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PINczts ZOLTÁN ÖRNAGY, SEGEnSZERKESZro, 1'<lAHÁcs LAJOS sZÁZADos.

Smtestl6slg ls li.d!hlralal
BUDAPEST. I. KER.,
BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 21

-

Megjelenik
minden hó
l-én és 15 ...én

Előfizetési ára:
Egész évre 12 pengő,
félévre 6 pengő

Hiszek egy isteni örök igazságban,

A tekintély.

Postalakarékpénzt8rJ
csekkszámla:
25.342

Mi az tehát, ami a csendőr számára egyedül tud
tekintélyt biztosítani ?

Hiszek egy, Istenben, hiszek egy haztiban,
Hiszek MagllarOTszág feltámadásában.

Telefon:
50'-90.

Amen.

A világháború következményeiböl kifelé vergődő
emberiség közéletében mindig több szó esik a tekin
télyröl. M a már nagy nemzetek kifejezetten a tekin
télyre s még hozzá annak legősibb alakjára, az egyéni
tekintél yre alapozzák egész állami létüket, természetes
lehát, hogy a tekintély nemcsak a nemzeti közéletben,
de szűkebb körökben, sőt a magánéletben is egyre job
ban és biztosabban visszaszerzi a maga ösi jogait.
Mert vannak az emberi együttélésnek változó, a
fejlődés törvényének alávetett feltételei, de vannak
örökérvényű alaptörvényei is. Ilyen alaptörvény a te
kifitély is, amelyet legfeljebb, ha ideig-óráig lehet ta
gadni, de akkor sem büntetlenül. Tekintély nélkUl
nincs vezetö, \ezető nélkül nincs rend, rend n�lkül erő,
erő nélkül pedig nincs állam, nincs harmomku� em
beri együttélés. Vagyis semmi sincs nélküle, amit em
beri közösségnek lehetne nevezni.
Minket, csendőröket nem talál készületlenül a
tekintély politikai és társadalmi világáramIata, mert
nekünk mindig legelemibb testületi j�llegzetességü�k,
k�nyerünk, puskánál erősebb fegyverhnk volt a tekin
tely; azzal élünk és azzal bukunk.
Csakhogy a tekintély nem önmagától termo va
.
lami. Nem vagyon, amit érdemtelet:tül is örö�öJIll le
het s nyers hatalmi eszköz sem, amit egyszeruen csak
jogaiba léptetni s allmlmazni kell. A tek!ntély ,nem
egyéb, mint értékünkadtn fölén)'ünknek masok reszé
ről kénysze r nélkül, meggyőződésből való eJismer �e
.
és tisztelete. Vagyis más szóval: a tekintélynek reahs
alap jának kell lennie s ez az alap !lern lehet egyéb,
mint érték ami embertársaink köziil kiemel. Nem elég
. n
tehát felt�nni a tollas kalapot s a kakastoIl jogá
várni az emberek sUvegelését. A tesWlet közös telnll
télY én, amit elődeink ötven esztendő alatt becsUlettel
megs zereztek, ideig-ól'áig elélősködhetnek néhányan,
de ha sokan csinálják ezt a kényelmes örö�ségfogya� z
tást, akkor az egyeseken át a testület tekmtélye, koz
megbecsülése is veszendőbe megy.
.
Minden csendőr tapasztalhatja ezt önmagán, aki
csak a testület erkölcsi \'agyonának fogyasztója anél
�{üJ, hogy azt gyarapftanl'i. Hiába lebegtet a ka
lapján II szellő kakastoJlat: egy grammal sem lJecsU
lik többre, mint amennyit kakastoll nélkül érne.
A: csendör egyéniségének nem sz�bnd ellentétb�n len
nie az egyenruhájúval. Ennek viszont egyenkmt fel
sorolható, pozitív feltételei vannak.

Mindenekelőtt a tudás. Mindenki lenézi a földmi
vest, aki nem szánt rendesen, a rosszul talpaló cipészt..
a gyógyítani Dem tudó orvost. A tudatlanság nlinden
mesterségben szégyen: miért volna ebben egyedül fl
csendőr kivétel? Téved, aki azt hiszi, hogy csak az
elöljárók tudják megítélni a csendőr tudását s a la
kosság nem, mert a lakosság is, főképpen az, aki a
csendőrt gyakrabban látja, vagy igénybeveszi, ponto
san megmondja: ki milyen csendőr. Ez érthető is, hi
szen a csendőr a lakosság Jegelemibb értékeit és érde
keit tartja a kezében: a személy- és vagyonbiz"tonsá
got, de sokszor ennél is sokkal többet: az életet vagy
halált, természetes tehát, hogy ekkora értékeinek ke
zelőire a lakosság figyelemmel \'an, mert ha a csendör
tudatlan, annak mások rendszerint több levét isszák,
mint ö maga.
De a tudás sem igazi érték hozzávsió el köles és
tisztesség nélkül, sőt, tanult emberek tudnak csak iga
zán raffináltan gonoszak és veszedelmesek lenni, ha
erkölcsiekben fogyatékosak. A képzett, de erkÖlcsiek
ben hiányos csendőr sem élvezi tehát zavartalmlltl a
tudásának, képzettségének tekintélyét, ha azt megve
tésre méltó más tulajdonságai eIlen�úlyozzák.
Nincs tekintély anyagí függetlenség nélkUl sem.
Aki fönek-fának adós, Ilem várhatja, hogy köszönt
sék, maga kénytelen előre köszönni.
Ezeken a belső, tart.almi alapokon kiviil vannak
!l.ztán a tekintélynek úgynevezett külsö feltételei is.
Ilyen a nlindig tiszta, rendes, csinos öltözködés és a
fegyelmezett, tetszetős magatartás. Ezek nélkül hiába
képzett a csendör, hiába tisztességes, de hiába van
megtakarított pénze is: a külsőségek után ítélő embe
rek véleménye nem lesz róla kedvező. Nem a piperkőc
cselldört szeretjük, nem azt, aki az egész fizetését
extral'uhám és a maga cicomázásál'a fordítja, hanem
azt, aki az egyébként jó és finom kincstári ruházatával
úgy tud öltözködni, hogy gyönyöríisége telik benne
civilnek, katonának egyaránt.
Vannak persze a tekintélynek más követelményei
is. Féldául a hatalmaskodó, durvll csendőr nem tehet
szert soha igazi tekintéhrre. Az efajta alkoholszagú
"tekintély" korcsmákban honos, de ott is csak addig,'
amfg egy még garázdább legény kerU!. Alantas dolog
ez, a kakastollnak magasan fölötte kell lebegnie.
Nagyjában ugyanezek vonatkomak az elöljárói
tekintéJyre is. A rendfokozat 'Csak hallgatást biztosít
az alárendelt részéről s nem véleményt is. Az elöl
járó egyénisége még értékesebb, tiszteletreméltóbb és
tökéletesebb legyen, mint a csendöré, inert neki nem
csak a kapun kívül vall szüksége tekintélyre, hanem
allon belti! is.
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A szemléltető oktatásról.
Ida: '-itez

SÁRA y FgRE�C

IllcZI'cdcs.

A csendőr tudásának kétféle ismeretből keh ösz
szt:tcvodllle: elmélctiböl és gyakorlatib61. Egyik a máRik
nélkül nem sokat ér. mert egyoldalú, ezért egymást

nem is pótolják. Az elméletileg jól képzett, de a gya
korlatb?n üg}'etlen csendőr szolgálati értéke csekély,
viszont a g�'akorlnt is c$ak félértékű, ha nincs szel
lemi alapja.

Az elméleti lud{lst az iskola és a könyv hivatolt
megadni, a g�'akorlatiét - mint a neve is mutatja _
az élet, fi gyakorlat, de az iskola és az élet szel'epét
a kiképzés terén nem lehet élesen elválasztani. Az ön

magáért létező, lisztím e!gondolásokból táplálkozó, túl.
tengő elmélet csak szobatudomlm�', ha sohasem kerül
kézzelfogható alkalmaz(lsra; de viszont a puszta gya.
korlat sem elég

egy olyan hivatás kifogástalan ellá.

október

1.

sát gyarapitsa s ezáltal öket jobban, sokoldalúbban nl
kalmazhntókkll, ertékesebbekké tegye. Legénysé gi isko
nenl
lóban ct hallgat6k szellemi bcfogadóképességével
számoló, magasröptű akadémikus fejtegetés szem fény

töreks�jk ,
megtévesdésre
\'esztéshez hasonIH, mert
tal'tnt
valójában
Il\'atatlan elölt tetszetős lehet, de
hallgatók ér
n
matlan. mert nvom nélkül siklik el
Ezzel szemben a színvonal tekintetében
telme felett.
kel'C3ctlen
és
okos mértéket tartó, egyszerű, közvetlen

elbe
előadás, nmelynek keretében az oktató nemcsak
széli, hogy mit hogyan kell csinálni, hanem be is mu
tatja vagy JIlutattlltja, megmarad II hallgat6k emléke
zetében. Amit az ember nemcsak hall, de lát, sőt magu

végrehajt is, az jobban, biztosabba n és tovább ls meg
mal·ad a'Z emlékezetében, mint amit csak haJlott vagy
elképzelt.

Természetes, hogy csak olyan

ismereteket kell cs

szabad gyakorlntoilag oktatni, amelyek

csendőr

által

valóságban

duló esetek tanulsága, tapasztalata nem lehet
olyan
sokoldalú, hogy a másolt tapasztalataiból leszűrödőtt

moros lenne, ha valaki a vásárügyeleti vagy \'asútügy�leti

lással jár és mert az egyetlen ember életében elMor

dmélet
szellemi
.!:\cgitségét
nélkülözhetóvé
tC'hetn�.
Ahogy tehát a c!!endőr a maga gyakorlati szolgálatiI
ban nem függeUenithcti nHlgát attól,

amit könyvbői

tanult, úgr nem szabad a� iskolában sem figyelmell

kívül hagyni a szabályt, hogy gyakorlati dolgolt elme
leti oktatása csak akkor igazán
eredményes,
ha
megtanultak szemléletével, végrehajtasá\'al pnrosul.

j\

Az oktatás Tlem arra való, hogy az oktató a maga
képességeit, képzettségét előljárói, vagr alárendeltjei

elött csillogtass8, hanem arra, hogy a hallgatók tudll-

is végrehajtandó

n

tására, amilyen a csendöré, mert rendszerint késő oku

ténykedésekre.

intézke
désekre vonatkoznak és amit az oktatfls színhely�n n

valóságot megközélítő módon be is lehet mutatni. Hu·

Mzolgálutot akarná legénységi szobában vagy tanteremben

yyakorlalilag "Oktatni, vag}' a lopásra vonatkoz6 büntetö.
jogi ismeretek szemléltető oktatását eröszakolná.

A cAendör gyakorlati oklaÜlsállál ne csak arra tö�
rekedjünk, hogy

az egyes szolgálati ténykedéseket az

utasitás él·lelmében lényegileg helyesen és kifogásta

lanul tudja végrehajtani,

hanem vigyázzunk a végre
hajtás külsös(igeire is, hogy t. i. a csendőr megjele
nése, feJ1épé�(', beszédmodora, mozgása stb. mimtes le
gyen minden féll:lzegségtöl s ezáltal biztossA

CSI-

púrcifcája.

TáItCO�Jld,.jfl derekát •

...1 ltmy mim/an

és

.

Rwr} a cifJánvmuzsikára.

Cifra. kendéi llmg, lobog,
68ZŐS b,·ré8 IIwBolyog,

S nagyot J1J,:koIlL: Csak lOVI/bb!
fia leoilly vagy - ne lJocsá.sd!

Hejh! válo8i oyönge lányok,
üvegházi yyönyyvirágok!
Hejh! vároBi, korc8 legények.

S;c ér űtón c.

Ha fi nllmka t.iyet ú,
S BZá1lni kezd a denlwir _
S caQnde8 C8te leaz az úr,
RóUlellÍ1I{Jlluk fillye !lY/íl . .
RöUlel{mmw.k fh/lJiltél
Oj �uj ébred, n6ta klj[ ...
'fáncra ld . . . áU a bál!
Nl:m Iwkóiy turt a nyúrI .. ,

Zörg{í8 csontú", csrnevhzek.
C�ámpri8 lábbal táncol6k,
Tükrös pad16t koplalók,
Jöjjdek, gyilljetek!
SzéT/itál/cOl 1Iézzetek.

S kérjetek az cg UráML:
Bátor IIzfvet, /látá" kedvet'
lzmfJ8, lIillll/afs két kezet
PirOIlPOZSyá-IJ, 1'6Z868 arco

t

Sloaz, mUY1Jnr életet! .. '

VALY/ NAGY G/:}ZA

Leflén.YBCI eo, /.án.ycBapllt

�zázados.

/ntij SzÓm hajtullak:

'ráncot ropuak uaporáll,
Amugy friB8IJn, mayuwán,
Dm/fl a 8zérű, tCIl{J (J dal,
Ma.id kidJj l fl vi"ri kazal.

_

Áll a tá/IC . . Jlztriituw!
httJ, lib�(1 a HzokllyarállC,
F'érfikar, baT/Ul /uJr
PórnáK kebld eltakar.
S mint t'W/kapocs fnoia fit

Emberek egy ösvényen.
irln:

1�i\GEL."'\NN A�Don

Az István-tárnában dolgozott.

g.

hlldungy.

�lntkol" kelt. Nem reggel, eate halko!' Délullin nludt
.
�lIndl
g. a nnppal alv6 emberek 9úlY0
3 mozdulnlllln l!.lmliv:d.
•

Hahasem álmodott.
volt. ötvenhlll·om éves de hetvene
.
t mutntotL
Az l'Jszakul rátákbu kérte
magát és nem bl!.nta, hu nem

.,:ÚjáT
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szolttá váljék. Tanitsuk meg arra, hogy szolgálati fel
lépésénél mind az erély, mind pedig az
udvariassAg
szempontrjáb61 fokozatokat ismél'jen aszal'int, amilyenr!::
az illető, akivel szemben fellép, igényt tarthut
vagy

reászolgtil. Követeljük meg, hogy amit lesz, az oktato
jelenlétére való tekintet nélkül úgy legye, mint fl Va
lóságban szokta; ne tűrjük killön, úgynevezett szemle
eljnrások meghonosodflsát. Amit mond ti csc)ldől', azt
is szószerint,
mondaná.

úgy kell mondania,

ahogy a valóságban

Az oktató tartsa szem előtt, hogy gyakorlati el
járásoknak rendszerint több helyes
megoldlisuk "ali.
Nem szabad te.hát azt kivánni, hogy fl hallgató az ok
tató által elgondolt megoldást kitalálja, hanem minden
megoldást helyesnek kelJ elfogadni, aminek a cseJld�jL'
okát vagy céljál tudja adni s ami nem bizonyul nyil
vánvalónn helytelennek,
Legyen az oktatásnak hntál'ozott

célja pl. az uta

silás egy rendelkezésének megbeszélése, egy szolgáJati
ténykedés bemutatása stb, Az oktatás menetét az ok
latónak kell irányítania és kél'déseivel
irány
helyes
hogy azL II
ban tOl'tanÍllj !lern szabad megengedni,
hnllgn16k mellékvágányokra tereljék. Azt sem szabad
megLül'lli, hogy a gyakorlati bemutatás
komolytalan
szinházasdivfl fajuljon.
ahol
mindenütt,
A szemléltető oktatás történjék
csak lehet, pál'beszédszerüen és ne kérdésekre adott
feleletek formáj{Iban, A p{ll'beszéddel ugyanis leginkább
lehet a valóságot megközeHteni, de megvan a.z az elő
nye is, hogy az iskolnszel'ü felcltetésnél élénkebb, ér
dekesebb, a hallgatókat II klil ön félc szerepek kiosztása
révén I'eákényszel'iti, hogy az eseményeket ne csak fi·
váltják fel. Este ment munkára, hajnalban jött és a háza
kapujától az aknáig alig találkozott emberrel. ltlert a [a

;\1ióta is" , " öt éve talAn, Most ötödéve, merL akkor volt
az o ml ás , ahol a fia a föld alaLL maradt. Azóta,
A falu él Bán yaheg y míhiik old!lIAn feküdt, nagyoll
csöndes kis Ialu volt, nagyon szegény e..� nngyon kicsi. Se
jegyző, se pap benne, csak egy SOl' utca, iikácok, szederfák,
lubun lakott, uem a telepen, Már régen a faluban lakott...

cg)' csomó zsuppai fedett ház és benrl;ük kevés ember, sok
gond, panaszos pal'aszti élet. A falu mellett vitrt a töltés és
arra járt mindig munkál'fi, Az erdőnél lekllnynl'odott a
töltésútl'ól, átvlÍgott a Vaskl'isztus mellctti ösvény en és az
iparva.sút aorompója mögöLt ért be a z aknához, Kerülő út
volt ez, dc ink ább lnlpalt egy fe rtftJy ól'ilV al többel, hogysem
a telepen menjen át. A telepen, a glédábll állHott báuY[Isz
, �a,
házak között ivlámp(t k égtek &; !IZ uteflkon n�'Hegyen
VÖl'OS s al akk al feltöltött jál'dA'k futottak kétoldalt, mint a
si ns záJ ll k ; !l szil nlelen il l ilzcmben lévö javftómühely hosszú
eSHl'noképliletéből éjjel-nuppal ömlött ki a munka zsongása:
Kózkalapáca zuho go�t, esztel'gnpnclok moroglnk és t!'nusz
m issz iós szíjuk csattogtak, J\ jav ilóműhely mögött, szembe

a főtúl'nll-knpuvul pedig ott állt fi kél kocsma , - LI "l{tit
kal apács" és il P odo leez, - ahol csontoBkezü, oSznklldozott
i n gü b án yás zok vál' ják II v á ltá st, pálinka és vel'(!j16k pá
rájúban" , A telep 'kezdte f:lz4Hfeszileni a völgy el és épUlö
új házaival mindig nugyobb és nugyobb darabokat hm ap ot!
cl 87. el'd6 b61 ; a gépek z cnJ(tisc, II viJlanyfén.r, az alkoholt
lehelő kOc..!lmalljtók felcll. pedig máI' új �zél lengett: II 6cb·
fiatal, kezdetlege!! kulLúl'tíju" , Nem
l rosok
tibcn úpült v(
!Izerett e a tel epe t. Tulán .fújt neki e z eu: indul ó , élö úle t ,
mint fáj

bnn

('Z

1\

sz omorúlJ águlI sUlIyedl embel'eknek flltflU1.

