Szombnthy sú. 
Iyosan. - lilit mért nincs'! Tán l'cstelled miiI' 1\ harisnyát·! 
'Nm puntallót akarsz'! Úr nkorsz lenni? 

- Az - cSllttant fel a fiú - az akarok lenni, úri Do 
csak o magnm ura. Nem szégyenlom én II harisnyát, jól tud
hnsso. édesapám, de ezt, ezt, ami most itt fl faluban ,'on, nzt 
a pusmogAst, jcgyző elói, biró elOI, csendör elől, z\rtatl unul, II 
légynek se vétve, hát ezt én lIem birom. 

Vén Szombathy Déncs meglglldtotta a feje aI1(lt, s ismét 
szólalt A szava rekedtcn, fát.yolosan tört e1ö, s ú/;wtt át fl 
c�ellden, Jl::rezte, tudta, hogy csata van itt, no.lO', nehéz csata, 
most kell megfogn[ o fiú�. 

- Gábo,' fiam , . . BECgény édesanyúd . . .  emléken csak 
"itISZlI . ' .  mikor megjöttél ukkor 1111p , . .  úgy látom magam 
t'16tt, minthll most ICIme. Alig birta mór szegény, Délután 
szllzszor ls megkérdezte, n!lm jön még G lioor? ' " nincs iU 
még GAbor? . , .  s aztáJ1 ostc, hogy megjöttél, odalllllunk az 
úgyu mellé, J\legshnogatott téged: "I!:des fium, akúrhovú vc
tődöl, akármi sOl'sod legyen, vis!lzlIgyero ide, scglt.'! npádnak, 
fogndd II SZU\·j'it, sokrn Ile llh{tozz s 6rízd, nmi a tied . . . It 

l\linthu csak téged vá,.!. vulna, hogy clmondhnisn . . .  Emlék!!?% 
\'i8SM Gllbor/ 

Úgy zuhogtak a fiúra o szelid s:mvuk, mint nz olltorclla
pásek, A szive el!:."lorult . "  csak bfilllUIt, bámult il llOg)' 
U,.esBégbe. 

- Ne kino7-zon, édesRpfim. Elmegyek ! Elmegyek és az 
édesanyám - Isoon nyugtU9sl1 - megbocsátja nekelll. Amit 
rlim bb.ott? lSi-h;d meg, ami II tied'! Ehrc.�zett. Az nrsT-úg, 
Erdély oda. Idegen rabló itt az lÍr " , 

/I. rufjas:zövet miniJséne bl:alom dolga. 

QI k lIvetcl oldAlIM l'0utÓ.Q"rol k!lI'�1 tén)'legel pranellll lI),uJIIIDI 4I"rft, hollY vllOblln nomt'� linea I{YIIPJtll baPn81 Ered k: � 11:\op. II IzOwolbon bolol mll)'oo OriókCk "/Ulnnk, A InriOI m[oCllógct teklntl'u. Otokban I. o ... k az OIIOké.bOt 
fo ; CllII kl! littl Cl' d m�i[téJl4I01 monto'oo II poulóg)'I1rtOI kli�I'Ctll'n tllrulnO vAll4rl1l.!J nyull /l/p,,1 oICln)'llkur. 
m/odon loYO 10 � CldOlu IZIlllflóllI, m� ri�kUllbóJ4RUnk pedig II III Itlr. eaondClnl� K rtnón11 _ évck ólll cgyoóD.l4I1ólln _ l'onlóFt)'i!.ru�� áJ:��lIl1m��lblln rl.'nclDIL é((lIndo IZonOdé ... lolruhAaó/n. TokloUlo IUcg lil"lórc kQldll1l mlnláJohlU, KfvAnlAfIl"lI 
l .mó� t� t�::lt I,.a dl/mcnleaon kOhlUnk e. kcdvOlCl IIlol0�1 mÓ!lotJlIoknt ndullk. 
mdo 

HN Posztógyt'ir és Ruhügyár RI. "hOWGfll'l lltolllus Ulbll lnO emhG pOJlI�" ,,, 
TR UN Ii:HA Budapest, 1., Lenke-IH 117. Dlembn ,tn �II :IOn munlbuI, 

ll: e g  é s :  világon 

J e gl o bb a n  bevájI, 

J e g eJ ter/e d l e b b  J r ó g é p  a R EM 1 N G TON 
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Megfejtés. • • . . a'kirek a szolgálatába mész . • .  