A �ol'ompó mögött, - nhol ö járt, -- csuk az ivltí m 
A si n ek mellett a
II lelepb61.

pAk ködBs f oltja látszott,
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LAPO"

gyelemmel kisérjék, de azokban
maguk
is eselekvó
részt vegyenek s végi.11 hasz.na vun ubból a szempont
ból is, hogy II csendől'ök beszédmodol'át,
mondatszel'
kesztését, kifeje:zéseit fejlesz.ti, csiszolja,
LefL'ok egy elöadlÍst,
amelyben a büntetötörvény

egy P8l'ügl'lIfusa, majd az örs, illetve a járőr e/járAsa
és a Szu t, egyik pontjállllk alkalmnzása kel'ül megbe
szélésre, A szereplő személyeket az oktató jelöli kl,
illetve 6 maga személyesiti meg, a kérdezett csendör

az eljáró járőrvezető személyében beszél. A példáb6!
mindig csak annyit közlök, amennyit az örssel vagy II
jál'őrrel közölnek,

Honnan él'te�ülhet az Öl'8, illetve a járőr a bGn
telefo
irásba n,

cselekményról ? A sértettól (szóban,

a községi elóljáróság
non, távirattal, küldönc útján),
tól
ugyanfgy,
továbbá
besugótól,
mendemondából,
gyanusttottól flJ,
pletykából stb., de néha magától II
aki az örsön, vagy a járőrnél jelentkezik, Ritkán elö
fordul az is, hogy

9

II

járőr maga észleli a

büncselek

csabai örs legénységi szo 

ményt, de inkább csak kihágások esetében,

:i\la reggel

órakor

8

bájában vagyunk, Megsz61al a telcfon,

Szabó csendőr (az QktatoUak leufialalabbil«íllál kB1,
dell/,J odamegy a telefonhoz s hallja:
- Itt Szirnln
Szabó

község) Szántó főjegyző,

cscndőr: ILt a

csabaI

csendöl'örl�,

Szabo

csendőr,
Jegyző: A kOl 'csmában verekedés volt, Lakos Ja
no st meggyilkoltAk, kérek egy jilről't! Az ügyészst'!g
nek már bejelentettem az esetet.
Oktató: Szabó

csendőr .m i t cs i nál ?

munkáspul'k sötét bokrai hullgattak és a pal'kon Lul I!llgy
EgyedÜi
üres lér, csak a domb ulj!1Il áUt egy ép Ulet,
szin te
csöndes,
Széles homlokzatú, zöldfliggönyös ház,

Elöttc kert, Bok virággal, csillámló U\feggömbők
kel, EstélIkint világosBflg gyúl fel a zöld I!lggönyők mö
gött s ilyenkor a magános ház, széles homlokával, opálos
messze-mes�ze fi
mintha
fényben égő ablnkszemeivel
komol)',

gyelne,

, '

Abban a hnzban laktak a e sendöl'ö k,
A cse!lt!öl'őkkel Bokszol' tu l ál koz ott II némn erdei úton,

Jsmel1te már mindegyiket. Nyolcan voltak Ö8..szesen, csupa
ös szeválo·
szikár, vállss főrfi, minthn úgy lettek volnn
gatvII. Volt két pit'osal'cú, czek úgy hasonlHottIlk egymús
hoz npt' ór a pedert bujuszukknl, mintha testvérck lelUlénekj
volt két lekete, naplól,bll.l'nult ktlpü, volt eJY, akin e k stuc
colt !lngol baj ua zll volt; egy másik, Ilki nek sebhely volt az
állán; az eg}'iknek - a legöregebbnek -, :;zögletes, mnr
cona kutonual'cll volt és úg y vligott a szeme, mint n kés;
ennek gomb is volt .a csillagja mögött. ;\Iég \'olt köztUk egy
igen fialal i �, egy szőke, ilk/nek sárga stl'á( v ol t II ny akán ;
ez nem regen volt itt, tavasszal helyez.tkk ide, valahonnan
nz A lföl d kellős köze pébö l " , J{clte.sével jál'Lltk mindig,
vngy néhu álltuk az el'dő szeKélyén egy fu úrnyékliban,
SlÓ n6l kUI , mozdulatlanul, nlinthn várním�lk valakit. Dl!
legg yakl' abb an ü Vusk risztua nál ttdálkozott velUk, ahol/l
Ott jöttek mindIg
töltésút rflhuhtd az erdei ösvén yre ,
szembe vele II kék l!�tábell, szólban borzolódó fekete tollak
dc
kal. hidegen csillogó szul'onyokknl és Illl gyon hlllk,
mégis iltemes IéIJtckkel. Amint közelebb értek és fi bit 
nY{Ulzl!\mplijlmak II fényc lll'cukbu e.!Iett, látta egy villa·
nAsnyit a keskeny kMlnpkllrirnn nlatt öli8oz:ehúzo�t szemu
ket és ,m n gó n él'ezlu két szem pA r vizslató pillnntáaát

Aztán elhaladtak e.{ymfia mellott '" tgy, kö:;zőnés né lkUl.
MtJl't sohasem köszön t II ka ka8t ol Jll� oknuk,
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szolgálati havifüzetben e!óírom,

�1indjárt megyünk,
Szabó csendőr (a telefonba):
jegyző Út". (Az oktafóhoz): Megyek az irodába és szOl
gálatba vezénylem magamat egy fiatalabb csendörrel.

járörtársammal együtt

Oktató:

Felszerelés

közben

mit

csinál,

Szabo

csend6r?
Szabó csendőr: Gondolkodom, ki lehelett

NyHas örm.: Egyetértek Szabó csendórrel.

!l

tettes.

Kik voltak haragosai Lakosnak?

Oktató: Pusztai örmestet?

Oktató: Nyilas órmester?

Nekem még egy kérdésem van a
pusztai Örm.:
iegyzóhöz és utasitást i s akarok adni neki. (A telefonba):
Jegyző úr, hol van a hulla?

A korcsmaszobában
Oktató (a jegyző nevében):
de a h()zzátarlozói el
va n, a :verekedés színhelyén,

Nyilas őrm.: :t:n is igy teszek.
Oktató: Pusztai órmester?
1)u5'1.tai örm.: Elöször azt a

Oktató: Nyilas őrmester?
Nyilas örm.: Halált okozó súlyos testi sértés.

Ki a tet

tes, ki ölte meg Lakost?

Oktató:

Oktató (jegyző): Nem tudom, ki a tettes. A hullát

havifüzetben elóirom a szolgálatot
dulunk.

és

mindjárt in

Pusztai órmester?

Pusztai örm.: Gyilkosság.

a helystinen öriztetni fogom.

járt indulunk. Végeztem. (Az oktatóhoz): A szolgálati

fel

Oktató: Szabó csendór, feleljen erre!

Ne engedje jegyző úr elszáll1tani

Pusztai örm.: Köszönöm szépen, jegyzó úr, mind.

teszem

Szabó csendőr: Szándékos emberölés.

semmi sz.in alatt. fllessék a koresmát lezáratni és egy
odaérünk.

kérdést

magamnak, hogy forog-e fenn búncseiekmény és milyen.

,akarják szállittatni.

községi közeggel örizletnj, amig

1.

felszerelek.

Oktató: Nyilas őrmester?

Pusztai ötm.:

október

Oktató: Mindenik

helyes lehet, de e z t az elindu·
a
r észleteket

lá3nál még nem lehet eldönteni, mert
nem ismerjük,

azért egyelőre csak a

büntetőtörvény

ben foglalt gyüjtönéven nevezzük meg a cselekményt:
ember élete elleni büncselekmény. Ilyen azonban több

Oktató; Csele törzsórmester?
Csele tőrm.: Pusztai órmesterrel egyetértek, ae

a

jegyzótót kapott feljelentést a telefonkönyvbe beve�
tem és egy ív papirra is leírom, amelyiken maj a a

jegyzeteim�t fogom késziteni. Bemegyek az örsirodába,
a jegyzelemül hasz.nálandó fogalmazványt
\'ettem\::
zem, hp;k�atom az l/ics.-be s miutim a szolgálatot a
Másnak se igen. A bányában a társait valami fáradt

biccentéssel és mormolással lidvözőlte. A f aluban a parasz
tok előre köszöntek �eki, mert mindenki ismerte az öreget.
Tudták, hogy nagy hánat fekszik rajta: a fiát temette be
ötödéve a Brenner-tárna. :lts habajkosnak is tartották talán
egy kicsit, mivel, ha nagyritkán megsz6lalt, értelem nélkül
való dolgokat mondott. Olyanokat, hogy nem értette a fa
luban senki, de se!!ki.
A társadalom . . .
Igy kezdte a mondatait mindig. A pa asztok hall

r

van a törvényben. Ebben az esetben melyik történhe
tett ezek közül, Szabó csendör?
Szabó csendör :

emberölé s

Gyilkosság, szándékos

és halált okoz6 súlyos testi sértés.
Oktató: Hogy szól a büntetótörvény
ságr61?

a

- Véradót füzettem néked, ie Bl·enner .. .

gyilkos

meg

(IZ

uraknak. A tökének .. .
TaUm ifjúkori sztrájkok és régi bérharcok emléke·

kégt szunnyadt benne néhány ilyen
forrongó kiáltás és
feltört belóle most, mint hamvadó tűzből a láng, ha szél
éri. . . . A fiát látta ilyenkor, a kékszemü, szöke, nagy gy e
reket, amint kibukkan a véres f je a barna föld és a
kettőbe törl ducgerenda alól . ..

e

"t.s egyszer, egy reggelen megállt a zöldfüggö llYös hlÍ z
elött, ahol a kakastollasok laktak. A homlokzaton, a tartó'

gattak.
vasban hosszú, selymes lobogó lengett, mivel valami ünnep
A társadalom mai szervezetyje _ szokta mondani, lehetelt . '. Benézett a féljg nyitott kel1kap u!!: sárga h�
a népekre nézve erőszakolt es kegy�tlen ...
mokkal [elszórt ke$keny utakat és pil'Oshegyú rózsakaro'
Ss hozzátette:
kat látott . . . A rÓl.!!akarÓk mögött a ház csupasz fala fe
Igen kegyetlen.
hérlett. és awn egy tábla, sötét betűkkel: "Feoyvel'e k meU
Körü.1nézett, mint egy bibliamagyarázó és nem mon
/öltésére 8zánt heLy".
dott többet. Csak lehajtotta a fejét. De a parasztok a fur
De senki sem töitött puskát.
a komor irás a l tt, fl
csa szavak mögött is megérezték, hogy a íif!.ta gondol ilyen_
,
tágas, frissen söpört udvar üres voa c:;nk
az új csendőr
kor, akit csak harmadnap ástak ki a föld alól.
z a fialal .szöke, AUI:. ingujjban a pi 'osvégű kal'ók közölt
"tos, ha kérdezték a fiú felöl, akkor így szóll:
es a rózsákat metszette egy nagy,
görbe kertiollóval.
Húsz éves volt, oszt betemette a Brepner. )-Ieghalt.
0116
tt
t a t, tövises hajtások hullottak
Ceak ennyit. Tömör volt ez a mondat és fájdalmas.
a földre és süto
a nap ... Szép reggel
volt.
Úgy hangtott, mint egy siríelirat.
Rózsák, - mondta az öre
De legtöbbször csak magában beszélt. Dünnyögött h
fojtottR
g vájár és l zong
le a t.avaS'ZOB Izü szót, _
gesztikulált ilyenkor és néha belehadarint-ol:.t a levegőbe,
rózsák 1 . '. és ászló! . . .. ün 
nep !.: . . Ezekpek mindig
vagy olykor megvonta a vátlát. Kérdéseket adott "fel ma
csak ünnep, a mienk meg minden
h k znap , ..
gának és felelt rA. De nem volt bolond, csak társtalan,
Belecsapotl a levegőbe
szivenUtött ember.
keserűen és ('\indult az ösvény
f lé. S ge
Néha, a billenő
ill né markába ett e�y kagylós.
raz
l kivert bnkancsa alat.t döngö
tt a "Szá
fold.
töré:8ú, f�nylő-feket.e ezénrögöt:
"tos e r - motyogta befelé, - ezér muszajt néki
•
megh lni
� jött egYSzer egy haj
nal.
Va'lY máskor megállt a soromp6nál és elnb.eU a
Ez a bajnai sem
volt más, mint a t bbi ezer és ezer
Brenner-akna felé, ahol a felvonók lámpái vöröslötte1t:
. I,
hOJnn
melyet eddig megélt. E
des
zen a hajnaion is csen

a

�

ka t n

;

�z

á

zé ?
a ?

cs ék l

v

él o
�

zö kke

ö

á.e
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Szabó csendőr: Elmondja a btk.

278.

§-ilt;

az

ok

tató még egy-két csendórrel elismételteti.
Oktató: Ki követ el szándékos emberölést, Nyilas
Nyilas örm.: Elmondja

II

btk. 279. §-át; az oktató

A nyomozás célja

olyan

adatoK

Pusztai Örm.: A szándékos emb�röléshez csak egy
:,zerú ölési szándék szükséges, a gyilkosság büntetU!
hez a törvény azt kivánja, hogy az ölési szándék elöre
megfontolt legyen.

Ez a nyomo1.ásnál fontos: a járór 
kívül

hag:o.'llia,

illetve

mindig nyomozni kell, hogy ilyen szándék nem állott-e
fenn. Ha a csendőr az elöre megfontolt szándékra nclU
tud bizonyitékot szerezni, akkor a szándékos ember
ölést bizonyitó eseményeket, tárgyakat,
gyanujeleket
stb. veszi mérlegelés alá.

Pusztai örm.: Elmondja.
a

büntetőtörvénynek

az

"

paragrafusa, amikor súlyos testi sértés következtében
a sértett halála következett be, Pusztai őrmester?
örm.:

Elmondja

szüksége van, hogy

Oktató: Keresse ki az utasHásbóJ az erre vonat
kozó rendelkezést és olvassa fel.
Szabó csendőr: Kikeresi aSzut. 414. és 416. pont

jait és felolvassa.

II

nyomozásnak az

11

a büntetőtörveny

§-át.

csak a terhelő adatokat k e l l kiderftenie, ügye, Nyitas
őrmester?
Nyilas örm.: A csendórnek a nyomozásnál a gya
nusitottal szemben

pártatlannak kell

lennié,

301)

volt az erdő, vékony köd lengett a fák között. Tépett fel
hők takarták az eget ... Október, öt óra,szürkület . . .
Csak éppen, hogy tÖl,ténL valami. A Vaskriszlusnál
történt. Éppen ott. Munkáb61 jött ée úgy fele útján jár
halott az ösvénynek, mikor eldördült EI lövés... Tompa
volt a lövés, buffanó és az erd6 felől jött.

Megállt.
Kérges,fekete tenyerével végigsimította az lillát és
tanácstalanul körülnézett. Az erdő csak hallgatott a reg
gelben, mint máskor, mint mindig. Köd kéklett a fatörzsek
között.

- No, - mondta az öreg, ügy félig hangosan,
nno ... Ss maga se tudta, miért ötlött hirtelen az eszébe a
ratkóci erdész, akit tavaly télen cgy vadorzó dutTan ott le.

�

Elfordilotta n fejét az erdói'ól és tovább akart menD!.
De akkor felharsant az erd6ben egy kiáltás.
Nem segélykér6
A kiáltás rövid volt 65 csattanós.
hang es nem is diadalmas or dHás, ink1íbb olyal1c volt, mint
eg}' nfI6'yon távolr61 jövő vezényszó. Latrokat összerezzeut6,
bátor hang volt. ArtikulátlBnságllbnn is paranc�.
Nagy némaság támadt II kiáltás ut.án, aztán II IO�lbok
között valahol eldördült egy Iluska . . és egy másik ...
aztán harmadik... Hét lövést számolt meg.
- Mi ,'ót ez?! _ . .
És a vájár csak állt l' indtan nz ösvényen és cltfitotta
\'én, fogatlan száját.
Mert különös volt ezen a sZilrke, álmos reggelen a
fegyverek zengése. Döbbenetes volt az ezerszer megjál't és
az unalomig békés ütr61 fi pusklik l'opogásilt hallgatni ..
Tudni, hogy bent valahol mélyen, valaki most cé!bavesz
egy emberi .halántékbt és rágörbfti ujját fi mvasllra ; n
puskapor csipős füstje telepSzik fi hajn ali párÍlban gyön·
"yöző levelekre és öt perc alatt cantatér lesz a hétköznapok

vagYlS

nem szabad csak alTa törekednie, hogy a gyanusított
bünösségét mindellÍlron bebizonyitsa, hanem n gyanu
sitott védelmére :::zolgáló

körülményeket és bizonyite

kokat is éppen olyan gondosan fel kell deríter

Oktató: Mit mond a büntetötörvény 75. §-a?

Oktató: Hogy szól

Ugyéazségnek

célja, hogy a vádemelést lehetövé tegye, a caendörneK

n lt k a z előre megfontolt szándék bizonyítására szolgáló
adatokat nem szabad fig)'elmen

módon megállapítható.

vádat emelhessen.

Oktaló: Eszerint tehát, h a

Oktató: Miért fontos ezt tudni?
Pusztai örm.:

szerúen, tehát kétséget ki.záró

A cscndórnek tehát azokat a tényeket kell megállapI
tania, amelyekre az

Miben különbözik egymástól a két bün

cselekmény, Pusztai őrmester?

erdeje .. .

Szabó csendőr:

szerzése, amelyekbó! a gyanusftott .bűnössége perrend

ezt is elismételteti.

pusztai

Oktató: ?Jj a csendör célja a nyomozásnál, Szab6

csendór?

őrmester?

Oktató:

597

CSENDOnsEGI LAPOK

.

�,

mint

a terhelő és súlyosbitó körülményeket és '"-:...onyitéko
kat. Hiába igyekszik a csendőr a
gyanusftot.t védel
hiába mu·
mére szolgáló körülményeket elhallgatni,
lasztja el azok megtillapitását, az eljárAs későbbi fo
lyamán úgyis kiderülnek, de akkor a csendőrségi fel
jelentés
megbízhatóságát
helyezik.

előnytelen

megviIágitásba

Oktató: Hát ebben az esetben például mi lehetne
A vájár csak állt ott es állt akkor is, mikor elhallga
tott a puskaropogás. Napjötte előtti szél futott végig az
erdőn és halálos csendben hallgatott nz őszi reggel. Ron
gyosszélú felhök úsztak alacsonyan és az. útkanyarnál a
Vashisz.tus keresztjének éles, sötét vonalai akkor kezdtek
kibomlani fi gyöngys?Urke hajnali háttérb61 . . .
És ott állt

fl

,'ájár még akkor is, mikor az erdö felöl

nehéz léptek kezdték törni az avart és a bozótosoD keresz
tül egy csoport férfi tél·t le az ösvényre... ElóI jött há
rom cs§mpás csizmájú falusi forma ember, fejük lesun)'Va,
nehéz öklük bilincsbe verve. Az egyiket, akiqek friss, fe
hér kötés volt a feltépett kabátujja alatt, ismerLe is: az
Amerikás JuháNz volt, egy neves vadorz6. Két csendőr
hajtot.ta őket, az egyik volt a nyírott bajuszos, a mlisik
meg a deresfejü, akinek gomb \'an fi csi lla gja mögött. J!:s
két zöldhajt6klls uradalmi vadÓJ' baktatott utánuk igen
pusk/ikkal és össze
lassan, nyakba aka8ztott duplacsövü
kapcsolt karjaikon vitték a harmadik csendört, aki aligha·
nem kapott egyet a mellébe a Mt golyókb6l ezen a haj
nalon.
Ezen a ködös hajnaloD ...

Igy mentek. J!:s akkor megindult az öreg \,lijál' is az
ösvényen ... .Mikol' pedig elérte a két szuszogó vadÖrt.
kinyujtott n két csontos kezét és megfogta a sebesült ka
kllstollast hón alatt. SegiteLt csak .. . A töltés másik olda
hira vitték, az erdészhflzbll és lefektették az nggancsosfalu
szobában.
A fiat.1labbik va dö r futott el a telepre. Orv06ért.