Oda. Onmegyek, szolgálatba. Pénzt szet"'Zek rajta, s 
úr leszek érte. .. .. .. . I Hallgattak. öreg Szombathy felkonyokolt az agyon s e -
nézett a kanap� felé. 

. •  

_ Te Gábor _ próbálta mégegyszer, utolJa ra. - Te, 
Gábor . • .  hát Julis . . .  Bede Julis? 

Nagyot reccsent a kanapé. . Bede Juli" . . .  a volt biró leánya. Julis . . .  nunden �nne 
volt ebben a s7.óban Gábornak, ami szép. Minden. Két oklét 

A folyó évi 10. számunkban közölt pályáza tunk kérdésére, 
hogy t .i mire kell a csendör figyelmének korcsmák, vendég
lók és ·szá.lIodák ellenórzésénél kiterjednie, 23 pályázat :érke
zett A legjobban kidolgozott és legrészletesebb pályázarot 
Po�ázi Károly újszászi örsbeli törZBőrrnester ktildötte be, 
a jutalmat neki itéltük. A dijny(>rtes munkán kivül legj.obbak 
még a Horváth Lajos Ill. báll�fdai örs��li és SzéCHényt hurtl 
hfllvéciai örsbeli órmesterek palyamunkál. , Pályázatunk megfejtését. - betúrendben - alabb égő homlokára szoritotta. 

f, _ EI-me-"ryek _ tagolta. -. Elm�A'.ek édes�pam.' ha 
akánni történl en is, elmegyek. VIsszalovok, ha eleg penzem 
lest. . . .  vissza� ivö'k én ·Julisért. . . .  de, most itt, így nem ma
radok . . •  ronl,-mépek lábakapcájának, nem én. 

közöljük: 
• 

Alkalmazottat, ki bujakórban vagy undort keith betegség
ben -szenved nem szabad tartani (502/1922. N. M. M. rend.). 

_ Ez. a.z, loolsó szavad, Gábor? 
- Ez. 
_ Hát _' •• sóhajtot.t egyet az öreg Szol1}bathy Dénes .

az Isten vezéreljen . . .  csak aztán meg ne band . . . . ke.�eny 
fejed van, - tette utána nem minden büszkeség nélkul -
bikkiejed va:t\. 

• . Virradt.. ,�m6dzott a hó. Apró csiU8gok szikraztak fel Itt
ott, mint kntácsonyi gyertyák fényében az angyalhaj. �; 
gyetlen hid!'g volt. Jószemü ember a Szombathy.há� kap,!-l�
ból éppen a Süveges tetejéig is elláthatott a szép tiszta Ido
ben. Egy lombosfarkú, égószcmú, vén ordn:s osont felfelé a 
Süveges kaptatój án. Feleúu:m megállott, Visszafordult s le
nézett a falura. 

II. 
,,Jövel Szentlélek úristen, 
Tekints reánk kegyelmesen . . .  " 

Zúgott, harsogott az ének. Soha buzgóbban templomba 
nem jarlak a népek, mint most, amikor minden elv�szett;- Mo�t, 
amikor puskatus jár érte, ha három-négy eml1c.r o�szeali . diS
kurálni, nincs tor, nincs kaláka, nincs keresztelo, nmcs, nmcs, 
nincs semmi, csak nagy szomorúságok vannak s az Istet,' báza. 
Az. egyetlen hely, abol még össze lehe� jönni� ahol meg n:'eg 
lehet bujni, ahol még csapra lehet verni ail"em�nység �ordólát. 
Igaz, vékonyan ereszt. "Én I.:;1:enem, hát mégls ennyien meg
vagyunk" Ennyi cseppen belőle, ha. nagyo� � pe hát 
ez. is valami. Dalos nemzet vagyunk. öromunk, banatunk 
minden nótába kérezkedik, de most nem lehet. Alig két hete, 
hogy Simon&. középsó fiát gy.alo�zerrel hajtották be a 
csendőrök V ásárhelyre hogy miért'! Azt énekelte a szeren
csétlen : "Búbánat a k�erúség, még a testvér is cllenség ... " 
ezt eifrázta nagy keservesen, de a c.<;endór YJmondtn a sun
teneiát: "inedenta." Aztán Simon Péter még most is odavan 
V ásárhelyen, azt mondják, lL fé!sz,emét már kipofozták az 
ügyészség:i urak. Egy bell' maradt, abol még dalolni iehet : a 
):.em:plcm. Odajár még a leglooc.sm.ásabb legény is. Még Pé
terffy Áron is, a-ki cugszfirer volt a. huszároknál, s valamikor 
jobb idókben azzal verte a mellét, hogy egyszer járt templom
ball, akkor is ölben: mikor keresztelni vitték. Most ott volt ő iB, s fujla a Uibbiekkel nagy búzg6n: 