A csend6r meg feküdt a gyékényből font vadászlÍ.g)'on;
a
sáros csizmáj/ihoz sok falevél tapadt és nyitva volt
szeme. I{ék szeme volt., tiszta é6 nyilt, mint flZ alföldi me
zők felett az ég . .. Ez volt az. aki a r6zsiakat nyeste a
1111gy ollóval azon az ünncpreggelen
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eOl-bitó ki:irülm ény,
olvan
'

anlit

gya n u�ít-ot t

1\

a.

ma�a

PUS1;l ai órm , : All1thnfja, hogy a cselekményet jo
gos Yédelcrp:ben köVett e -c-:l.
Oktnf,ó:. :\1 i a jogos védelem, ki és mikor élh�t jo·
go/s .,,-ádelemmel?
S'l-abó csendör : Elmondja II büntetőtör"ény 79. §-:\t

Qktnt6: Felszerelés

k özbo:n mindc1.eket átgondolta
a jínörtársR.val és már ut·
lte.
a járórvezetQ, megbeszé
ban is van -Szirma felé. )(e:gé-rke:z.ve a községbe, hova
meg�� először a járör. Sz-abó esendőr?

Szabó csend6r: A községbiuára, hOg�' bi za lm i esye

kérjEm.

Okta tó : Nyilas ,őrmester?

N,·ilas o.r,.m . : En Dem a koz.&;égházát'n mc;ytk, hu·
nam �gSílnesen II helyszinére, mert. fonto!'>, 'hogy ml
elöbb oda�rj�. BizOJlylilTR van a . hl?lyszinéll köz'Ségi
eIŐJjál'ól'j.a�d ta g vagy roha Olrall -ember, ak i t bi'XAlml
egyénkénl l.ilkalmozhatok. De ezt rendeli lit; UlaSitílS
418. pontja is.. (Eln.londja.l

óe.jll.l.'atá.núl vitrjn a l<irört az
n�yik h.ujdú a jCgytötol. knpobt írassa\' me�ypen ?
.
jegyzi) kö'X1i, hogy 11 tettes, aki Lakost leszurtll., lfJ.
a
megy
hova
esetbel1az
Ebbf!ll
Nagy (Fu.rk6J József.
járór, Sl,abö esendör ?
Oktató: A

kö�Ség

Szabó cseJld(h':

mester

ú r tnondoíl.1..

Oktató:

A helyszínére, anogy NyHa'5 ör

Nynas órmester, ön

ís

igy j.6r·e e l ?

Csönd.

Ho� így , . . hogy igy . . ' pislogott az ört:-g vájat bá
Hn1alnnul és sz ld8sebbik " adór fele fOl:dult.

Bá'bezony, � mondta a zöld vndá..
�z
f�jél 16gatta, - nagy ,sQr e , . .
_

- llegli
itték?

- �l,eg-� �be.

\Tót.

- LeSbe
- ott. fgy hozta má' a kölele.ssége
. . .

halkan

és

a

neki . . ,

Hát igen, Kogy .ez ,'oll n kötelessége. Milyen döbbene
tesen egyszerú l�Z a mondat. Hogy ,'an al. elllben:g�'k köte-
Itsaége. Van. �lindenkinek. A 'l.öld \'adiíszll-ak, a megiársdl..
hinYMznak -és szőke kakástol1a.$nak .
Nyil"án \lan mi n·
ae'Jlk;inck, Mj I�,cn bámulatosan egy{Szerií ez a mondat, de
talán adrt ta rtja az Embe!' al uralma alatt n s á ros- föld
golyót, mert hinni tud ebben. Hogy \'annak kötell?!lS�gek.
Vannnk város�1i: és vannak falvak, vann ak Ivlámpás (par·
t!..'Jepe.k és 'napfen:iheu fürdö utak, "annak vig 'Vast
h·napok.
n6tázások a Két kalapácsban és rÓUiafák a nyári kertek
ben : éi!, vanna� o�vadt éjszakák, hajnal í p{n'ába borult eT
dók, ;;unanó árn�'ak a kék homályban és a töhé.nyutben
ólomgolyók; és vannak fekete szénmezök, rengö tárnák,
dfult hanyamécsek és beomloll alm6k . " Vannak -elhjvn.
< .

tásak 4-8 emberi örhelyek, es mindenkinek meg ke.n tetini
a köteles.!légét. �� ez törvé n y : prlmlhv és: megiratl an, de

éppen elért megdönthetetlen . . .

Jött a blíllyaOy\'o6, sflrga táskávnl a hlintl. alatt.
Fjatal ember volt a doktol', m.1.gas, szemüve�es', el�·
gánt>. De mMt bonnan" hull"tt ki fl hajH á puha kalapÚt
alól és a rag-J(:lnja gallérjál felg,.\·urte, mert nem volt rajta
nyakkendó, Úgy "erték fd álmából.
A csendór ft:lé. hajolt. SQlIáig.

- 1I1c�l-e?

---'-

kér.de�t-t:

a

,-/ion

"ájúr

Nyilas órm,: Nem, Ebben lI,z. esetben elöszol' az;
Nllgy ( Furkó) József gyanus ított l akási ll'a megyel!:.
kÍl:lérem. csak
ot őrizetbe veszem és a községházúrn
azut.ú n nU.!l:Cye k a hclyszinére3 mert n g�>anusitott.. meg
szökhéik de u. helyszínt aZll-Lfln is megtaláJ orn.
jfj.

\'é delmér� {eJhozhatna, PU.$z.tni órme,tcl' ?

n e<kl!t

1.

t�S lehuHot� kél'"

Oktató: Hnt miért nem jár ol úgy, olyan
reDdbl"ll, aluH:'}' !IZ imént mondotta cs nhogy az
tb 418, pontjth'al meg is indokolta 1

SOl'

utasi·

Nyilas örm) : Azé rt , mert itt oh'an bűncselekmény
fOl'Og fenn, amelynek. teLte�ét az utD.sHna 312. pont L
De egyébként ls.
á l po ntja ala]>ján el kell regnum,
csak a. gyanusftott mielőbbi elfogás{l\'al eJ9zhetem meg
azt. hogy m eg De s z ökj ék, magábJtn kárt ne tegyen,
vagy hagit' II megö l t Slll'tett hozziLtal'�oz6i vele szemben
az önbil"á.�kod-ás terére ne lépjenek.

Oktató : M t
i mcmd
pontja1

az

utasitás 312,

Nyilas prrn.: E lmon dj a ezt

Olrtul'Ó :

Járjon cl ezen

szemben, Sznb6. t.:send61',

ti.

az

pont

pontot.

alapon

il

1,

aJ

gyanusitlltU\.1

Szabó csendőr: Elmegyek a hajdúva l és még egy
bizalmi eg.\,en nel II Nagy lakásáta) olt elfogom I'!s a

kÖ1.s-éghúznra kiséllem.

Oktntú: No., most haladjtmk lepésről-lépélSre, be
néljünk meg minden részletet s amit lehet. csináljuk
i$ m eg, l.eraj7.o1om ide ft Nag)"ék laká.sát. Sznbó <;.send
Ől', mint jár61'\'czetó JD05t él·t az utcai kapuhoz, amel.v
a Nagyé:k udvarára \'eze.t.
O ....' anU!:lított anyjtlt n kony
hán találja,
zel állt a l'ndászágy �lih.l,

m int a többiek,
megél-e,
doktor iu'? . . .
- Talán,-.-- fE11cI\ a1r orvos és.. a. sár ga táskáj,ábuJI
_

ku.tátott, - talitn . " Fiatal. Erös.
J:o
'.:s oldalról ránézett II vajár aggodalmas arcár.a:

- Rokona?

kérdeZle

- Nem, - mttndta 370 öreg Igen csendesen) -, "őt tog)'
fiam, de ti Brennel'ben .. ,
- Ah
a . Emlék.szem . , :
- lien. A dl)ktor úr is ott vót a menléskol'. )Iikol'
kihúzták a föd alul, akkor s
i kezibt! vót a csAkán, mert he·
Iyin él'tc a% omlá::l . , . Igen,
-

ha.ngstilytáhlllul

Nem !lllnaszo�an mondla.
.tv. orvos nem felelt., - mivel

pÓlyázott, 'Hosszú, izmoS

ujjai"al f.estesre húztn a kotést és. az 01l6vlll belehasilott

a

gézbe . . , Az ab1!l{(on döbolni 'kezdett
nyen egyszerü ó.szl.regg�1 volt.

.az;

eső.

•

el'8Ó hó.

'ltjféli rátákbnn dolgozott. akkor is nt öre�. Alég min·
ha tkor kelt ás: aznap Í$ ott. j-árt roár hétkor a himpájn
Hl. BS"ényen. Munkúbil mentBa a� új-.bQ\·al vatfl'lzolt Vnoskrlnz.t1l8nnl\ ahol htIjlik az
út, kÖi'.�Ic'dtek megitit a lá-pések. Hillk
' ü t.e mea lépt�k . , .
Jbtt .ti. kétkakastolla&,
�jl\'mne mellé �rtek , . . Az ötelr vájár felemelte kezét
á nrHiz!ett sa-Pkitj ához €s kőslón
töt{e El 'slembejövöket. Kö
El'7./:ébetko}' leesett

;l'Z

dig

a maga mildján,
í:i1.:wával, el'ós hftn�on :
-'- .1ó67.erenc.�ét !

szöntötte ók�t
Azok

-

il

ve8zél;rbe indl�16 emberek

feleltek:

Adjon Isten I

Ethaladtak. Az ös\'fnv
.
l'Send volt minden l1tt.

otlmaradt

üresen

és

mig)'

�.U3� aklÓh., L
,

IUU",�U
,
h..::h.

,

\t-D· 'il
H

i

I-

�

9

'

ill,A

i"'"

j,r

./-'

�

..

O

11

pont. 3, bckezdÍ'sénak l'cndclkmr.óse, bál' ez

jól,

rnf)ndoLt.

mit

Mondja !!Hnk mégegyszer! Honnan tudJa ad, hogy milH

la mCgHzú rla Lakost?
Oktató

,

1

Nem ha l l ottam

CHelc lő»,Jtl, :

j

LÓkI 3-"

(Nu/IV

nevében) ; Azt mon do ttam, hogy on�
SAnta Ferfvel a

n/Jn tudom, mert igy hCBzé.ltOk meg

�d

tegnap.

Cseje tÖMI. : Teh át azt mondotta, h o gy Igy nct!z6I
ték mog a tegnf�p Sán ta F'cr.Jve:J ?
Oktató

(i/j, NaVJJ) : Igen, c�t mondtam,
(a blzrtlílniaklwz): Hallották jól ?

r/Jm�

Cl'Jcle lőnm.

LejJ e mog KM'doH hrddú.

Oldllt6 (>}((wi'iQIJ ItwJd'ú 1levébe.,U ,'

IWKY Igy bosr.6lLók mog

SznM cHcnd6t : Az ulc.mj ajtón h mwgyUnk
t
nr. u(l�

VU 1'1'11 j ('Iöl 11 kút h/ znl m l, u7.uUin én, utúnam II JAI'ŐI'·
tflJlfil1m, A kOJlyhl1f1jtObnn kÖfl zön fi hf9,ldmi : ",Jó n apöl,

{!ltt 6

iJClJZ&JKctM

Oktató : No, mutaHH8 be ezt. Cseje lőrZHőrmeRtol',

f

Nllg)'nó !

fl

még nem klkél'der.ón.

I t thon

Oktnf,{j

vnn�c .TÓZKI !"

< N ugynó nevéhen) :

Igen,

I:"mn

van

/IZ

ar.obflhnn .

Sznhó ctlcndí
i r : A kkor hemclfyUnk h(.J7aú.
mlindu 
Junk olYII" HOI'J'l mfl holl , min t az udVal�ril j6LLUnk. A
l17.ob{iblln II hiudm fl1k ol dnI L á l l a nnk és én VCH'Zcm (tL II
Iiz6L: "MaKu NIl"Y .J61.HOt?"
0lttllt6 (NrWfJ 1t1l116bmJ) : Tgcn, én vagyok.
Sznh6 elwndllr : 0)1 RZÚl'tl1-C meg

]uulótdmn LHlco" JánoKt. ?

il

kOI'éHmul ver\!

Ol[(,nl{j (Nu(m IwvtIJ/m) ; 1((00\ (m III oLt vo ll/Im
vrll'c JtedéRbnll, {m Iti mü!JHl,Ú"tllm Lnkotlt.

II

OIHullJ : Vlln...o mAg V Il JllmI kélldéflc Nngyho.7.'!

�7.ntí6 cHcndii.ll : NIncHon. A kótIb ktWeHem meg,
Old" tó : Nyl htR 11I'.maHtcl· ?

NyI I wol ííJlrn, : AzL mondoLLv., hQgy mHglI is mQw
liz ú l'ln l.flkoHL. UftL móK kl flzúl.tn mag? EH ho n nnIL
LUCIjIl, hogy m(IH IH mcgHzú Illu ?

OI,t/Ll(J (Numl IHluóbmU :
/I tl'gonp S{Úl tf, WCI'lvel.
Oldlll6 :

MiL LOHZ

m'llc

1\1 Ol't igy bcsz61LUk nw,!,!

eROJe tÖl'zfllillm(!/üCl' ?

eHele törm. ; !!l1. fon toH kijohmlÓfI, met'L n gyílkoH
Hf,U hlzony llfLHfu" 1 lohat IIJklllnuIII, Erl'e fe ) h fvom II bir
z n l m J �gYÓMk tlgyull1lM, hogy Nngy kÓHÖbh Ic no �n
Jlndh uHtllI.
Olt/Illó : II lvjn fol n bJ1.n lmlnk
OI'mJ1HI.III',

(lgyc:lrnÓt,

Ny/InH

Nyll/lH Ilrm, : EI/l',1L I III Jnk, JOKyor.zók nUlSr jól mnguk
unit, nmll mOHI NI\K,V mon dott ,\ 1.1 mondott.n, hogy Oll�
nII Jl Lll /J J II , hOR;\' L nko HL mhR JR mOKR�ú "tR"
mOI'� Igy
hOHr,t'i1l6k nUIK /I lflgnn f) A(lll l n F'ol"lVcl. tKY rnondoLllI"'t.I �

(j}I,Ln lt.: fl{e n, hn' !ll un dl'l, hnJ loLLuk.
OJct./L tó : ril/''1.1, 1I I '1I'llIw� tCI' Q u
l 'a lólI�-(I C7H.c J ?

J�UH1.11I1 111'01, : fgj)lI, �K,vutő,\�{!k,

OItilIII, : OHl\ lo tI1J1'l.lltl)·IlHIKhw?

CHel" tilJ'm, : m�, Igy nom I ulI7. J6, mu Ú,KY Lennl!k"
m l u MIU nom (u'lIlLlmll vol n n fl (!J .,u kA)!rlJl7.nóm II gyll l1U
HlloLlol : hQK,VIL/I IllOndJlt'1 NIILI' nZ7.c.1 Ifi rülhlvom II bl..
z/llml"I. rlgyuhnM, nwJ(1 II'1.LI�( 1O ón JfI lIlelffAmáth�m,
" m i l NUK)' mo nd (OH UMk II vllglm k�( I'dcm meR' fl blzllJ 
ml"IUll, hOKY nr,L mOlutoltn-o Nil«)', nmi l ón ffioKlflmó
lldtum, IKY hulYI!Hllhbull ho vnn ln ll LvA ILZ UtUliltftll -126.

OktIlLó :
eflcn d ő r ?

El

Az�
mondotta,
tcgn a,p Sánta FcJ'iveJ.

l\-'lif, cs i nál továtJb

II

jÓI'őrvczctő,

II

Sznbó cHen,dőr: Nagy ,József,

tőrvény

Szabo

., c vébe n

fogl,vom ! A tov(ll1biakban az én )'endelkezli/:H';;"nek

lt'J!.!1I

hll tjn

kö

engedelmeske dni, engcdotlenaóggeJ cl!ak IJÚ IYOKhlL
II

hclY7.c lél, M egé r'tette ?

Oldató (NI.I,UlI

Szahó cHO l1dőr

ruwéIHm) : Igen, megér'teLtem,

(folvtatja) .-

Rakjon ki m i nde n t

zRc bei b ő l nr, ullzlah'a. (A jP'r8rtáTslmz) .- Molozzn meg,

O lÜILtÓ : If11 On lenne
cd, Nyjl llH ÖJlmcHtcl' ?

IL

jár'ől'tál'A,

II

hOgyIUl vógezII6

NyIllIs Iíl'm, : ldögóje mcgye-k és ú gy moto7.om me�,

IIzután jelentem

tl

jA ,'lil'Ve7.c:tőnak:

"N i n cH

nfLJIl Hcmm!."

Oktató : Pusztai őrmes te r II mogmotozundó egyé n,
mU�lIHtlfl Iw I'IldLa, hogytln vég.zl II motozfLHb "

N:yihlH lSJlm, (B(mmf,(fljll IL molo:ásl, nZ/ltá,rl a já/'üI'.
/J/Jt./JW iH fJf'l1ulla,11f1t/ lU/OV {j mit ellit/át, mibIJlnt ma.ua,IOir

MIII, la/nuHU

'(I molo:u!H (ll(�b�) ,

@ltLnló : Vnn.e móK vll Jnmí kál!d6He vng,y utu8itd'Ht
NIIKyhoz 1 Ho igen, lcgyc fol II JMl'dést és adju kl ax
uLaflf l(lflt Pusztai Öllmestov,
UUl'l;dl1l őrm , :

ilzú/!LfL Adju u l ő r

Hol van a kós, nmc lJyel Lukollt I c 

OklnLó (NaYlI nevóuell) ,' Miko!' hazlléJ'kczLcll1, IIZ
ud.va/'on oldobbull1 , Nem ez a kés volt, nm c lyik IH
111.

fLH 7, tn lo n Vlln,
n om

PUHzlnl iir",, : (ff'.lvI!I.IZ( (I %IIubkoHt az (Ulttcd1'Ó/): HuL
07.1.01 s)\íl l'ln meR' Lakost?

Oldató

voJt.

( NIIOlI u(wt!bml) :

Nem,

u
z II

zlj(lbcmbcll

PuH1.tul ífJlnl. :
A z8cbkendiijlit oltchebi, (\ többj
h olrnU u nz uHzln l o n mnl'f1d ; ll1�gy {\ n k nz UdVftlll'U, ko
I'CIIII C ulii o�t II MKb.
Hn szöké8 i Itltlh'letet
l
te8z, megj )!·
l illClHo l e fll , (A,z (j/�tfl ttiItO%) '- fl zaabkétll mllgnmho7. VCfl7.CIll.

Olrtll tó : Nn WY 1I�'lIgodlan vÍlmlJtccUk 6í1 engedolme",
U:odUt. M I I ��n ttol1llund bo/1 monndk nr, I!cl'vnm'lt, SZitlll,
I'IHlIHlő,' ?

Sznhó eHCIHUIl
: : mm! megy 11 kát blr.nl'rni, u bán uk IL
fogoly, nr,uLfln "'nl nlÖlCöttOIl1 II jlLről'táll!l, A konlYh{ln lll
hn lnc1vll N'U(YIH1nnk O dll 8Z6 l ok : "A1. �bá.dob hozzu ol n
rJflnnk II kÖZIIÓg116z�t'II/',
(!)Idll�t. : (Il cHfllldlJl'lJ1� egvllcót 1�ljollJli NI�nll1Ulk, Ula
IJá/ tiH l/lilII 4V/J CHf'II(Ufl't bílf(�l/Il11(1/�, lent c§oluUh,t pr.difl
It já'l'/h' I4n1(�jllf1k., A N(IUlmak '�iit1ll:Jlt I'llcmdú ,'t kioktatja,
!loll/I "ül OHil,tttj{J)1 a: Ud'll(I1'1lI�, ml/(tfnt IJÍltrllk(ultfák, uzutá,,,
Idimt'ILIUIJc (I In/Manyn IId'llardm). NnKY !IZ UdVlIl'OlJ nl'l'n
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600
megy, amerre ."l. kést i'1I1l\jltott;n s a�t
'"Venni. �1it csinál, Nyilas őrmester?

meglát....a. fel

ak.al'ja

Nyilas őnn.: (N-{JU�h(Jf J : -bl1jon me,g'! Bizalmi, --"c.'
gye fel a kést é$ adja id'e. Mondja, NagYl hiztQlian ez
a ké�·e 8Z, amenyel La...l.tost mtgszúr\a r

N�gy (aeruUir): Jglltl.

Oktató:
önneater?
pu5?;:lai

ez áZ�

Mit c'ldnál aoz.után a j5.rörvezeUi,

PUG'Ltal

özm , : A kést. megviz�g!tl'(llll, niMs..e rajta
vérITyom. azut.á.n papirha l!öng)lölve, eltes1.em a jin'ör
'
táskába. Sz ól ok NttgYlll\k: indu lj,t,n előttünk ti község
házán. A2 ute,ár� 1Den'\l� ug,ra'l'lu-z.t a eorrendet tal·tom
l)e, mLnt ánogr az udvallrn kljóttunR; II biz.nlmlakllij.!{
itt már nem kell előre. .m�nll.iök. A kij'tii �gh{i'l3.n a g�'1l
ollsH"lLnt elheb"eze.rn li fOg'belr,iségben és k6t. . bt�alml
őrizetél'e bizom. Most mnr D.lPlryek a heb'5zhlé.re.

Oktató:

A bfzal m i egyéneii hc-m vi"liZi�e oda Om

gli....al, Szab6 c�e.odih''l

Szabó CSend6'1:: Nem, mert ott \tan
esküdt. mttjd öket alkalmal-om.

a

blr6 és az

Oldat6: A korc. BJtÚlboz. közeled-v-e ..játja, hogy ott
harmincan-negyvenen össze vannak gyülve. fél'fiak,
a�z.onyok. g�lel'mekek. )(it csin§iJ Nyila.� orrue�ter?
NyH� ÖtD\.: FelszóliUnn óket,
baza, ne zavarják ti munkánkat.

Oktntó; Mondja és tegyt'
tenne, Pusztai Örmestt-r.

CL

.szirmai

hogy-

dzt. amit

tá'-bzza.nuk

ml)ndfUl�

é::l

19óz&ú: :

/wici;mCl. · ",e�dégszvlxijdrr!>l . metoben

I

egyik

felnőtt hozzátartQz6jitnnk nlcgmondom. gondos·
kodjnnak uekénÖ"l, amelyen a halott aL a huUahazba
le-het szá.llítanL A s1\:eké.rb�n legyen bóven s zahn..'l , hogy
II hulla a szá.llitás alatt s:érülést n� stenvedjen.
Oktató: A bámészkodók eIHwQ�tak. M � t cs in úl mos t..

cl5enddr?
Szabó csendőr :

Szabó

Bem�g:rek n kOl'c�mábn ft verekedé&
��i:nhelrére és meglartom a helysz.lni 5:tc.ml�t.
Oktat6:' Nyilas

\

Fer�

6, I!.wki 'Rter

teline

tovább,

Csele törni,: :no�t a korcsma kulcsát őrzö bi'róhoy.
Coy,dU1ok és Q1.t mondom: ,.Biró ur és Talpas esküdt üt
le.!:,-zoek a bizálmiak a helYSzinelósnéL. Nylsaa ki rt'l nj·
t.ót. biró úr. Csak n bizalmiak jöhetnek be a hclyisegbl: ,
-meg a vendéglos, más csak --akkor, ha h1vatom. (Az
()ktIJ.tólwz) : Bemegyünk- a kOfcsroaszobába. ott kt'rdem a
vendéglöstól : " úgy van-e minden a hclyis�gben. mint
II \'s:rekedds alkalmával volt?"

be,

Ob.1ató (11 vendég.lös n
C
1.'é n): Igen. az MZÚl.lok és. a
székek így állotblk, ahngy most vannak. (ie n hulla nem
R2: 8.8Zi1nlon volt hanem t\ p�d
16n.

1933,juJ.ÚlS 23..a'1l. l!akos :iino.sf megö�.
J

l

,------- - - I
I
I
I
I
- ,..
I
x l

1

2. f.a.ta.

eJ.

Oktató: No, most tegye att, amit
CSI!I-e tórzs61'mest'E!'r.

I

f--

I

Qr:mester ?

Nyilhs örm . : Ugyanigy já;v{)k

utca

•

0\

c7elmagyarázat ..

�" �:1M
l,

1.

PU�l.itHi öfm.� E.nlherek, ide iigyeljanek ! Aki a " C
rck(>d!J:mel a korcsmitban volt e� a Lakos hozzátart.o
zói maradjannk itt-, a tiib4iekeJ kérem, monj fmek hazil !
( ,-1 z Qkla.t6htn) : A szememmel parancsolQk most.... il
lassflbball mQzgóknt sz.óval is bí2.latom. ÁxutAll a Lakos
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október l.

CSele tőrm. : l\lllta!Jsa meg,

huUa a pad ló n ?

h ol

öktat� ( a v80déglös nevében ) : Megmutatja.

Csele t'Órm. ; (az o/.;tatóhot) : Krétával ki'l'aj zo l Ml It
pad lól"a az ember.i alak körvonalait. AzuMn a7. asztalo n
fekvő hullához megyek, megnézem, hoJ van rajta sZ-ú
l'ás és milyen szúrás, azt röviden feljegyzem. Ezt elv�
gezve kisz610k azokhoz, akik a verekedésben résztvettek
vagy 'lll jelen voltak: "Jöjjön be mindenki, aki a vere
kedésben résztvett va gy ott jelenvolt ! Álljon, \'agy üljön
mindenki arra a helyre, ahol akkor volt",
Oktató: �I iért csinálja ezt ?

Csele t15rm. : A h el yzet ről vázlatQt akarok Usz[tem
hogy majd a kikérdezéaek Borán mindenik ' részes, tan
.stb. előadásá t ellenöriz;hessem, vajjon h
Uhatta vagy CSl
nálhatta�e azt.. amit vall. A helyzet megitélésére jó ta
i�koztatást nyujt majd ez a vá'2ilat.

�

Oktató: Vegyen- mindenik félív papirt és rajzolja
II legénységi szobánnk II vázlatát 1 ,60 arányban.

le enD�k

Hallgatók: a vd.zlatot ,,,sgrajzoljátk

�3 benturo.ti4k.

Oktató: (Röviden. '1J�eobfl.$Zéli G hibákat és elbíráldo.
a raiMJkat. Majd eUilJC4zi. a. srJ,jltt vázlatát, a m�lyet lU okto.
céltjú,ul- rajoo'tt.) Csele tőruórmes"ter -me�mondotta,
mIért készit vázlatot . De. a vizsgáJóbírp úr kiszáll ft hely
sdnére és a járótvezetö itt, a helyszinén ie kikérdez:heti
'\ sz-ereplöket. Akkor nem kell vázlat, S1Jl.� csendőr?

l�

Szabó csendőr : A ,'tidat Deru feltétlenül szilkséges
ugyan, de Csele törzsörmester úr indokai szeriot Igen
j6 szolgálatot tesz. A hullAnak ft helyszínen hagyása
neDl szüks.éges, de nem js kivánatos, mert a Korcsn11l
nyjlvános bely. A hullát tehát sürgősen el Itell szállit-
\.atni, amint azt az ut.1s1tás ia rendeli• .Pi. hullát elszAlIlt
I,atom tehát a hu llaházba, a kikérdezéseket pedIg nem
ft helyszínén, hanem a községbázán fogom eszközöl:n1.
Oktató: 1\1it mond
�·vilas őrmester?

az-

utasitás

vonat,kozó

-pontja,

Nyilas örmester : Elmondja a kérdezett pontot.

Oktató : Az öS$zes legén)·sé.lgel elismételteti, majd:
_ Adja. ki
az íntézkedese:ket, �zabó csendőr.

Szabó csendö� (Lakos lIozzátal'tozóihoz) ..

A

hullát

tegyék szekArre-, kiazállitjuk a hullaházba, majd a bon
colás után felöltöztethetik. (A 116Tekedésbem részbJ.lf;ttekhez,
) .' "Maguk menjeneka községbádra; mi
és a 'tanukhoz
hj mindjiirt odamegyüDk és megkezdjük a kikérdezést.
érdezésig ne beS2élienek. egymás között !!, vere'kc
ik
A k
désróL"

Oktató: Miért figyelmezteti a kikérdezendöket, bogy
az esetről egYlllfls között ue beszéljenek, NyiJa� ör
mester?
ol.
Nyilas (jrm,: Ea egymás között erről beszélnek,
akkor egym{iat önkéntelenill befolyásolják a vallomil.
snikban ; öasze fogják keverni azt amit személyesen é:n:
,

Jeitek M-z:al, amit másoktól hallottak.

i6

•

jóval többet foglalnak magukba
egy paragrnfusnfil Vl\gy egy pontnál i ebb61 részek sza
ktthat6k ki olyan módon, hogy az előzményeket az ok
tató .rövid előadásbnn ismerteti, vagyis a h elyzet et odn
idlltja, ahol az oktathat kezdeni akarja. a z eljlt.r-As rész
leteit, az egyes cselekményeket, .párbo.szédeket stb. meg
beszéli é.:1 végrehaitntja. A fenti oklatással az oktató
;nuk alkalma -nyilt arrs, hogy fl büntetöförvényuek és az
Az eddig leirtak

01vas6ink.fjo:!

é� hogyan feküdt a

\ltasHlisnak több pontját is oktassa, i1Ietve megbeszélje
és a vá2latk�szítést js gynkol'oltattn.

, 60T

Baitársoinknak hozzánk. intézett leve.l8iMl Ö1'ön/,mel
Uritjuk, hOfT1J a. C8md6raégi Lwpoku4k a tes/rille:tbfm roló
ol1l0í8otts6.ga Js nbpBzt'JTlÍlSiye :Jn,a már tlJkéle:tes. N1'ncs

caendár, aki ne szeretni é� eleiéUJl- L'6DÍg e1. -ne olOO-S?td
,.nill en számunkat, ami terménetes ia, hiszen. a Csendőr
.ség, LApok hig-vérig a ml ujsáf1'Unk; minden 4Jora r6lunk, rrekiLnk ts értüuk. ir6dik.

�

A.Jtlwz aumbfI,n, hogy eoy lapo t 8 fijktpPe:/z, pedig
oLyan szaklapot, amilyen a mienk is, részleteiben. is �
leJ1en az owa8óközöndu ighlyeil&ek és kí'Vánalmai1Utk
m60!6lelően leh68l1tm 8zerkeszt6ui, 8zilk8ég�, hogy a SZeT
k<...tö8tg iMnkint ré..let,kbeln ""öen ls tái6ko.óái�k
olvas6iJutk vétwuinye, felfogáSa, bírálata éa kívdnsdgai
teJöI, Ezt- akarjuk most is.

szeretnénk, hogy m1Lyen irányú és
közleményeket közöljünk és egyál
talán, /tOgy meLyek vo!tak a2QIi, a atórakoz-tató közlf:111.é
l1yeink., Mltelyeket ol1:a.sói11k a leg81ívesebben olVfUJtak.
Kérj-ii.k. t,hdt -minden owasónkat, él'teritsen. egy Levelező·
w,pon, "nelyik I'egényilnk tetszett eddig a. legjobban és
me
(
yek voltak a l"ujobb tárcáillk . (A Urcát mindig a
második oldalon kÖZöbj-Ük, a. vonal alatt) . Regényt cBak
�gy8t kell 1neOlttll.lCMi, t
á
rcát �Q1Z.ban. Ulbbet is lehet,
régebbi. 6tlfoLyanwkból is. A tárcállál kArjilk a 8Z6Tz6t,
a cim.et és azt megfrni. hQgy mel.yik évfolyam há1�adik
oldalán jelent m.8g. Ha a 8Zavo:6 4- tárca dmit vagy
lfZerz6jét ·már nam tudná 11!egáUapftant, a',kor eléu ne
há.ny sz6val a tartalmára utalni, mi 111aid l1f.8gtaJáliuk.
La,punkat tlGgyon sokan olvassák bajtársaink csa·
lddta,giai, sőt a. csendórségnek a. testilleten ktviilá116 /ro
tanai 68 poLgári barátai körében. KérjUk. szavaz:za.fl.ak ök
is, de a. leveZe:5uJJ1n-a triá� reá a foglalkozá8ulro.t s lia

t(Í1'g!IÚ szépirodalmi
Táié/..".Oz6d.hi

cSe:/ullJrnek 1'okfmai, azt is,
A 8zavazá.8 erednuinyét az trók személyére vaU te
kin.tettel nem hozzuk nyilvánosságra, de az t-ájékozta.lá.
Irun-kra log szolgálni és útmutatást fog adni, hogy 6Zlttán
vlilyen t4rOYIÍ ds irányú nÓTakoztató közleményeket

Tés-uritsüllk eUJnyben..
Köszönettel lI68Uii.k, ha olva.sóink a levelezőlapon
egyébirány'Ú. kt ooll-ságaikat. 1JtegjegyzésfJk--et és ef/yálla'
lán II Cselld6rstgi Lapokr4 1Hmatkozó 1.·élemé-rryilkP.t is
közlitni fogják.
.-il le1Je1e:z6Ia:pok aldírása nem kiltel-6zö.
k
Minden dolog neMznek ldtszi

a.

pr6ba eUJlt. De ha.

gyakorlott é8 0/':08 férfiaJ.:"Ta bíza!ik az ujo�ozá8. Jtara-a
képes sereget kö1i1lVC1t lehel alk-ol1li és gyorsan begyako

rolnií

mert

a

s:orgalJJm 'tnindent megbír

szolUdhIti idő 'Vagy

az

8

nO"m JLO�u

évek Mgy száma lényeges a /ladii-

liancl1/' a gyakorlá.9nak álland.ó {Jondja. Bá.Tm.fJk�
rUJra 8zolgá1at-i idö után i8 a gyakorlaUan katona mtndig
aUonc ntarnd. Nem, hi8�8-?n, hogy valaha valaki kétségbe

8Zatba.�

'vonhatta volna, hogy katauai szolgdiatra a fXjTaBzt nip al·
uzl1l1.asabb, mety a. smbad ég alatt és h6s6gben n6 tel, túri
l
a napot, az drnydkkal 116nJ tiJródik, !ürd6t nem ismer, !11Jó,
nyörók iránt t:udatw!n, egysuril ész.járásu, kevüsel beéri,

tagjai megszokták m.indett 1I1v:nJ,.·a elbiráBát, kinek vasSzer

számmal bánni, árkot ásni, terhet vinni

faJ.uei szokása; b,

a jó 18t� tudja 111Urt, ke:vésbbl NL a halált61.
(JyÖ1/.y8reit kcvésbd

18'lnurte.

ki az élet
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o
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Bandák és komitácsik.
trta: SUHAy nmE altábornagy.

(Negyedik közlemény.)
állo
8. Minden falu, va.gy Vá.1"08 (tfoglaMsa td4n ott.

ntósparon.csnokság állítamU fel.
hogy
9. Mi11dazo1l egyének, kikre rábiz(tnyttható,
mint kémek ellenségeil!k szolgálatában álWttak, el/agan
dók s idel.i8ér6ndók egy Í1'úsbeli jelfmléssel, melybót
tén'llkedésük kivehető legyen. },finde-JI tulajdonlIk elkob
táT
tandó és II komitének adandó át, mely az elkobzott
gya1ro.t kezeli, ez pedig a felkelók által felfwsl:tuilható
anyagot a fegkőzelebbi állonwsparlUlC81lOkBágnak száJ
10. Döntés611L előtt halálos itéletet 116m szabad [I(jo,-e
kivéve, ha. valaki parancsainkn«k nem engedel

Egy alkalommal valamelyik bandája elfogott egy orvost
Valamennyiüket awnnal
szabadon bocsátott..a és nyilt parancs kíséretében vissza
küldte öket a legközelebbi katonai Ihatósághoz. A nyilt 'Pa

hajtani,

meSkedik, vag-y ellentáll.
Minden wTosbull és "városkában" haditönlénysdkek
állíttatnak fd, melyek azollnal ítélkeznek.
ll. Hogy osztagaink szabályosan élelmeztess6nek, az
ellenség -raktárai, siltöcUi kézbe IJsendök. A kész/etek vo
n.aton szállUandók el a szükségelt helyre.
12. Akinek több fegyvere van., köteles azonnal át
ad"ni annak, aki még ni11cs felfegyverezve. Aki ez ellen
vét, vagy csak habozik is, a ltadiwrvénY8zélmek adandó
cit é8 hazaárulás milHt eLftelenM.
13. Mindazon -egyének, kik álla.mi hadia7lyagot meg
örütek és á-tadtak, jllwLmazds és kiWntetés céljából 1M
kem bejelentendök.
A F6PARANCSNOKSAG RENDELETERE :

Vojvoda Uros Peéanac 8. r. Kosovac.
Voi'voda Kosta Vojnovié 8. T.
Ezt, az egést. szerb tertiletre kiterjedő, nagyszabású
felkelést Kosta Peesana�, Kosta Vojnovié és W. Vlahov ic
"vojvodák" (vojvoda : nagyherceg, ezt a cimet önmaguk
nak adományozták) 8zervezték:

Nézzük meg közelebbról, kik ezek a "vojvodák" .
L Kosta Peeauac, szerb gyalogsági százados. Ö szer 
a felkelést, a bandákat a toplicai kerületben.
vezte
A szerbek szempontjából ez volt a legjobban, legcélszerúb
ben megsz.ervezetl körlet.