. . . .  isteni segítségeddel, 
véghetetlen kegyelmeddel . . .  " 

Alkalm.dzott három hónapon túl tartózkodás esetén be
jelentendó. (63.410/1. 1930. B. M. rend.) 

Amyéks::éket ferlótleniteni kell. (502/1922. sz. N. M. M. 
tend. 4. §). 

� . " . 

Bor minóségét a boroscsésze fedoJén fel kell tuntetlll. 
(4300/1924. sz. N. M. M. rc�d.) .. ' Bor származását a horookon fel kell tuntetm. 4300/1924. 
sz. N. M. M. rend.) 

Bor� haJnis elnevezés alatt nem SU\bad forgalomba 
hozni. (502/1922. sz. N. M. M. rend. 5. §). 

BoroseséHu fedójén a bor minőségének feltüntetve kell 
lennie. (4300f1925. évi N. M. M. rend.) 

Bortij1'1}ény rendelkezéseinek kivonatát ki kell függesz.. 
teni. (19M. évi IX. t. c. 17. §). . 

BejelenUs kötelezettsége áll fenn mmden alkalmazottra 
vonatkozóan három havi alkalmaztatás után. (63,410/19S0. 
B. M. rend.) 

.• • Beteg alkalmazottat, ki bujakórban va.gy undort k..:otó 
betegségben szenved, nem szabad tartam. (602/N. M. M. 
1922. sz. rend.) 

Bérbeadni az engedélyt nem srobad. (1921. évi IV. t. c. 
- ID -

Bu-jakórban vagy undort keltő betegségben szenvedo al-
kalmazottat nem szabad tartani. (502/1922. N. M. M . .!:>'Z:. 
rend. 6. §). 

G §) Cégtábla használata kötelező. (1922. évi XII. t. c. fi .  . 
Dohdullá.rnt a megengedettnél magasabb áron nem szabad 

árusilani. ,(1876. évi IV. t. c. 9. §). 
• 

Dohányn.e-múek; zúgárusítá'Sa korcsmában, vendégloben 
tilos. (526.532/XI. P. M.) 

Enyedélyt nem szabad bérbeadni. (1921. évi IV. tL c. 32. §). 
Egetett szeszes Italokat munkaszüneti napokon nem su-

bad árus[Wni. (94.537/1921. K. M. rend.) . ' . 
Fiatallrorúaltat 18 éven alul nem szabad klszolgtíJm. 

(1927. évi XXXIII. t. c. 1. és 2. §).  
FinolU8zes:z:t higítatlan állapotban a helyiségben nem sza

bad tartani. (252.482/1929. B. M. rend. 1. §). 
Fizetni munkásokat korcsmában, vendéglóben nem sza-

bad. (94.453/1921. B. M. rend.) . Fús:z:cr- és csemegeíé!éket utcán át nem szabad árusi.tanl . 
(73.590/1927. K. M. rend.) , 

Gyermekeket 18 éven alul nem szabad kiszolgálni. (1927. 
évi XXXIII. t. c. 1. és 2. §). . . Hamis mértéket vagy edényt nem szabad hasznalm. 
\(1907. évi V. t. c. 32., 33., 36. §). 

• .  '.  Ott volt az egész falu. A duhaj Péterffy Áron Szombathy Gá!bor mellett eregette széP. öblös baritonját, Szombathy Dénes &2. öreg gazdák kfu,ött állott, elől, mindja:rt Bede M6zes háta megett. Onnan nb.te a fiát nagy Sl.QmorúBággal. De hálátlanok a fiatalok, hiába. Gábor Bede Julist kereste, 8 ha kereste, meg is találta. Ott állott egyenesen, mint a jegenye a. lányok sorjában s nem vette le a szemét, mikor Gábor ránézett. 

HQ-zá:rd játékot nem szabad folytatni. (Kbtk. 87-89. §): 
Helyillégeket ragályos betegségek esetén fertótlenitem 

kell. (502/1922. N. M. M. rend.) , Helyiséget tisztán kell tartani 's a padl6t olajozni kell. 
,(50211922. sz. N. M. M. rend. 4. §). 

're'" STEYR 

�\��rr�l_B (Folytat juk.) 

Csendőrség 'a.la'nak r 350.H á lószoba lb mIn' •••• 12 havi ,Üzleue, 0161e\l .lt 01.& ,6.,.1.1 
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Kedvezményes fúeMsf felttle�k 
mellett legolcsóbban Jcapható' 
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Hitele8f.tetlen hordót. üveget, mérleget nem szabad hasz. 

nálni. (1907. évi V. t. c. 21. §). 
Hitelesf.tetlen palackokat nem szabad használni. (42.126-

1920 . .sz. K. M. rend.) 
Hiteleritést, hord6jelzést, stb. nem szabad utánozni, vagy 

meghamisrtani. (1907. évi V. t. c. 35. § ) .  
HitellJ;;,§sre vonatkozó hlrdetményt ki kell függeszreni. 

(122.400/1930. B. M. rend.) 
H ord6jelzést, hitelesítést, stb. nem szabad utánozni vagy 

meghamisitanL (1907. I!;vi V. t. c. 35. §). 
Hord&kon a bor minőségét és származását fel kelJ tün· 

tetni. (4300/1924. sz. N. M. M. rend.) 
H()rd6t csak hitelesíttettett szabad használni. (1907. évi 

V� t. c. 21. §). 
Huszonnégy évesnél fiatalabb női alkalmazottat nem sza· 

bad tartani .. '(155.102/1930. K. M. rend.) 
Idegen névvel vagy cégjelzéssel ellátott italt nem szabad 

ánrsitani. (91.912/1911. K .  M. rend.) 
Illemhelyet fertötlenl't.eni kell. (502/1922. N. M. M. 

rend. 4. §). 
Istentisztelet alatt korcsmát', vendéglőt, stb. nem szabad 

nyitva tartani. (94.453/1921. sz. B. M. rend. 5. §). 
Istentisztelotet rádión lfelvenni nem szabad. (37.944/1929. 

és 9557/1927. sz.. K. 1\1. nnd.) 
Ital árának s-zabályozása esetén azt magasabb áron llem 

szabad árusítani. (1921. évi IV. t. c. 38. §). 
Italnak zárt palackban árusitásánál az ital mennyiseg1! 

a palackban 'felruntetettnél sem több, sem kevesebb nem lehet. 
(1893. évi XXXIV. l c. 6. §). 

Italt más nevével, cégjelzésével, stb. árusitani nem sza· 
bad. (91.912/1911. K. M. rend.) 

Ittas állapotban korcsmában, vendéglőben és egyáltalán 
nyilvános helyen nem szabad megjelenni. (Khtk. 84. §). 

Ittas egyént nem szabad kiszolgálni. (1879. évi XL. t. c. 
15. §). 

Kéjelgés a nói alkalmazottak részéről tiltva vall. 
(94.453/19211. B. M. rend.) 

Jain�t, három éven belül nem s-robad pincérnöként alka!· 
mnzni. (165.102/1930. K. M. rend.) 

KéjnDk.et nem szabad kiS'l.Olgálni ott, ahol az étkezésük 
tiltva. van. (HiO.100iI926. B. M. rend.) 

Ha IOIOgralál,nem halad 
a korral a most megjelent árjegy· 
zékúnk nélkül ! Díjtalanul  küldjük 
az előnyös alkalmi vételek IIsláJával. 