Fóleg

1.

disznókat, birkákat
"al, melynek alapján vúgóállatokat,
.
at a kormanyz6ság
állatok
Az
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a
t
lhatot
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n
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olasz
az
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október

a trovicai, krusevaci ke

rületekben működött, majd áttette múködése szinhelyét a

három egészségügyi katonával.

rancsban mini "Az Ibar völgyében múköd6 szerb had
test parancsnoka" irta alá magát. Valamelyik elfogoV

katonával a hatöságainktól kapott bevásArl6si igazolvá
nyát is néhány udvarias sor kiséretében \'issznjuttatfa,
mivel "arra már nincs 8züksége".
l\1idön látta, hogy nálunk már nehezebben boldogul,
áttett.e múködésének 8zínhely.ét a ,bolgárok által megszállt
területre. Ht könnyebben dolgozhatott, mert a bolgá rok
eleinte nem vették komolyan a'Z egész mozgalmat, például
késöbb sem adtak minden egyes lakosnak arcképpel el
látott azonossági igazolványt, mikor ez már nálunk
el
volt rende lve. Ha nálunk egy csendörjárör valahol ilyen
igazolvány né�küli Jakossal talAlkozott, azonnal elfogták
és internálták,
19y aztán a komitáesiskodás mindinkább nehezebbé
vált nálunk. A bolgárok meg, különösen eleinte egy ideig
hagyták a komitácsikat ,itarázdálkodni, látsz61ag azért is,
hogy ezáltal a némel jár3rök, bevásárl6k múködés.ét meg
nehezibsék, mert sanda szemmel nézték a németek köz
gazdasági tevékenykedését területükön,
a?
élelm iszerek
és nyersanyag bevásárlását.
V égre 1918 truva..'Zán aztán rá.fan\'8Jodtak az erélye
sebb akci6ra, de akkor aztán már ,baikáni kegyetlenség6el. Voj novic hozzánk ml!nekült vissza és a belgrádi kor
mányz6ságnak békeajánlatot teU, amelyet azonban nem
lehetett elfogadn i. Erre azután ismét bolgár területre
ment és hét társával, valamint a kiséretében lévö két nO
vel együtt, egy bol gár ellenbandával vivott harcban el-

bolgár megs7.áUt területre, ahol a legnagyobb sikereket bolgár helyörségek elűzését, illetve elfogását - �rte el. A
monarchia által megszállt
a komilák hasonló tel

ré�zeken,

jesitményekkel soha sem dicsekedhettek.
1917 nyarán azonban a gyűrű mind szorosabban zárult
körülotte s csak négy tár�ával sikerült Ipek irányában
megmenekülnie. �lontenegróba szökött át il ott az Ú. n.
"Kacsak" felkelést szervezte. Ezt a monlenegrói es. és kir.

kormányroságnak soha:sem sikerült teljesen letörnie.
A háború után megbizták a macedóniai (újszerbiai)
bandamozgalmak leverés�vel, jelenleg pedig ö a feje
a "C3etnik" szervezetnek
(komitácsik modern alapon ) .
A horvát forradalmárok, az "Usztasá.k" leverésével I S öt
bizta meg a szerb kormáDY

2. Kosta Vojnovil, a szerb had;;eregnek IL vonal.

beli tartalékos hadnagya voll, aki 1914/15-ben a szerb
fóvezérség hirsz.erző osztályán teljesHett 6zolgfllatot.
A
szerb hadsereg összeomlflsa utan 1915-ben a rigómezei
Milrovicában vi!1sz.amaradt. Később az ottani cs. és kir.
Kreiskommando mint "bevásárlót" alkalmazla. Vojnovii!
E;iész Szerbiát beutazla n cs. és kir. hat6ság igazolványá-

esett.

3. K. Vlahovié, a UL körletben CMali-Jastrebac )
szervezte meg a 'felkelést s működöt.t, mint Voj;voda.
.
Tul ajdonképen montenegr6i százados volt, ipeki szár

mazású, azonban
nagyszerb propaganda tevékenysége
�iatt Montenegróból menekülnie kellett és igy a regulá
!I� szerb
lépett be még az L balkán

?adser.eg kötelékébe

haboI"Ú el ott . Mmt szabadcsapat (bandn) szervezójét és
�arancs.nokát alkalmazták. A háború után egyideíg Sara
Jevő szerb katonai parancsnoka volt innen azonban mi
'
helyt a viszonyok némileg konszol i ál6d tak mint roei
nem fclelö egyéniséget cltávol1tották. Az ö
űködése vo�t

d

�

legkevésbé veszélyes.
elöre nem látott esemény még a szervezés befe
Jezte elott oly eseményel,{et robbantott
ki, melye�kel n

.

E�

bandavedrek sem 8zámitottak.

A bolgárok az általuk megszállt területeken a hadkö
teles él'fiakat nem internálU.k (mint nálunk
�sz.ak
),
szerb�a részéb:n, ll? Ú. n. Moráviában,
igen �yen ge lét
sz!mu csapataik voltak
öSózesen egy gyenge lovas-

�

Kl TUDJA ?

csak,

3JlbOl dll (l levegli!

sót

1M3

október

1.
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A sIntinai cscndórörstink cllonballdával megcrósltvc.

dandár és egy öregebb emberekb6! álló népfelkelő gya
logezred. 1917-ben, mindezek dacára elrendelték a 18---'10
éves szellb férfiak besorozását. Erre persze nagy riada

lom lett. A lfér.íilnkossáJ éjnek idején tömegesen mene
kult a hegyekbe, erdőkbe, csakhogy a 'bolglirolnál ne kell
...

jen szolgldniok - egyenesen a komita.vezérek karjaiba.
Most már az utóbbiak "soroztAk be" a lakosokat. Minden
10 ember egy volt altiszt aIn került, 50 embert egy-egy

volt tartal�os, vagy sebesült tiszt vezetett, 150 f6 képe
zett egy "cset.á"-t, százodot. Puska eleinte nem volt előg,
lŐ9'Zcr sem, ellenben l-2 kézigránát - (ezeket kezelni
tudni már béktllien is n j6 neveJés111�z tartozott SzeJlbifl
ban, Maced6niában) _ rendelkezésre Allott minden em
ber, még a nem harcolók szAmára is,

Pecanné és Vlnhovil! parancsai szerint egy felfegy
verzett csetát
(puskfinként 80-90 töltényUk volt ÖSz....
szesen), egy fegyvertelen, cs nk kézigránfltos század kö
vetett, Utóbbi legénysége a sebesültek, elesettek PUB
kAit és nz ellensógtől zsákmflnyolt (])usknszerzés céljá
ból kivé.telesen még foglyot is ejtettek)
fegyverekkel
szereltetett fal. LövogUk,
gé.ppusklljuk, l'obbnnónnyn
guk elein�e egyáltalán nom volt.
Apróbb összetazések, csetepnték
után 1917 februnr vége [elé kb. 1000, mÍlr Bzervczett kom itA cai fl
Kursumlje' helyől'sógét képew bolgár
gynlogszáwdot

megtAmndta (előzőleg minden telefon- és táviróösBze
köttetést elvligtnk) és 36 órás kemóny hnrc után meg
semmisitette. Ez alkalommal 160 puska és 2 géppuska
kerU It a kezUkbe, Két, Prokupljéból az előbb emlitett
siet6 bolglil' századot visszahelyőrség felmcntésére

dobtak és mlil'cius 2-IIn Prokuplje hely6rségét, egy tel
jes zászlóaljat, megverték, Nis felé szorítva vissza öket.

Március 4-én a sz.erb felkelők a lUol'avánúl álltak,
nehány kilométc1'1'e Nist61. Akkoriban Nis-nek semmi
féle számottevő helyőrsége nem volt,
egy véletlenül
össze
ott keresztülvonuló német nehézütegen kivül.
lelefonistáknt,
sr.edtek mindent, amit csak lehetett,
távirbzokat, killdöncöket,
lóápolókat,
ti!l�tiszolg(lkat
Nis védelmére, A nisi bolgár kormányzóság és az ot
tani német Etappeninspection Belgrádtól kérlek segit
séget. Nist utolsó percben egy keletről énkezett német
zászlóalj mentette meg a szerb komitácsik tflmadásn
tól. UgyanllzlJllp egy dragonyos járőrUnket is törbe

cSalták II komltácsik, négy köz.ülök .elesett, öt Súlyo
san megsebes ült,
1\'[ 118 csapnt hijjAn II belgrádi kormányz6ság már
cius 6-fln egy kombináJt zftszlóaljat küldött le Kru§c
va c-ra, mell' n 3 7" 60, és 71. pótzászlónJjnak egy-egy
menetszftzadából és hArom géppuskns
szakaszból nln

kult, valamint egy lövegazakaszt.
Ugyanazm1ll
eh'en
a csenddl'
dejte II J\IGG/S. (katonai kormányzóság ) ,
iskola legónységéb6l egy túbOl'i csend6rzti.szl6a.lj fel
Illmását. A
zlisz.16nlj els6 flllrancsnoka R. bosnyAk:

csendőrszAzndos volt.
Időközben II Jll81rebac, Kopaonik, Prepelac közti
vidék és II keleti Morllva környéke egésZ6;n II felkelők ke
zébe kerUIt. A bandltkbn verődött kontitltcsik száma 1917
mllrcius első napjaiban itt 2600-3000, legfeljebb azon
ban 4000 fÓl'e rúghatott.
A felkelés elsó hlráre a bela-rádi kntonai kOJ'mányzó-
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Még nem jártok Je o követke;;ző
páJyá;;zoloink !

15. FeltéFogalmazlÍ.si pályázat. Határidő: október
.
. N
telek a 18. szám, 592. oldalán.
'Iovem ·
Blztosítúsi csalási esetek leírasa. Hatándó:
ber 1. Feltételek a 16. szá11l1 513. oldalán.
Oktatási pályázat. Határidö: november 1. Feltéte
lek mai számutlh- 623. oldalán.

Igy bántak el a bandák 6aját- honfitársaikkal.

ság március legelején, R. bosnyák-hercegovinai c�endör
őrnagy parancsnoksága alatt négy csendőr ponyaz6szá
zadot fél dragonyosszázadot és egy 9 cm régi, 1875
min tAjú, keskeny nyomtávú üteget küldött le B:_us-ba
:
�
" on elo
törJ
hogy onnan Blace-ba, az egyik fó tuzU.nekbe
,
s gátolja meg, hogy balgér területről bandák hoz.za.n át
.
jöjjenek. További feladata lett volna R. őrnagy külonlt
ményének, bogy a bolgArok segitségére siessen és Pro
kuplje-n át, Nis felé vegye fel az összeköttetést.

�

Három más portyázó század egy magyar csendöl'
százados parancsnoksága alatt a KUrSumlje-b61 az Ibar
völgyébe vezetö utat biztositotta, míg a mitrovicai kerü
let gyenge helyörsége (fél népfelkelö badtápzAszlóalj, két
hegyiágyú és 150 önkéntes aibAn) e kerület határAt
szállta meg.
Közben a felkelők bolgAr területen a távir6vezetéke
ket Leskovac és Nis között is elvágták s ezzel B1. egyenes
összeköttetés ia megszakadt ft déii fronttal és a három
déli kerUlettel. A belgrádi katonai kormányzóság minaen
valamiképpen nélkUlözbető erejét összeszedte, igy a 16
ll-nek összpontositásira
meglévó Sreifkompagnieból
adta ki az intézkedéseket, azonkivül a vasúti biztGSil6 09Z
tagok ideiglenesen nélkülözhető legénységéb61 Kru§e
vac-on még egy zászl6alj szervezését rendelte el. Ezek a
rögtönzött alakulatok, mArciua 12-001 fogva léphettek
volna fel, a csendórzá.az!óalj pedig csak további 10 nall
mulva állhatott rendelkezésre.
Mivel azonban mindezek a megerősitések mégis csak
problemat.ikus értékü hadtáposokból kombinált alakulatok
lettek volna, n konnányzóság a főparancanokságtól tábori
kért, melyek haditapaszt.alt tisztektöl ve
i
csapatokat s
zetve, biztositékot. nyujthattak volna a bandák leverésére.

ket eddig SzerbiAban kisebb viszonyok közt, ezúttal
azonban, katonai tapasztalatlanságuk f()lytán nem vállották
be a hozzájuk füzött reményeket.
R. őrnagy elfelejtette a legfontosabbat, a felderitésl
elrendelni. Midőn elég tekintélyes erejű 'különitményével
Slace-ból kimozdult, járőröket sehova sem küldijtt előre,
csak besúg6kkal dolgozott. Ezek j6részt val6sz[nfileg a
szerbek szolgálatában állva, túlzott és ijesztő hireket kö
zöltek vele, hogy milyen nagyszámú komitácsi áll vele szem
ben az erdőben. Sem Ő, sem népfelkelöi ezeloböl ugyan
eddig még nem láttak semmit, egyszerre azonban egy
gyanútlan és kellő biztosítás nélküli osztaJot a szerb.ek
törbe csalták és egyúttal hátában, az Ú. n. Jankova Kbs

sura hegyszorost megszállták.
R. örnagy erre megzavarodott és a Prokupl1e felé el
rendelt előnyomulást beszUntette.
Persze késóbb kisült - egy Gyorgyevic nevü elesett
bandavezér naplójából -, hogy a Jankova Kliesura-t

mindössze két ·15-15 fóbő) ..álló banda száUta meg. R. ör
nagy a legrosszabbat választotta, amit vezető egylLJ�lAn
csak tehet, t. L habozott, megállt és semmit sem tett. Mmd
Ö8Sze egy poJltyáz6szá.zadot küldött kelet felé március 6-án
;
�t6bbinak azonban haditapasz.talatolclr,al nem rendel���o
tiszt volt a parancsnoka. Az <Isztagot három oldalr6I kör� l
fogta a láthatatlan ellenség s -nagy távolságról, több mmt
2000 lépésről tüz alá vette, minden hatás nélkül. A nyug�
talnnságukban fejüket veazt-ett népfelkelők a ,tüzet nagy
hevtsséggcl viszonozták, mig te]des löszerkészlettiket kilőt
ték (140 töltényt puSkánként). Időközben, még egy száza
do'� küldött R. őrnagy segitségükre, ez is eltuzelte az ÖSl
szes töltényét, erre mind két századot visszavonta , anél
kül, hogy csak egy könnyo. seoosültjük is lett volna.

Az AOK. erre a 102. gyalogezred két gyenge lét8"Lámú zászl6alját, egy hegyi iit.eggel küldte Szerbiábll,
nehogy a felkelők esetleg a bolgárokon aratott könnyü
győzelmük után vérszemet kapjanak. Azonkivül elhatároz
ták egy 1'lmcélvonatnak, a bosnyák csendőrzászlóaljnak és
a Jn. határvadász (boszniai) záElzl6aljnak eltoláaát szerb
terület.re, mivel ezen csapatok a balkáni harcmodort jól
i!\merték.
Mielőtt azonban eme caapateltolások befejerlettek
volna, fordult egyet. a helyzet a ve!r.Zélyeztetett terUleten.
R. bosnYák caendörörnagy csoportja március 6-lm
B1Bce-t kiUrltet.te és visszavonult. Ezt az epizódot, melynek
majdnem végzetes következményei lettek, bővebben aka4
rom leirni okulásul.
A bandák elleni küzdelem nem egyéb, mint rabl6k
elleni harc g ezekben caendöreink mindig meJállLák helyüA testüle'i szel/emnek a mul/ok tiszteletében is
meg kell nyilvónu/nio J Gondoljunk a múzeum unkra /

A beosztott üteg egy lövést sem tudott leadni célok
és idő hiányában.
A nagy !övöldözésnek azonban mindkét részen nagy

hatása volt.
Ugyanaz nap estéjén, m03t már a komitAk vérszemet
kapva. Blace-t meztámadták három ,,hadtest"-tel (Korps) ,
ösazesen k!b. 500 főnyi erőeségben, de csak 250 főnél volt
fegyver, a többinek csak kézigránátja volt.
A szerbek azt hitték, hogy ismét olyan olcsó győze 
lemhez jutnak, mint délel6tt és meglepet&Sszermeg bátran
megtámadták a kUlönftményt, annak .részben súlyos vesz
teségeket okozva. Miután aZ<lnban hatásos és meglepetés-

szerű tUzértüzbe kerUltek, hamarosan visszavonultak kelet
felé, R. örnagy ls megllátrált Kupci felé. Eköz.ben ezen�
vedte fl legtöbb veszteséget : l tisz.t, 105 fő legénység ha
lott, 35 sebesült.
A hadlörténelemben sokezor olvashatjuk, ihogy az el�
dBntetlen ütközeteknél, mind n két fél magának tulajdo"
n1tja a győzelmllL Itt úgy R szerbek, mint fi mieink, meg�
verve órezték magukat és mindketten visszavonultak. :r,.!h(
II szerb felkelők kelet felé meglehet.6s zGrznv8rb n vonul
a
tak viseza, addig R. 6rnagy tütértGzzel elkergette a Jan
kova Kliasura_t meg�zál1va tartó rkét bandát és Kupcibn
vonult vissza. Ott egyesUlt az időközben be6rkezett meg�
er&ltésekkel,
(Folytatjuk.)
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A:: örsélelböl: Oktatás.
Jár6rtársam akkor mAr eléB' messzü'e járt tőlem,
jelsfppal vagy más hanggal nem akartam az orvva
dászt elugrasztani, mb m6don viszont járörtársammal

Orvvadászesetek.
I.

1981 december S-án

Vass István I. csendőrrel Ól'
járatot portyAztam. Ilyen téli időben reggel 7 órakor
még sötétes van, rendes vadászember még nem járja II
határt, éppen ezért gondolkodóba

ejtett az

a

lövés,

amelyet az Ercsihez tartozó Dolina-pusztán, a Király
úti düJők irányából
hallottam.
Hang után ftélve,
H
lövés vadászpuskAból eredt, tehát orvvadászatra gya
nakodtam.
Mivel pedig a csendőrnek minden gyanús
körülményt tisztáznia kell, a lövés irányába vettük az
utunkat, hogy utánajlirjunk n dolognak.
Mintegy 2 kilométernyi

gyaloglás után elértük a

szőlőket s a
szőlőkaróhalmazok,
trágyakupacok
és
kunyhók mögött bujkálvn,
bejutottunk a szól ök közt:
pébe. Itt azulán az egyik dülóúton elindítottam a jár
örtársamat, magam pedig a másik dülőúton haladtam.
Kis idő mulva ösztönösen megérezlem, hogy a lövés
körülbelül erről a környékről hangzott s hogy jobb811
körUlnézhessek, Ielknpaszkodtam egy trágyakupac te
tejére_ rnnen meglehetósen
t..'l.g kilátásom volt s ha
marosan megpiJlantottnm
egy hosszú,
fekelekabátos
férfit, amint ft szőlőtőkék között, puskásan vad után
c.sel'készett.
l\[inlegy félkilométernyire lehelett tölem.
Nyilvánvalónak lóttam, hogy orvvndászt fogok, ha elég
ügyes leszek hozzá. A közeli kunyhóhoz kusztnm s ott
várakoztam rá, 6 azonban orvvadászszokAs szerint el
kerülte 1\ kunyhót a attól körülbelül 200 méternyire
húzott el.

nem tudtam közölni, hogy merre kellene most már ha
Ezért elhatároztam, hogy igyekszem az orv
ladnia.
vadászt hátulról annyira megkÖ'Zeltteni ész.revétlenül,
hogy !ellépésem közelről s váratlanul érje, tehát el nc
szökhessék.
Ez azonban nem sikerült, mert hátranezett s akár
Eb
hogyan igyekeztem ia rejtve maradni, meglátott.
ben a pillanatban rákiáltottam, hogy álljon meg, fegy
az orvvadász azonban
verét pedig tegye le a földre,
elég nagynak látta a távolságot ahhoz, hogy futásban
prÓbáljon menekülést
találni.
FutAsnak
eredt.
En
utána,
Néhány száz méter után az orvvadász megállott,
hátl'anézett s láthatóan meglepődött, hogy még mindig
üldözöm. Arra azámftott, hogy nébAny lépés után futni
engedem s amikor az ellenkezőjét látta, olyan vágta
tásba fogott, hogy a fagyos rögők szikrázva POl'zottak
szét a talpa alatt. Két kilométert futott úgy, hogl'
hál'a sem nézett, akkor azonban újra megállt s abban
fl biztos tudatban nézett hátra,
hogy most már aztAn
Pillanatra kö
igazán megunhnttam a versenyfutást.
védermedten nézte,
hogy a nyomában vagyok s most
kezdett csak igazAn futni. Hogy ez könnyebben men
jen, a pusk6ját eg)' ritkás -erdőcskében bedobta egy
gödörbe, abban a hiszemben, bogy ezt nem látom meg.
De megláttam s mikor a gödör mellett
elrohantam.
meg is gYó1:ődtem róla, hogy a puska ott fekszik, aml-
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Az öraélatbr1/: Tölt&.!.
vel azonban egyelőre nem

törődlem, mert ez az tilde

zan
voltam lépésben kiszuss
Amikor pedig kénytelen
arra
csak
s
tani magamat, ő is ugyanezt cselekedte
egy
ügyelt, hogy a távolságot tartsa. Végül is aztán
de
_
vele
megerőltető, kiadós finissel
kifuttaltam

zéshen hátráltatott volna.
tgy elérlUk hamarosan a bárom kilométert, el a
négyet, aztán a-z. ötöt s végtil is jó 7 kilométeres ful{\.
magammal is - a tartalékeröt s ulolértem.
somba került, mig az orvvadász belátta, hogy nem me
ny
nekülhet, mert szivósan a sarkában vagyok. Marton
Néptelen, téli vidéken
zajlott le a nagy verse
vflsár határában már egészen kifulladt s megadta. ma
senki sem láthatta a vetélkedést,
ilyen
szempontbó
Megkerült
aztán a
gát. Egy ercsi-í szobafestő volt.
távfutáS.t,
tehát megengedhetlem magamnak
a
ezt
puska is, az orvvadászalot beismerte - különben is
egyébként pedig az vezetett a hajszában, hogy mégiS
tett.enka'Pás csete volt - 8 így a feljelentes rendben
csak rendesebb dolog egy örjárabból
legalább futvll
eljutott az illetékes hal6sághoz.
órjárntot.
fogott orvvadbszal bevonulni, mintsem az.
.
Hanem azt a futást nem egyhamar felejtem el
ütemesen, de eredménytelenül végigportyázni.
)[eglehelós melegen voltam felöltözve s bizony, Igy
Rácz J6z8ef tisztheLye tte8 (ErCfJi).
télire kitömötten, puskával, felszereléssel, no meg a
folyton helyet váltol.tat6, billegő kalappal, a futás nem
ll.
volt éppen élvezetes alkalmi sport. Amellett a fagy ak
A
Lippakeszi községben
sok volt az orvvadász .
kor már kissé engedett, a csizmám sarkára mindunta_
tett
közelben szép erdőségek húz6dtak,
tömve ten yész
lan hegyesre cSúcsosodott a rálapad6 föld s kénytelen
vaddal. A román lakosság körében az orvvad ászok el
voltam minden til. lépés utAn nagyokat rugnt egy-egy

len besug6t nem igen találtunk s ezért sok eredmény
nagyobb, fagyosabb rögbe, hogy a sarkamat a kelle
lk
telen lest ke.llett tartanunk, mig eredményt érhe �tül
metlen póUéktól megazabaditsam.
el. Sokszor féligfagyoltan ia kitartottunk, csakhogy n
Ennek vis-zont az lett a következm�nye, hogy az
nyomúra jussunk
garúz dtilko
ezeknek a lesipu!lkás
egyik ilyen kisegitQ rugásnál a csizmasarok is levált
d6knak.
kérgestöl. mivel azonban a levált sarokrészt a talp to
Egyik téli estén is azt a parancsot kapta m, hogY
vább is fogta, úgy csattogott egyik lábamon a �slzma,
Farag6
J6zsef csend6rrel lesre kell mennün k, mert a
mint a menyecskepapucs.
vol t
Todoráa Vasi! éjszakára vadászni készUI. Egyi ke
Az pedig egyenesen mulatságos volt, hog)' a mti

;

.!Iodik kilométer után miként álkalmazkodott hozzám az
üldözött orvvadász. Folyton hátranézegetett II ha én
lassitottam. 6 is lass!.tott. Ha én nekiduráltam maga_
mat, ó is hatalmas keeskeugrásokkal szedte a lábát.

azokna
a ritka eseteknek, amikor előre sejtettük va
lamelYIk orvvadász kirándulását
az erdők közé.
örsparancsnokom is velünk jött s úgy hntflrozoLt,
Ez
hogy Toderánt a lakása közelébe
n várjuk meg.
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A Szombatlhelyi Csendőr Altiszti Olv.ns6- és ön kópz6kör jo16ikerült lrirándulksának rész.ovcvoo.

sokszor célrnvezetöbb megoldás, mert az erdöségben
nehéz egy embert megtalálni, ft lakásAn\ viszont előbb
utóbb csak hllzajön az orvvadás-z. s ha II puskájAI eset..
leg az erdőben is tartja, fi zsllkmányt ha'Za kell vinnie,
Holdvilágos, csikorg6ün kemény téli
éjszaka volt s
éjfélután 2 óra tájban már meggémberedWnk ft tétlen
várakozásban. örsparancsnokom ekkor bevonult az örare,
II járőr maradt" Hajnali 4 6ra után a hold eltünt az égről
s II vaksötétségben egyre reménytelcncbbnek láttam ezt a
lest is, mint annyi mÁst eddig.
Ebben a pillanatban azonban Todoránék ajtaja meg
csikordult. Utána pillanatnyi fény lobbant fel II tlzobá
ban, azttin újra sürü sötétség és csend borult fölénk. R(>.
vid várakozás uMn (Izonbnn újra fény csi!Jnnt fel 8Z ab
lakban s most mtir tudtam, ihogy TodorAn haUlérkczetL
Az ablak alti osontlInk 6 fíiyeItUnk,. de nem 'hallot
tunk semmi Jleszt. Ekkor bezörgettem. Percek teltek, míg
végre Todorán kinyitotta nz njtóL s bementünk a szobába.
Todortin felesége oz ágy;ban feküdt, fején vizes kötéssel
és nngyoknt nyögött. Azt mondotto. Todorlin, hogy a fe·
lesége sz.ülés előtt -áll, ó éppen most jött fl szülés:znőtől.
Kissé meiJlökkcnve fi váratinn körülményektől, mégis
átkutattuk n lakást, de semmif!éle ol'vvadtis?atl'll emlékez
tető tárgyat nem találtunk. Feltűnt azonban, hogy hideg
levegő áramlik be a szobábo. s meglepetten láttnm, hogy
Todorán kinyitotta oz ablakot, holott annak ottani nép
szokás 6zerint kánikulAig nem lett volna szabad kinyilnio.
1\'1 ikor oz abJoknyifás okn iránt érdekJödtem, Todo
rtin azt mondotta, hogy a felc9é6'e feje fM, ntért nyitott
ablakot. Ezt a férji udvariassAgot természetesen most
már gynnusnak tolálUim s ezért 1"8r8g6 caendlSrt kikUl·

döttem oz utcára, hogy az ablak környékét a zseblámpám
fénye mellett alaposan nézze meg.
Nehány perc mulva járörtársam miiI' hozta is 'b�felé
az ablak alatt talált vadliszpuskát. TodorAn azonban még
ekkor is tagadta, hOJY a puskátloz valami !köze volna,
ezért leültebtem öt az egyik sarokba, járőrtártlammal át
hívattam a szomszédból az egyik községi esküdtet s an
nak jelenlétében újra átkutaUam a laklist, de eredmény·
telenül.
Nem kerülhet!em el, fel kellett az ágyból keltenem
Todorán feleségét s most aztán kisUIt, hogy két lelőtt
nyúl hevert mellette az ágyban, nem volt az asszonynak
semmi baja. A puskát It községi jegyző adta kölcsön To
doránnak, n jegyző maga ia orvvadász volt, aki azzal
igyekezett védekezni, hogy a puskát �sak kitakarításra
adta oda Todoránnak.
Ennek az eredményes lesnek egyébként mulatságo!!
bonyodalmai is támadtak a községben. Rosszmájú embe
rek kisütötték és elhiresztelték a nem tulság05an müvelt
lakossli6' körében, hogy Todoránné nyulakat szült, de a
Jakomlit nem lehetett me6'tartani, mert a nyujakat el
vitték a csendőrök. Nem kell részletez.nem, mit szenvedett
Todoránné a osipkeJódé9ék miatt s végUI is, mikor kj·
fogyott a türelemből, egyremásra tette becsületsértés
miatt. a feJjelentéseket.
Todorán pedig azt mondotta, hogy
nincs egyéb
vágya az életben, mint nz, hogy meJtudj a : kitöl tudtuk
meg, hogy II kérdéses éjszakán vadászni megy. Nyilván
való volt, hogy ha ezt megtudja, akkal' Todol'ánt hamaro
san legnlá1bbis szándékos emberölés miatt kellett volna el
fognunk s (6'Y természetesen soha ,.,em tudta meg érte-
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- Feri
sülésünk forrását. Különben örsparancsnokom
ez.t
vette
n
szigorúa
annyira
ettes
Ferenc ny. ti�,thei)'
b.rultn
a kérdést. hogy ft besug6ja nevét még nekem sem
módda.
ej. Azt hiszem, ez is ft k�rdés leghelyesebb kezelési
volt
Todorán egyébként arról n vadászbravurjár61
tarlnl·
nyulat
három
al
alkalomm
egy
amikor
s,
nevezete
mm zsákkal a hátán, puskAval a vállán kijóve. az erdó

ból, szembetalli.lta magAt egy vadö1'l'el. Todorán futltsnak
eredt, a vadőr üldözte. Erre Todorán eldobta az egyik
nyulat, a vadőr felvette, aztán igy a másik s harmadik
nyulat is, amivel természetesim a vadőr annyi tért veszi·
tett, hogy nem érheUe utól Todaránt. Mit tett aztán 8
véletlen: egy tapsifüles n sÚlguld6 Todorlln elótt ke
resztülfutott 8Z úton s az üldözött 'FadorAn részint kár
pótolni akarvAn magAt, részben pedig babonAb61, kaplls
ból lelötte ft nyulat, felkapta s hazáig futott vele. A vad
ör feljelenlése nyomán aztán meg is találtuk nála a nyulat,

Futó lstvlÍJl tis�thel1J6tt6S (Kisku1Ill1llas).
III.

A bonyhádi örsön 1950 augusztusában két bonyhádi
úr feljelentést tett, hogy W. kisbirtokos - e6'yébként in
telligens ember - gyakran szokott vadászni, holott min
denféle vadászati viSlizaélések miatt kitárt.ák a !Arsulat
ból s ludomáauk szennt mWelé sem kapott vadászt.erü
letet. Iszákos ember lévén, att61 tartanak, hogy ha meg
tudja az ellene tett feljelentést, booszúból agyonlövi öket.

A jegyzékkönyVecskében W. a vadás�ti jeggyel bi
r6k között szerepelt s iJy kézenfel..'VÖ volt, hogy az emli
tett feljelentksnek kellö alapja lehet.
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Szabó Dezsö örmester
Kjss Gábor próbaesendör
B6sé9C,� k.özöttii"k a halál aratása. Móg nem hervad
tak el a lIirágok a ba;társ si"jdil, aki egy gonosztevó 01'
gyilkos goluójállal.: áldoz.at.a- islt, má1'is Iljm és 6gyszcl·rtl
két de,-ek cSrmd6r 1I6vft l.:eU gyászk6rctbe foglaln1tf1k.

N6m t<ÍlIIad6 !egyve'1UJk, JI8m Dym·OS számtéktí lIllan..
8zegUliJnel.: csett áldowtul e ké t bajtár'sutlk, haJI.ell" egy
látszólag ból.:és811 csendes, dc azért mégis l1tegm.éJ-hetctl8J1
kÖ1myet, tragód1'át, SOI'sot és ó/etat rejteoet6 vfzkolos8zu8/lak: a Dwuínak., A víz nem o csendőr eleme s IlOgy lIldgiR

elragadt k,ettöt köziJ,/ünk, csa·k omulk bizonysága, iLogy a
n dlir dleté'uok szent k.ocl.:ó.zat.a 1/ti1ldellii.tt. fJgufol'ma 8 Im
cM
olke"lh'k
szolgálawJlak közvetlen, kiudmlf,tho..tó v88zél;IJei
IS,

ott leselkedik körillötte

tatlan.

eze"

vámtlan

6s

Id8zámftha�

Katona számá.ra haldl és halál között csak ah'ko l' vall

k11löllbs4g, lia az egyik bccsiUetcs, a másik beCl/telo,1. Nyilt
harcban, bátl'an ki/zdvc 1/I.sghahu· leg8zebb dolog a katona
8zámára, de akinek nem ez aMIott m,eg, ak inek a v6gzste

úgy rm,deli, hogy C8ak tra.gik."1I,'i áldowta leg llen a h·ote.

les8doének, az S6m, hoz s8111mlvel k.eve8ebb dldozatot a kö

zös oltárra, mint akiket a JJz6

közhasZ'llálatJi.

él'tl'l1ll6botl

A vl2befuUadda lIem csend61'hald1; nnI! 1/t'11l'zllOtjiJk
vizbefJIIt C8eud6rök BzáJ/UJ 8zlízalékbcI!I ki
8cm fcjezltel6 törotUkc aU1IQk az elkfpc8ztóell 11fp08 e m ber

1iöBöknok nevBzank.
annak, hMum a

Figyelni kezdtük
áradatrrak, amely vfzbeJt leli élete SZOllWMÍ befejezé8dl.
tehát W.-t.
De hogy a csendórt a /Imái bárlll1'Luen neme is kötl'le.B8éo6·
Egy alkalommal Nag)' Pál őrmeslerrel a W.-tanya
Jlek 1I6B6vé avatkatja, annak 9ylin11örű példáját adta p
felé vettUk utunkat. Neki azt mondottuk, hogy valami ve
két bajtársltnk 6gyike, akinek vég86 JudálkiJzdelmébcn iH
rekedéssel kapc.aolatban nyomozunk s a nyomozás irAnyA
a pU8ktíja az életénél drágá bb ég fontosabb volt, amit
nak olyan területet j elöltünk meg, ahova W. sohasem járt
megmentenie keLL : magasra ent.elte It ÚOY PI'tlbtiU azzal
vad6.sznL Gondoltuk, most valószinűleg kihasználja az
partraÚ8zni,
alkalma.t 8 mivel nem kell járórlól tartania' kiszalad vaN(Hn bizonvos, dc 1/em lS lehetetlen, hogy lia a pUIt�
dászni.
1.:áJtit eldobta volna, könnyebb6fl kill-szhatott volna 8 meg
úgy intéztUk tehát útunk sorát, hogy amikor már
mcnthcttc volna az életét, A puska, mil�t anl/agi ér/dk,
nem l/itbattak ,bennUnket a tanyáról, W, régebbi kedvelt
.
btzonydra '118m érte meg ezt /lZ áldozatot. Dc mill t ezim
vadászterülete felé vettük az irányt. Ott me6'felelő lest
bóhlnt, mint jelképe mindenlwk, ami a katonát katomhJá. II
foglaltunk s vártunk.
.
a C8Mtd6rt C8eltdó" é avatja, nomc8ak mBnérdrmli tlo mag
Várakozásunk nem is volt hiábavaló, mert lövést hal
Ilf köt'cfl'li, /wOIl az dlctllllk Itlols6 piUallatábau is' fOIl ma
lottunk, Kukoricáa mellett tartottunk lest s val6szlnűnek
gasra '.aJ·/attk.! Dlcsú,.et é8 tisztelet ad488�k érllttr mil/d.
láttuk, hogy a vadász - akárki legyen is az - a kukori
kcttó;illcle
l kl
cást meg fogja hajtani. Csakugyan, rövid idó mulva fel�
I!!r?1.ZUk és mindig érezni fogjuk a köte-!ességet, amivel
tünt W" amint a kukoricásban felénk közeledett. Mivel
azonban kutyát is horolt magllval, az elárult bennUnket s
halotlamknnk tartozunk ij e kegyeletes kötelcsségllnk lero
W. futásnak eredt. Arra szll.mitGtt, hogy a hegyoldalon el�
vás�ba n e két bnjtáraunknak Bem szabad, hogy adÓ6ai ma
terülő oserjésben eltünhetik a járór elói ebben azonban
radJunk. A testület ('mlékeit ápol6 csendőrsógi emlékbizott
ság márls elhatározta, hogy Slrabó Df'UJö Örme,st.ert és KiB8
�lóre elkészitett tervünk meJglltolta, m �rt amint igy a
járörláraam elől menekült, éppen a karj aimba futott. Mi
Gdbor pr6bacsendórt tk testület haiottainak teki nti és emló
kor a kelló felsz6litást int.éztem hozzá, meglepetésében
kUket méltó módon meg (ogja örök1teni.
kövédermedlen állt, fegyverét nem dobta le a földre, Erre
A tragikus esemény a követkeZŐképpen tört6nl:
meglsmételt.em az erre v onatko'loÓ felsz6lftáal s ismételve
FolY6 hó 26-án 18 órakor, a györi örslSn Sza.bó Dezs6
k�zbe vettem a pue.k1í..mnt. W, azonban erre scm moccant:
őrmester cgy távmondatot '·ctt fel Lflazl6
IstvAn márton
.
A'l.t hIszem, k lsa6 ideges csendór kezében esetleg el la
hÍl7Alpusztnl bérlő nejét61, melyOOn az
llIeUS feljelen tést
sulhetctt voln� [l puska ebben a helyzetben, én ll7.onban
tett. hogy a b6rletól képező kisdun
npnrll sziget erdejéből
8zerenosére 'Vllágo!'.an lé.ttam, hogy W. dermedt magatar
öt fsme�tlen egyén flí.t lop, Miután
n tolvajok fi feljelf'n�
tásában ncm támad6 szándék, hanem csupán rémült meg
t
szerint a fnlopás megakndályozftsAra kiküldö
tt cselód�
lepetés van. Vég-rc is odaérkezett jár6rtársam II 5 vette ki
s Ket merlcnyegotték, n feljelentő
JárBrt kórt.
a puskát W. kezéből.
6 S1Al� órmc8Ler a táviratot Szomo
ri (J(008zullicm)
?\legállaPltott�m azu tán, hogy W. puakájának a száma
J uMt tlftzlhclyettes ör"parancano
,
knak fltndta aki Szabó
egye�lk azzal, aml a vadászjegyébe be volt jegyezve, de
6�'nu!slorböl ég KiRB Gdbor prdbQ.(!8tmd6rbBL lilloU
azt l,:; megállapilottam, hOlY vadászterUlete nincs' A
k �t klv
nyclte azzal a paranecsal, h y fi klsdunnparti
bonybádl fószolgablr6 úr 200 P-re büntette.
og
l
e� v g gmcnvc menjenek
a helyszinére
Szende Albert t(jrzs6rmeater (S�k(1).
"ttdlkor n jArÓl' a 8'yóri rend
6rknpitánY868' el6lt �,lha-
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ladt, Szabó őrmester, jluol'vezctö úgy határozott, hogy n
rendőrség segitségél is igénybe veszi. Hajnal György rend
ol\föfelilgyeI6töl, aki központi ügyeleti szol gúla tot teljesllelt,
n rendő rség vizi mentóörséröI két rendör kil'endelését
kérle cs6nakkal egyiltt, hogy ami g 1\ jD.l'61' fl
Kisduna
partjAn halad, ft l'endórök ft Kisdull{m menjenek por
tyázvn. Hajnal főfelügyelő ene utnsitottn Gyárfás Dezső
rendör fötörzsörmestert, hogy fl Kisdunn hidjAn szolgá
latot teljesltö Turán György fötörz.sórmeslelTcl egyi..ltt fl
rendőrsé gi ment6cs6nakknl legyenek ft c se ndörjftr6r segit
ségére. Ezt ft járőrveze lö azért tartotta szükségesnek, mert
nz ilyen fatolvnjok rends zerint Győ rbe, ft l'endo Még n111kó
déBl terUletére valók sz01dak lenni.