Hatschek és hrkas 
(HalaI 
8 z a k O z l e l ll l  

F6: IV., K',ol,·"O,OI 28. 
Plllkok ; VI., Alld''' .. y-Ol 31. 

VU., RlIUcsl·CJI 80 

eny epesze I A��!�YC,�,� �., !!!!H lfl' k " I- . a o k O z l o ' 

I " "" "  ".,Ie, .. " .", .", ",'",,,,, ... 

Hol vásároljon 
a csendőr? 

, 
férti szHvel 
HHI szüvel 
fehérnemO 
HöI labal 
Höi luha 
Vészonéluk 

Kifő;;h rendszeres gyakorlása engedély nélkül 20.000·nél 
kevesebb lélekszámmal bíró helyiségekben tilos. (1921. évi I V. 
t. •. 6. §).  

Korcsmai hitelre vonatkozó hirdetményt ki kell [üggesz
feni. (122.400/1930. B. M. 2. §). 

I(öpcsésxe alkalmazása kötelező. (502(192.2. N. M. M. sz. 
rend. 4. §). 

/{ülföldi vendégeket a szállodatulajdonosnak be keU jele� 
renie. (100.000/1930. B. M. rend.) 

Lak.(Ísul korcsmát, vendéglő, stb. helyiségét nem szabad 
hasznáJni. (1921. évi XVIII. t. c. 15. §). 

LerészegftC1li senkit nem szabad. (1879. é\'j XL. t. '. 
86. I). 

Mtú nevével vagy cégjelzéssel eUátott italt nem szabad 
árusítani. (91.912/1911. K. M.) 

MorftJOet csak hitelesítettet szabad használni. (1907. éVI 
V. t. co 21. §) .  

Munkaszii1rsti napokon égetett szesze'S italokat, pálinkát 
stb. nem szabad árusf"tani. (94.537/11)21. K. M. rend.) 

M1mk(/..8okat korcsmában, vendéglőben vagy azok udvarlÍn 
nem szabad fizetni. (94.45311921. B. M. rend.) 

M1ikod'\Jelö elóadást nem szabad engedély nélkül tartani. 
(Kbtk. 77. §). 

Nöi. alkalmazottaknak kéjelgést nem szabad üzniöl-:. 
(94.453/192.1. B. M. rend.) 

N6i alkalmazottaknak a vendégek asztalához ülniök ncm 
szabad. (94.463/1921. B. M. rend.) 

Női alkalmazotta':', 24 évesnél fiatalabbat nem szabad 
tdnani. (155.102(1930. K. M. rend.) 

Női t.a.nQtlcot, ha li8 evnél fiatalabb, 20 6rán túl ncm S"Ul' 
bad foglalkoztatni. (155.102f1930. K. M. rend.) 

Padlót olajozni kell s a helyiséget tisztán kell tartani. 
(502(1922. N. M. M. sz. rend. 4. §). 

Palac1(ban árusitásnál az abban levó mennyiség a Cel· 
tüntctettnél sem több, sem kevesebb nem lehet. (1893. hi 
XXXIV. t. c. 5. §). 

a ve:elő totomárh a !  

I S O C H ROM. 
S U P E R PA N  
tekercs-csomagfilm és lemez. 

B I LLY RECORD 

fUldöluha 
Paplan 
TakarO 
HHIHUéru 
Harisnya 
slb. 

a csodás új 6 X 9 gép. 
, 

A r a  4 2 . - p e n g ő  

Csak jó minöség, kedvez6fizetési feltétel I 

Ref o rm  R u h á z a t i  R .-J. 
B u d a p e s l ,  VI., Vilmos tsészél-úl 5. szérn 

ArJegyzékmlnta dfjta'nn I 
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Palackokat (7.ártltal) csak bitelesito.·e !1Jabad hasznáb�i. 

(42.12611920. számú K. M. rend.) 

Tóm�u"galtno.t nem subad enged�.1y nélKül rendezni s nL 

engedélyt nem szabad áthagni. (Kbtk. 'iG. §.) 