A csónakhoz érve, fl csondórjárőr me gkérdezte a l'end
őröket, hogy mennyi ido nmlV8 émek fel a íalopás szfn
helyére, Azt a választ knpt.a, hogy úgy másfél óra mulvu,
Szabó ormester ezt az idat túlhosszúnak tartotta és ezérl
elhatArozt.a, hogy valamennyien motorcs6nnkknl fognak
felmenni, Erre a célra a közvetlen közelben levő Damján
Béla mázol6segéd motol'CS6nakjtit kibérelte aunl, hogy ha n

feljelentő nem lesz haj lan dó a cs6nak bérösszegót kiflzetni.
azt mnrjd 6 megfizeti. Erre fi csend6rjárör és a két rendör
belllt fi cs6nakba , amelyet n tulajdonos vezetett a KiJ:;
duna közepén.

A caónak fenekének hli.ta6 része, - amel}' 1-8 f6nyJ
normális meg'tel'heIés mellett II viz szine felett szokott
lenni - kis helyen a kipufIog6 mellett korhadt volt. Az
erős megterhelés következtében ez a korhadt rész is II vi"
au,. merClIt és azon ke resztü l fl viz elég erMen belefolyt a

A csónak tulajdonosának en'ől

cs6nakba.

II h ibá ról AllIUlsa sze
sötétségben II cs6nflkbll n ülők
egyike Bem vette észre a viz beömlését. !\lintegy 10 percnyi
út utlLn Turá n rendör·iötörz.s6rmester, kinek
oipöjébe
már behatolt a viz, odasw loU n csónakLuJajdonosnak, hogy
viz van II cs6nakban. Erl'e Domjfm azt kiáltotta, hogy n1(m�
jen mindenki e. cs6nllk elejére s a C8ónakot egyidejOtm
a part felé irlmyitotta. A csendőrök és fi ren d61'ök erre
felállottak a h elyükről, II csendlh'ök egy I�pkt la lettek
el6re, de ebben II pillanatban a betódult vIz mia U a motol'
megállott 6 fl cs6nak pillanatok alatt II vIz nlá mel'ült.

rJnt nem volt tudomAsa s

II

Gyárfás rendór segItségél't kiáltozott s va lamennyi!.'n
A segélykióltAst meghallottn Hollel'
Márton tanftó és Fehérvál'i Lajos motorkezeló, kIk egy
csónakon jöttek lefelé fl Kisduntin, szembe fl motol'C86unk
kal, Sietve fl motorcsónak aegft.sógóre eveztek és n hRtuk
mögött 50--60 méternyi t�volsltgl'a ugyancsak cs6nakon
jövő Dobos JalNAn aszt-a losscR'éde t és Kőrösi János Inku
tossegédet ls ieh�z6l 1tottAk a segj tésre. Mirc azonb lln a
két c:s6nak a szerencsétlenflég a zln helyére
Illór
�rkezett,
csak a felborult motorcs6nakot tah\llák a vizen
(u.zva,
Domján s a két ren dór m dr fl par ton volta k.
A mo torcaónnk elmcrUIé-se után Domjá n hiLta mngll
m ög ött II pnrt felé úszn i nz egy ik csend6rt, aki egyi k ke
zében a puskfljl1t magasra tal'totLn és ugy (,szott. Domján
k/tiltott neki, hogy dobja el a puskáJát, mert anólkUI köny
nyebben fog úatni és k"pas7.kodj�k belc a felbol'lllt eR6
nakba, majd maga tovább ÚllzOtt a part ielé. Mi rc ViR6Zfl·
nézelt már egyik C8endórt Bem lMin.
Szab6 Doz8{J (Jr",OIIta,. holttes tét még aZnfll) 2,1 6rakor
1\ hel yszfnt61 kb. 60 méter t ávolSágra kiemelték. !(iss Gá
bor pr6bacsond.l)r holtteste m6g ncm kerUIt elő, nnnak da
ctirfl, hogy n gy6ri osztályparnnc..�noka(lg felkérélióre II
II part ielé úsztak.

Szabd Dczs/J 6l'mesoort szeptember 29-én, 16 61'lIkor
lemetté-k et Győröt t. a �zolglllntban meghalt c8(!Ild6l'ökot
megl Jle t6 klltonni tU8Sz.e1.
Kyarl 2. utABzzlinl6nlj Js résztvetl a keresésben.
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Vti.Ja8z, Nóvmagynrosft.6s nlkalmávnl kéW;lc novat nem
lohol: lelvenni ós perlig l, nmoly védolcmoon részeslll 6s 2.
nmel yct már n ngyon soknn Celvetlek, Védelemben n törlr
naimi nevek 6s közIsmert. nemesI cl!iaJádok nevel resltesUlnck,
azoknt a neveket pedig, nmc.1yeknek ielv6tol6t gynkorJságuk
miatt nem engedélyezik, fl belilgyminiszt.or állnpltjfl melt'.
A védelemben részcsill6 - nl ább mal hclY06frúsaaJ lrt 
nevek scm ebbon az alakban (t. i. mal hc1yeslrllssul), som
pedig régiesen rrvn nem engcdélyezhet6k, mfg o.zoknt n nt:'
vl!ket;, amelyek ahibb régieson vnnnak irva, lIIai helyeslrns
so.l engedélyezik.

A tJ6dolcmbf'1I rjl":lfl1iillJ lI('ullk " köuntk�zlik :
Aba, Abntl, Abroht'unfnlvi, Abránfi, Itbró..nyi,

Acsádi,
Alapi, Almt\di, Almási, Alsó, AlszOKl,
Alvinci, Amo.de, Ambr6zi, Andnhtizí, Andrásl , Antnlfi, Anto!>,
Anyos, Abn!h Apát n, Allor, Aljponyl, Arnny, Át)'IAdhiUl.
Babarci, Babocsai, Bnb6t1, Dnc6, Bncallnyl, Dác.smcgyoi,
Bagosi, Bai, BnJro, Bnjzát, Bnknl, Baklles, Dak6a, Bnkosl,
Bak6s, Eakodi, Bnlas..c:u, Dllinssi, Balázsházi, Bnlátsl, Bá
lintii, Bálinti!;, Bnllo., Bnlpotnkl, B{mfi, 01\116, nó..n6ci Bn
ronyi, Barcn, Bárcai, Bárd, Rnrcsni, Bnrd6c, Bark6el, Bllrla,
Bnró, Baros, Baróti, 8nrsl, Bnrtul, Bnrt6k, Bart6kJ, Bnrtos,
nústi, Bátor, Bátori, BntLl�, Battyó.nl, Bobck, Bt:'C8kI, Bedó,
ned6házi� Bejoi, BókAEli, Boko, Bek6ny, B61 ell, Bol6nYllili, Dc
Jemny, Dalid, D6l tekl , BOllcur, B orceli , Derc.'16nyi, Borecki,
Bercgszászi, Borényi, BorJnkei, Bllrnádl, Dornáld, DornMfl,
Rortnlanfi, BortóLI, BOrzOIlcol, Borzev lci , BerzsCJlyl, Bbán,
Bessenyi, Daszprémi, Bothm, Botlonfnlvi, Botlonl, Bezorédi,
Bieako.!,
nldeskutl
Bihari,
Bikfalvi,
Bozag, Bl�6 Dic6,
1
Bllkoi, BiULt, Bitó, Boc..qk nl, Bocskor, ilod, BogAU, Dogynl,
Bohus Bolynl, Bonc, B6nis, Borbát, Borhl, Borncmlsszn,
mi, Bol'O.'mYru,
Borllodl, Bosnynk, BOI'Hu\nyi,
Bot,
Boro
n ].l
Botka, Botlik, Bottylln, Bozóki, Bouni, Bölcskol, Bölöni. nő
szönnényi,
B6ti,
DrllSLlold,
Brá.zoval,
Budaházi,
Budai,
Butykai.
CeA" �di, CákulI, Corjék, Cibnk, C Inderi, Ciráki, Cobor,
Adi, Ajtni� AjtóIIi,

Cueor.

C8áholyl, Csojági, CsILk, Csáki, Csáktornyai, CIIMádi,
Csécsi,
Osnnki, Csnnyi, Csapó, C8otlLrl,
Cslltó,
Cs{wolIl ,
CSllflai, CsMnlvni, C8e"0�1, Cllukal. Csangrcbngosi, Csongori,
Csunoovőlgy:i, Csepregi, <."..sGl·UJ, CSCt'Óllyl, Csoropi, CsornMonl,
Cllomel, Cseri, Csicso.rl, Cslll6ri, Csokonai, Csolnoki, C80nll\,
Csomnkőz.i, Csolnort,flnyi, CsuJni, Csuz!.
Onc6, Dadal, DnJkn, Dahl1a.d!, Dálnokl, Dnm6, Oamokos,
Dancs, Dancsházi, Dfutl, Di\.nJol, Dank6, Dapsl, Oáral, Oa
rAnyi, Darnai, Dnr6cl, Daruvári, Dn'r"ni, Deák, Dobr61. Dé
csei, Dengelegi, Dercs&1yi, Derencllényi, Daraii, 001'&1, 0&1hnzl, Dezs6tl, Dienes, Dl6s:rogl, Divék, Div6ki, Dobni, Dob6,
Doboklll, DoboTyj, Dobozi, Dobsa, D6ci, Dókus, Dolhai, Do
Innhldl, D6t.sn, Oöbrentcl, Dl5rl, Drágti, Omgl, Duka.
%cckl,
I
Ebonl, Elbcrgőnyi, Eckon, EClwdl, Edvl, Egresi,
Egri, EletA'lltl, t:mell, Jl:Hotll, Elldas, Endre, Elnyiczkel,
Eördl:lgh, Eporjosl, mrd6dl, Brd6hogyl, Brc8ztov6nyl, Er n yei ,
EskUlI6i, EtrrAl, Eszenyi, FlHl'.tltl'l, EMol:.orM'1.I, Elsztorl, E t.lídi,
EteI.
l1'oblnyl, Fábri, FáJI, FallolInU, Flll1csl, l�llllC8lkni Ji'ny,
Fej6rkl:lvl, Fnjórpa tnld, FoJórvllrl, FOk68hf1.zI, ]i'l;Ilfnlusl. Fel·
m6rl, Felsr.cgl, FoJvlnd, Fordlnnndl, Forenoi, I�QJlstl, �lftt,
l
Flgcdl, Filep, 11'116, Finkei, Flrtoa, Fodr6el, FolkUBhft.zl, For
gAcs, PorgoJlinyl, Forgon, Forintos. Forml, li'tildvArI, Ftir
dHs, Frátor, FUIop, PUIlI, FUllcsórI.
Gabányl, Gábor!l, Gagybátori,
GnlnmbCnlvl, Gálfalvi,
Gálil, Gnlgőd, GAlócai, GnlszéclIl, Gnl'a,
Gnl'nl, Gárdonyi,
GAsplirdi, Gáll llárfl, Gávai, G6cl, GenCIII , Gort'! h, Gorcmdl,
G....rvnl,
Gcrgolyfi, GerKolylüki,
GlIrllel,
Gorl6cl, Goro ti,
Geszti, Gici, Gld6inlvJ, Gtllf1llyi, Gó!'i, Gor�vnl,
Goszton yl ,
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Gózon, Gi;dri, GömbÖ�1 Gömöri, Gönci,
Gu16clIi. Guti, Gvadányi .

október 1.

Ráskai,
Rápolti,
Ragályi, Rákóci, Rak.sányi, Ramocflaházi,
Rátonyi, Recski, Rédei, Rettegi, Révai, Revicki, Réz, Ribicei,
Ro�yai,
Rozgonyi,
Rosti,
Ritók, Rohonci, Ro�koványi,
Rudnai, Hutkai.
Sárkány, Sár
Sárándi,
Salae, Sam llrjai, Sándorházi,
Sárpataki, Sass, Sávolyi, Sebesit
közi, SaTIai, Sal'lTlasági.
Segesvári, Scmberi, Semsei, Senyei, Sényi. Serédi, Serényi,
ándi, Simén,
Scti, Sibrik, Sid6, Sigmond, Sigrai, Sikl6di, S
Somai,
Soldo9,
Siménfalvi, Simonfi, Simonyi, Slv6, S6ki,
Sombori, Somodi, Somogyi, Somoskői, S06s, Sóri, Splényi,
Suki, Sulyok, Surányi, Suri, Sükösd, Svábi.
Szabadhegyi, SzabadS7.áI1ó..si, Szacsvai, Szakmárdi, Szak
mári, Szalacsi, Szalai, Szalánci, Szalárdi, Szamosközi. Szana,
Szaniszl6!i, Szapúri, Szaploncai, Sz.apolyai, Szatmári, Szé·
Szelepcsényi,
S :z.elecki,
caen, Szécsényi, Szécsi, Széki, Szól,
Szemere, Szemerei, Sumdrc>i, Szenesi, Szenicci, Szentandrási,
Szentiványi,
Szentimrei,
Szentgyörgyi,
Szente, Szentgáli,
Szent
Szentkereszti, Szentkirályi, SzenUó,nI6i, Szentléleki,
Szent
margitai, Szenbnarjal, Szentmártoni, Szentmihályi,
Szepesházi,
Szenttamási,
Szentpéteri.
miklóai, Szentpáli,
Supesi, Szeredai, Szerémi, Szeremlei Szi zai , S zil ádi, Szi
lágyi, Szilasi, Szili, Szilvási, Szinai, Szinyei, Szinnai , Szlávi,
Swndi, Szotyori,
Szombati,
Sz.iuha, Szmcr(myi, Szodorai,
S7.U
Szöcs, Szörcsci, Srogyéni, S1.ÓlIósi, SzövérdCi. Sztá:rai ,
csáki, Szudi, Szuhai, Szuhónyi, Szunyog, Szunnai, Szüllö,

Gi:irgrd , Graea, Gróf,

Gfalakuti. Gyallai, Gyalokai, Gyapolyi, Gyárfb, Gyer
gyai. Gycró,
Gyeröíi, Gyertyánfi, Gyóni, Gyömörei , Györii,
Györgyfi ,
Gyulari ,
Györhryj , Györi,
GYU]áf.zigcti, Gyulai,
Gyü rki .
Búc i, Hadadi , Hndházi, Hadik, Hadna gy, H agynuisi,

k

im

Hahóti, Hajrál, Halápi, Halasi, Hu.!áui, Rámot. Hamvai,
lIangonyi, Hanvai , Harangi, Kardi, Harkányi, Hannos, Hat
HéderváTi ,
Héder,
Hátsugi,
fo.1udi, Huthnlmi, Húlhó.si,
Hedri, Hegyeal, Héjju[alvi, Heirneci, Hancsci. Hennyei,
Henselöci, Herceg, Herepei, Herszényi, Hertclcndi, Héti, He
Hindi, Hodászi.
ideghéti, Bimfi,
lyei, ltctyési. HcvcnCfii,
Hodosi, Hollakj, HolJán, Homonnai. Hóri, Horkai, Horti,
Horváti. Hosszú aszói, Hosszútóti, Hö&ryészi, Hölgyi, Hubai,
Hugonnai, Hunfalvi, Hunyadi, HWlz,ág, Huszti,

H

IbrlÍnyi, Idrányi, IltJllándí, Iharosi, Ihán, lj lO'ártó.
Ik!6di. Illésházi, lIlye(al vi , lIlyés, lloavai, lmecs, Imrédi,
h'sal,
Imrefi, InánClli, Incédi , Inkei, IriLnyi, Iriny), 1r6fi,
bzlai , Ivádi, Ivánka,
tstvánfí,
lI;tvándi,
Istócl,
,"ák,
Izdenc i, Izsák , Izsépi.

ks

Jablánci, Jablonci, Jábrócki, Jak, Jakabfalvi, Jakabfi,
Jánoki,
,Janki,
Janknfi,
Jakabhá7.i, Jakcsi, Jukó, Jákófí,
Járdánházi, J6:nn1, Jnt"O!f, JáMai, Jóvorka, Jékelfalusi, Jékei,
Jelenfi , Jenei, Jódi, ,Jókai, J6kuti, Joó, Joób, Jósa, Josinci,
,Józsika,
Tapol
Talió,n,
Tabódi, Tahi, Tajnai, Takácsi, Tali,
KabOll, Ka.c.s6, Kajali, Kákonyi, Kakucsi, Káldi, Ká\1ai ,
csányi, Taracközi , Tanínyi, 1.'amóci, Tarpai, Tassi, Téglási,
KálmfLnehelyi, KáImá.nCllehi, Kálnai, Kálná8i, Kálnoki, Ká
Tetktleni, Tibai,
Tegze, Telegdi, Teleki, Temesközi, Térn,
l6ci, Kamuti, Kandó, Kanizsai, Kapi, Kapivári, Kaplyon,
Tm6di, TilW..tl., Toldalagi, Toldi, Tolvaj, Tomcsányi, Tomori,
Kaplyoni, Kápolnai, Kapornaki, Kaprinai, KnrllCsai, Kará
Tömöavn.ri,
Tompa, 'llordai, Tornalyai, Torockai, Tököli,
csondi, Karácsony, Karácsonyfalvi, Karácsonyi, Kardhordó,
Tótösi, Túri, Turóci, Turzó. TükörL
Kari, Károlyi, Kánoni, Káváai, Kami, Kar.i, Kazinci, K/'
Tyukodi .
ecli, Kelemenfi, Kelenfi, Kemény, Kende, Kenden, Kenderesi,
Ud vardi, Ugron, Ujfalwri , Ujhelyi, U la i, Un gvári,
Km'/'
Kendi, Kenesei, Kc.nézi, Kénosi, Kőrcii, Kerecsényj,
Urai, Urbán, Uza, Uzoni,
ped, Ker08Zu"1<, Kerente�i, Kerell"Llsu'lfÍi, K<!TcBzturi, Kerká
Ormenyi.
polyi, Kéri, Kéthelyi, Kétli, KézamárkJ, Kidei, Kinizsi, Kis
Vadnai, Vajai,
aj asdi, Vajdaíi, Vaji. Vajna, Valkai,
KohAn, Kolozsi,
faludi, Kifi7.oCli, Kizdi, Kocán, Kohúnyi,
Vály, Váradi, V�r�al. Vass, Vasvári, Vattai,
Vay, Vécsei,
Komjtits'l.Algi,
Komjáti ,
olumbán, Korruíromi,
KolOZBvári,
Végh , Vér, VerbóCI, Verebél i, Vercsmarti
Vese
Vértesi
Komlóri, Komoróci, Kompolti, Konkolyi, Kont. Kopác.'ii, Ko
y
lé!lyi , .V('B�, Ve�, Vicai, Vicián, Vicmán i , Vidfi, Vigyáw,
rányi, Korblwiai, Korlát, Kornia, KorMi, Korontáli, Korosi,
ViJlnnl, VItéz, Vltnyl-di, Vi7.kcletl, Vojk!i Vörösmarti
KovaC8ÓCi,
Korponai, Korvin, KOlMJa, K08út, Kosztolányi,
'
ZáCH, Zágoni, �aji, Zalai, ZároM, Zanati,
Úpolyai,
Kovb.y, Kovli.!lznai, Kozmatl, Köklmyesdi, Kőkósi, Kőlcsei,
Zarka,
Zay,
Zbor81.
Zc1eméri,
Zer
dah
el
yi
, Zcjk,
Zicsi, Zi
XiirtvélyciJi,
Kölc8(iri, Kö!lö, KömIci, Köncci, Kőri)akényi,
lahi, Zolnai, Zólyomi , Zork6c1.
Zovárdfi, Zrinyi,
Zrittai,
Krivácsi,
KÖ8z.cgi, Krai, KrencseJ, KricsfalUBi, Krist6ffi,
ZUdur, Zudbr.
Kriza, KruCJIll.l, Krúdi, Kubá.nyi , Kubinyi, Kund, Kutasi,
Zs'!nbo�i, Zsámbokréti, Zsedény ,
Zsegnyai,
KülumlCU'i, KűkUl1övári, Kurti, KVaMal.
.
Zsemberi, Z!>Gnnyel, ZSlbnk,
Zsigrai' Zsitvai . Zsolnai, ZsomLaborfalvi, Lácai, LackIi, LaKi, Luzkári L1i1l"L16!1 Lat
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Magyar,
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Májai, ' Maj
Bálint, Balog, Blm, Bárány, Barát,
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Bárdi,
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Medl!l�ri, Mcgyll8:z.ai, Meggye!!i, MlihclI. Melit, Mell'ét.ei, M('�
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A nyomozás a tanyák között tovább folyt. Az
járörei közben

bevonultak

és a

nyomozó

örs

alosztAlybeli

járór egyedül folytatta puhatolódzásat. Tanuk után kutat
tak, akik a batyukkal távozó tetteseket
utánjárá.,:. után végre

láthaWi.k.