"Tilos fi dolltÍ.lly=M' feliratú táblát. kell kifüggesztllnl 

tánctanitás allmlmávaL (229.2:1011925. sz. B. M. rend.) 

Tiltott szerencsejáték úzésére a helyiséget nem sznb.\fl P(ilinkót és álblában égetett szeS"les italokát munk3+ 

S'"lüneti napokon nem szabad árusitani. (94.53711921. K. :á. 

n-nd.) 
PincfrllökillL nem ;:zabBd olyan nőt alkalma2ni, aki hú· átengedni. (Kbtk. 89. §j 

Tisztnsógra !l helyiségben ügyelni s n padlót olnjo!.lli 

rom even belül kéjnő "olt. (155.10211930. K. M. rend.) 

PindT1lökne� a \'endégek asztalahoz nem swbad ülniök. 

(94.453i1921. B. M. rend.) 

kell. (502/1922. sz. N. M. M. rend. 4.. §.) 

TizC1lnyofc éven "Juli egyéneket nem szabad kii>'lOlg6.llli. 

Pincérnót 24 évesnél fiatalabbat nem szabad alkalmazni. (1927. évi XXXIII. tc. 1. és 2 . . §.) 

Utrd11 át fúszer· és csemegeféléket nem s!.nbad nru\;i-
(155.102'1930. K. M. rend.) 

Poharak moSlÍsara " \zc,;apnak kell lennie. \..502/1922. taui. ('73.590/1927. K. 1\1. rend.) 

Ov8ge.t csak hitelesitettel s'l.nbnd ha.s'l.nAlni. (1907. évi 

N. 1o'I. M. rend. 4. §). 
Rádión istentiszteletet feh'enni nem szabad. (37.94411929. \'. tc. 21. §.) 

Ozfctu€:!etöt enge(lély nélkül nem szabad w:rt.u.ni. (1921. 

és 9557/1930. sz. K. M. rend.) 
Ragályos betegségek esetén a helyiségeket fertötlenitcni évi IV. tc.) 

VemdégkönYlllll' a suillóvendégcket be kell jegyezni. 

kell. (50211922. N. M. M. rend.) 
Részeg állapotban korcsmában, yendéglóben és egyálta

lán nyilvanos helyen nem szabad megjeknni. (Kbtk. 84. § ) .  

Romlott ,'agy .lZ egészségre ártalmas bort és más ital

&rut nem szabad kiszolgáltatni. (502/1922. N. M. M. rend,) 

S�á/lodat vendégeket a vendégkönyvbe be kell jegyezni. 

(Kbtk. 73. §). 
Szúllodákbtm a kmióldieket ellenörizni kell. (Szut. 376 

ponL) 
SzáUodáblln nem szubad 40 évesnél fiatalabb szaba

asszonyt alkalmazni. (l55.102lK. 1.1, 1930. sz. rend. 1. §). 

Szer6'lIcsejáté� (tiltott) üzésére a helyiséget nem szabad 

átrmgedni. (Kbtk. 89. §). 
"Szeszes italt hitelben nem ,;zolgáltatunk ki" feliratú 

tllblát minden helyisegben ki kell függeszteni. (122A00/19311. 
TI. M. rend.) 

Szeszes it.tlt kimérni tánctan�tás ideje alatt nem szabad. 

(229.230/1925. R lll, rend.) 
Szeszt ({momszeszt) higitatlan állapotban nem szaba(1 

il helyidgben tartani. (252.48211929. B. M. rend. 1. §). 

Szobaas8zonl,t száUodákban 40 ivesnél fiatalabbat nem 

szabad alkalmazni. (155.102/1980. K. llL rend. 1. §). 

Sztrd.;ktanyóul koresmát, vendéglót nem szabad fd· 

használni. (94.453/1921. B. M. rend.) 
'l'úncokat, melyek a j6ízlést sértik, nem szabad tlincolni 

sem nyilvánosan gyakoroini. (151.000-Vllj1927- S7.. B. M: 
rend.) 

Tán.ctanHda �sak külön engedéllyel szabad. . (229.230/ 
1925. B .1.1. rl:!nd.) 