Sok

találtak egy tanut, aki két férfit

és egy nót látott augusztus 29-én délután batyukkal meg
rakodva Kecskemét fe�é haladni. A férfiak személvleirása
egyezett annak

fi

két férfinek a személyleirásávai, kiket

a szomsred tanyabeli leány a sértett udvartin látott, A
tanu a nóról nem tudott személyleiráBt adni, mert a nó
a tanu közeled tére hátat forditva., leült a földre. A nö
killönös viaelkedé....=>éből arra következtetett a j/írór, hogy
felismeréstól tartva, vagy pedig valami feltünő ismertető
jele van

I.

Beküldte: ZlIlcz..qák János Wrzsörmc.ster (Szeged).
Halasi :M ária

os

azt igyekszik elrejteni.

Az

egyező

személy

leirásból és a nö kUlönös viselkedéséből következtetve, fel

JakabszálJA.a községhez tartozó tanyá

lehetett tételezni, hogy ez a három egyén azonos a sértett

udvarán látottakkal.

jába 1931 augusztus 29-én délelőtt - mig a család távol

Puhatolás közben azonban a járól' a tanyabeliektál több

volt - ismeretlen lettesck betörtek és onnan különböző

olyan más adat birtokába is jutott, mell' gyanúját újból

ruhanemüekel,

egy zsebórAt, ágynemüt

loptak el. Az orgoványi örs

a nyomozást

és

élelmi�ert
meginditotta,

melybe .szeptember 2-án, reggel 8 órakor a :negedi nyo

mozó alosztály Zalezsák János törzsőrmester és l\IaTusák
József örmesterb61 álló egyenruhás járóre
lódott.

is

bekapcso

visszaterelte a sértett vadházastArsára. A

sai együtt bérlik, kivel egyébként vadházasságban is él.
Augusztus 29-én elsó férjétől származó 17 éves
fiával,
Arany Józseffel a Jakabsdllásról 8 órakor induló vonat

el

meglopnL Kakas hol a tanyán, hol a Kecskeméten élö nó
tartózkodott. Kakasnak a Kecskeméthez tartozó

vérénél

szentkirályi

Sértett kikérderesekol' előadta, hogy a tanya Barna
János kec�keméti Jakasé, azt két év óta Kakas Mátyás

tanyaiak

mondtAk a jár6rnek, hogy sért-ett 'és vadházastársa igen
rossz viszonyban élnek.
Igyekeztek egymást állandóan

tanyákon lakó rokonsága közt több

rovott

multú, mindenre kapható egyén van. Ezeket az adatokat
a járól'

3

tanylik Inkosságávai való barátságos beszélgeté

sek Borán tudta meg. Mindezeket figyelem�e véve,

II

járó!'

arra a feltevésre jutott, hogy bál' Kakas személyesen nem
követhette el a betöréses lopást, ahhoz mégis lehet va

tal Kecskemétre ment. Vadh/izastárS'a szintén Kecskemétre
ment, de gyalog és a vonat indulása előtt háromnegyed

l.ami köze. A járól' ezért a batyus ismeretlenek útját kö
vetve, útközben mindenhol puhatoJvll, KecskeméLre ment,

órával már elindult. Sértett e!indulása előtt a konyhából
nylló kamra ajtnjAt kulccsal bezárta és a kulcsot a szo

hol felkereste Barna Jánost, a tanya tulajdonosát. Barna
a járól' kérdésére elóadta, hogy a tanya bél'beadását a
Kecskeméti Kőzlőnyben hirdette. A hirdetést II járar el
olvasta és látta, hogy annak szövege alapján ' a tanyAt
nem lehet meglalálni. Barna megernIItette, hogy a hirde

bában lévő ágy fejrésze olA rejtette. A konyha ajtaját
szlntén bezlirLa és a kulcsot magával vitte. A városból 15
órakor tért Yis'i1Za fiával, ekkor fedezték fel a betörést.

A konyha ajtaját nyitva találták, a kamra ajtaja szintén
nyitva volt, kulcs a zárban. Az ellopott dolgok közül az
óra és néhány fehérnemüdarab vadházastál'sáé 'Volt,
többi az ö tulajdonát képezte.
A

fl

helyszIni

szemle nem eredményezett hasznAIható
adatokat. A konyhaajtón, a kilszöbt61 egy méter magas
ságban olyan méreLü nblok volt, melyen keresztül egy fel
nölt ember könnyen bemliszhalotL Ezt az ablakot a sértett
emlékezete &'Zel'int távozáskor nyitva hngyta.
Akadt egy lenny II szomszédos tanyán, ki augusztus
29-én a déli órákban két ismeretlen férfit és egy nőt lá
tott a sérlett tanyáján nk kerftctlcn udvarán. Kérdésére
az egyik férfi azt felelte, hogy a tanyát akarják bérbe
venni. A -nő, midőn ö közeledett, neki hátat fordítva, a
földre niL A két Iél'firöl a lány csupán Mzagos személy
IeirAst tudott adni. Más tanut n legbehatóbb puhntolfls
dacfll'8 !'!Cm sikel'i1lt tnlAlni, aki ezekkel nz ismeretlenek
.
kel a tanyák között tallilkozott ....olna.
MindjArt fi nyomozlis elején felmerÜl1.- az a gyanú,
hogy II lopást talán Kakna, a sértett vadhAzsatnl'9a kö
vette ej. Emellett- szólt- volnIl az a körUimény, hogy n tet
tesnek lál$znt elednl.- ismernie kellett az éléskal1ll'akulcs
rejtekhelyét. Ez fi gyanú azonban hamarosan megdólt.
Sértett ugyanis 29-én reggel kinézett az O!'S'Zógút mellett
haladó vonalból és láUa vlldhflzastlirsát., ki akkor n Kecs
kemétre vezető út felét már megtelte, dc vele Kecskemé
ten 11-12 óra között a vásáron is találkozott. Ezután a
nflgy tllVoLs/íg miatt mnl' nem j6rhatt.a meg fl tanyát.

A IIcvtJkct mcgvllltozwttuk. (S::crk.)

lésre Osvát Jfinos szentkil'ályi gazdálkodó járt nfila, kivel
ki is mentek a tanyát megtekinteni. Osvát azzal búcsú
zott tóle, hogy a lanyát a vejével mégegyszer meg fogja
nézni. Figyelembe véve azt, hogy a lopas napján :Jértctt
t.anyáján megfordult ismeretlenek is azt mondták a szom
szédleánynak, hogy bérbe akarják venni a tanyAt, tovtibbá
Kakasnak Szentkirályon lakó rosszhirú
rokonait. most
már két adat is utalt Szentkirályr8, ezért II járőr oda vette
útját. Szentkirályon megállapította, hogy il lopás napján
KakIlS rokonsága közül,

tovAbbá. az OsvAt�saltid tagjai

közül senki sem volt tAvol, de ezek közölt nem is volt
senki, akikre

II

tanuktól kapott leirás 8 legkevésbé i9 rA

illett volna.
A szentkirályi tanyákon, ahol Kakast igen jól ismer
ték, mert ott huzamosabb ideig volt bérló, a járór a
Kakas viszonyai, multjn, iameretségei iránt érdeklódött.
Megtudta, hogy l{akaanak hérlö korában volt egy SCl'es
Islván nevü kertésze, mindenre kapható ember, ki jelen
leg egy nóvel vadhllzassAgban Kecskeméten lakik. A Iflk
elmét ia megadták II jár6!'nek. A lopAs lIapjhll reggel
többen láttAk }{akast Seressel beszélgelni a vAsáron. A
járőr most már Kecskemétre ment, hol a I'endőrkapitány
ság által mo'J1Jé adolt !'endőrrel Seres lakásán megjelent.
Sel'eséket nem találta otthon. Lakásadójukat, egy cipész
mestert a jfil'őr kikérdezte arra nézve, hogy Seresék au
gusztus 29-ón nem voltak-e távol. A cipész elmondta, hogy
Scresék II kérdésC8 napon reggel fél kilenc órakor távoz
I.ak azzal, hogy örököltek és egy közeli tanyAI'a mennek
az öröklött ingóságokat elhozni. Velük ment eg)', a nAluk
Inkó HI CV� fiú i-s. Déllltán tértek haza

mindhárman,

012

l\KÓ�
l'I'6tH\I1 MlIK1'lIkauyil., M �""nnll fl Snr�\R vnd hM,unt(i l'tlll
IllLp (l.Ih{'III1UIJ\Ul mOl4ntl, pudJ K 1l�l�16bL cHtlk ul1nyl Jluh(IJn
l
'
voll, I\TTllll11Wl t mUJ'{ul hl)rdCJ�� Sore'! PlltUJ( k l rlzl!tL ' 1116)'1
II IDI�bó1 t, holott !IZ llIuK' n um III vdll Ulwd6ku8, A jlU'l:Il'Vl'·
(lulo n'm,ck..I'd '/.G�. II. � lll�HI'í�, hOKY fI�. t\8M.onynnk nillCIH'
vlllnmJ klHijn�1I IllInul'tutöJ .llh.l, A OIPŐK" uy,t v{dnrlzol�11\

hcWY II'" IlJlltony oltil l.thrdndbLt hwhuII állnpOLbun Vlln,
A J(I..f1 .. rnosL IllUl �\ld tn, hogy ur. nflft"'!)11}' otl II IlII·
LGnö 1I�l\m61�1\}1\'lL,.1 Jbm6 11VI.t ukut1lu l.dl't�Jllm l utAlt/II, halO"
mlnthmkl l1l'k, kivlIl \"dfllkozLnk, hfllllt fbrdltoLt., A 01\)687.

14l6ndtn lI'?1t IK, hQ"y KoRun ul/Stő IlKt(! lll)'!. ilwH/J.11n Stwu.
Mé-kllÓl, 1!lzu.Mn 1\ Jfl.\'81'vuzulÖ J/lr61'ttlllflJ\t ÓK It mmrltlrl ulI.
kUlUt;o JCflkUtI növ611�lWIl u InltlulAm, hDIf� Knko"t h01.7.6.k
lll, II rmdhc n SOl'l'Rllk u(\\lurúlmn mU)1nd�, Ml\l\Ufii(�k lkm�jl\�
tUl' l<:nltllKL n6v6)l!l 1.'k(tHAlI lnlfdtn, Maglt:6rc\ozLu 1.610,
�udjn..c, ll\ul InItlIlLIc Slltl(lHók ti IRIkolt J(tJlb n(lh,k u t61 j llJ'lh

Killen! UI',� rolol�t.I\ hQI(Y PQKnimn oJnCfl 116114, SuruK6ltftb m6r

Imm n k l bluw 1 ,
---

�'b leli'"
A jllllal' Itlk(IJ'dozll' II K61'tuL1o�, OK,v l\ud IJIIVnlll
I}Htn kÓHlIn
1UIIII flil\'H6.1e6�, kl ulmon dtIl , hogy n pldlulrM
1111'11' Hlilót
hoztl\k hllr.11 Jf�uk61'un IL I'ftlinltuf6z{)blJl. l\'lIVIJI
" uKytu,
vnll, /I pltltnklllflH1I'd6kut II� udvlLl'fJn (il ló ,.,.tok61'(.Il1
IcumulJk
�vl.Il
ilUgHKÚj(
6dQk
z
tlzolllti
t
I
hOIlY mótlnl\P l1oICJ{tJl
éH LHUru1'It4Mt fl pincébe, ltuiJ{oh.'fj IL'lonbun II hOl'd6k l!1.
LnnLok, Az 6j f.olYtlTn(m summJ IH:H1.L Ul'Ill hull'nbb, OYo"
U(IJII IIhlCH "link!

0111)1],

búl)'lf�hl1 117.umI6t. rn(ulnup I1H P vJlfu( mol lobt
lnl'tóttn mus, dl' num tulúlt. ftum m lt6I0 nyomot VUKY ol.
v!'1 llozúttt, tini! /I lbJlI\l� 1IIkBvGt.é,,1 m6tl�LLI'tI YIU(Y II tc.Lt.OK
110m
kI l4t.ól'u 1ftn1 llontlIl 117.oh(ftlhtlt,ott vohw, Még til'lnyJt
,.Jkt)\'(Ut LltI�M.ll.niJ I\o",y 1\ �oJ\lIdok ml1YUli lllt))) JötJtok ÓIJ
IlÍvm,ll(!t ul. Hul)'J 6� H1.omld:Vl hnn(\lloL\tJ�kul HOlrl II diu'6)'
/ llr.ulö�L halYlmtok U�, 11),110'0),
VIJZGL6 (11:ll uHnR nóhAI1Y Iw,PPll
Kum II lIó"fl.l1lwWk nem IIlmdillkottolt, l1['mn ICllj'tll�Tl611'Yl\1t
It'lly,öLL ll'nl'lIK6 t:Hmldtl!., u.Jm��t(11I 8JlmtJMl{�r ltuv6f1 IIUmÓllY
I1Y(ll l('{\zdtlb� /1 TlyomotM!Ju,
A J ft rlil'

II

h6D/t fmk 6llt 11111\1 IMilt. 1�1/1iU\ aliu'ul�!l MI\I;flt., M.tl.rulIák
A \t1U'kéz\lufolt>1tsbb kj Induló IJOuLnuk Iti'. tíjJolJ
IJl'lJk
6rmu...tor Surcu6Iaht\1. loJK6rlll, IL Jv, .r{�k{u.t oLL llll'totLu, j(u'·
Jtllrlllltll\í''jÓIi{l (gtSrkm:t'LL. A I SO h{t�I)61 {IlU! klizHÓl(bon MOrO"
fi"tfLrH(IL {'H It rllnd8rt J)wIlg klkUhlltJ II l1fu�1L linl'Uftökl1rL,
óHuJJ ll'l'ök to:1joKftUtték dr.ohc(\lnLoL, mJnchm Őjj:lZfik" hol(m,
AHI( tI\V01.�ILk, hlL',.1t6t1kijl,�LU u S(ll'll,. vudMZIlIJI (Irllll,
A j(irfl rv(!1.UW nmll'áIIlLpltQLw\, húgy IL IcérdÓlfcH éJllzuku kik
Znl tlMAk ,tlkI.1I6rmc"oor k l uy lLLnUu vule II lo:kAKL (a ulllót.l\r,�
voHllk "'ttJlltliluLbllll 614 n7.ut6n UlullJk II hót ombúrnok wl�
hb:nlm l oiCyönUI nlk nlm Qtw ) ŐK nr. ullapDU ruh ont'mQuk
kŐI'dl"/;!1BÓhll1. kur.dott. A klkO,t,dl!l,('1I nom jlll' L Ul'cc1m{llIl1yoJ,
ilK)' r6swl rÖIlWn mOi( h. tal6.ltu, Nomtlokfll'Ö mOl:f61'kllwtl
murL 1\1. ójJull IJrtlk -. oJÖlldlumk f!7.nrJnL
Hurnml gyunu.
n Jl1r6rLlt.n lu SUl'ftMol. kl IflLvlt, hnltY It loptItt holmIk UK>'
f:ml nllrn 6BZIIJILuk, lIllnyi lIy.onbnn kldcl1'UIL, hOKY 1.\ 1I01'0H
r�M1..t1 mllr mtllf>lllll, ntlm Ifi IlI'6b(dL I,uRndnl. A IopoLt In
llJJúll iMilt kltt.U I kut W vf116!1zfllClJClg lIRyftlLlllful nom 6t'kU
w:óWU(ok órt.ók clohb r�1I1lil lLlr.fLloR'OllUoUftlt. A 7J,loKcódu llt!c
dlltt. hJYAll( Illlll'ylL UOlllmfll'tl1K, ho/ol'Y IJnm 21 61'nkol', nn"
1\ Jllldltulr61 ÓlI ft kúl yhúból kl\rIUll!k 616, Ith1kbr.hll1l hU'T.II�
110m CIIItk 28 órllkol' ko�dt41t roú" II? 8J'kl1d6/1l, mort lu,ldlg
1.6rL /I hn l'mlld l k U\l111 11\, kl 1I»lnt6u hcl8muI1tll IL Ibp(IML.
II biró hl\l,(ulIII íl(1H'ltIlLtIJk kultorlcAt fOl.ldmll, 2» 6rlLt61
M hldhftrmnn tl!Ölldt(lk, hOKY II IÖPÓfi olk"vot6156I'O l(u1to"
t'llKKtli li 6J'ld" Itl'lonbtll1 1Jj'; uwl,kön Öl'ködLuR-, lDzzlÍl lJ\�om.
brljt.oLtu rt!1 6kot, Ö közölt.6 vo ltlk 2f1·ón rU u
J(ul, lIn",y IL
holt /I m{IHJk HL óHdll �1' tiU'KUk rLzl fdlf(4lttn, hOKY tlJ('ÓKl,
bUlylm nhlaft Mnltl, lS mondtít m"K nekik, hOKY II kOllyh".
(,J�r.nlC1\ F1um \{lWdl. tlltul (ou llJCyt,LJbn {)KYHí:Or Kum bul61koz..
IIJt.6 a!)lnkfm )),'nYl1lv" , hOKYlln n)'III.Kfllt ItJ n1. uJt6l ljJ heJl
Ifdt wlU!t, ml', II k'lh'Uhn6ny /tzb blr.nll)'jI.óLtll, I\OK� II kót
tulfdjflk 1\ kllmrnkuh:*>t LLllk(ikrt' lUUöLL(' n�,L Iri, hogy
6jJoll lll'
1111' IlJ'IlMfln Jl6flol'
l
611 af,l�l'd\�k'/nl ,J (UlIl"
nem
11'1. II ()rflj6.t 611 nóhAI1Y trMrMmÜUI\\1llbjúl. IR !IOl,1.(lk illU"
IlInwl IKltr.nL, H/l MIIY!/'K l)j'klltl l(jlt, WhbJ tú1'�uf1(ku\ " "If!
uu kkuh mllrL \<UlUnhtin HIUIIIIII Márlu th'ull raj{ KyJLnu�
180 h(l7.h61 flllb Ittlr.n4gbron roJ l.óllnnü l wL){llkor,lllaR' kolh:U
kod\ll� A \,I)pfl� hotnmflbGI t!h\\llfl'n nnny! 1'6Rl,'1uuI6HL k6rt,
v(jlnll,
hoscy Olty.tl'tor jól horÍ4"hufl80n,
A R:