Tó1lcl,(ml00s alkalmával "Tilos a dohim}'"lás" feliratú 

uiblá.t kell kifüggesz1eni. (229.230/1925. B. M. rl!nd,) 

TallctanH.ás gyermekek ,;ui,mára 20 órlm túl tilos 

(229.230/1925. B. M. rend.) , 
. 

TáncfanHás ideje ulatt nem szabad szeszes italt ki· 
mérni. (229.230/1925. B. M. rend.) 

Tán.c!.anttá.8011. Ul, illetve 16 éven aluli egyének nem 

vehetnek rés7.t. 229.230/1925. B. M. rend.) 

\ Bútor leghosszabb részletre 
t.got,,'bb,o'J.i�:,�kb:� NEMZETI BtTORHÁZNÁL 

Ooh6ny.ult;:1I 38, •• 4(1 • •  dm (Kltlull.bl�ulc8 .a,ok) 

(Kbtk. 13. §.) 
Zólogkölcsölliidt't italmel'csi üzlethelyiséggel egyu'lon 

épületben nem lehet. (97..153/1921. B. M. rend.) 

Záróra _ hu s-zabályrelldelet másként nem intézkedik 

ó.ltalában 2 óra, kávéhá"tak rés7.ére 3 óra. (9600/1922. B. M. 
rend.) 

Záróra után fl helyiségben v�ndég�k nCJll tartózkodhat-

na.k. (Kbtk. 74. §.) 
Zárt palackokat hitcles\tetlenül nem szabad '�asznállli. 

(42,126/1920. sz. tK. M. rend.) 
• 

Jebmmdat-púlyri.zatlluk megfejtöi közül kezelési t.{ived� 

következtében kimaradt a "St il" jeligéju nyertes jebnondl\

tok bekUldóje :  Naglf JÓ':,8cf Il. kfJ'lIéz/6i ör8boli tör::9óMno::l

ter. A jutalmat ut6lag neki is elküldött.ük. 

A surkesztésért és kiadásért fele16s: 

PINCZÉS ZOLTÁN őrnagy. 

Stádium Sajtávnilnlat Részvénytlirsaság, Budapest, VI .. 
R6zsa-u. Hl. _ Felelős ü'Zemvezet6 r GyÓry Alndár. 

Nyugállományba 
belyez"s elölt álln csendörtlsztek és alUszlek 

részere le�alka.lma.sabb l�telepUlcsl lIely llZ Érd 
község hatflrll.ban fekvő gróf Karolyl lmre-féle 

" H a m z s a bég"-telep 
Gyöoyőrü gyUmölcsös. kivál6 termő 61.óI6sterUlc· 

lek éli vadregényes erd'ös részok kerUInek par

cell11.zllsra. 

hllnden mér- és Unne�naoan lnUlenes aulobllslléral Blldapes11 
YII .. [nstbel·.örQ\ 14. sI6mO Irod6ülöl, UelelonsI6m 44'2-0' 
A cstmdórség tagjatoak kivételes h08�zúleJt\ralu 

részletllzeteBI IeHetelek. - Kérlen prospektust 

r"cgbllhat6 Sz"k'csno"kel C IIIII'Id!l,OnOk rén!!tll kllt.vl'Ut 

I U U mh�'YIl7.0 10Iót.(lI, nudofloSI, Uurols·tór 6 

, I BDROI \Csendes CipöáruháZ 
T H E  C H A M P I O N  B u d a p e s t, V I I I . ,  Baross - utca 77_ szám 

��IIRblt.bRIO I •. 0Ie'.61  _ Mln616J1bon �1�IINDll111 _ KtIl!!D m�rt6koltdAly I 
KedvnIl IIIcté_1 Ic'tNel,·k I - A m. kir. I!.llIImrcntltlrsCIf il hl A. V U aid· 

mOI köt.- (\8 lnilgt'1nlnl(nm6ny h'�II18lo8 I'lAÚI10J�: 
• 

K a s l n á I i u n k Sch moll Pastát Maoyar oyátlmány 

Ka jröoépel Yásárol, ja,jllal, 
laDY REMINGTON cserél, keressen lel bennünket ! 

Iröoép Réménylársaság, Budapesi, 
VI, kerülel, nndrássy·úl 12. szám. 




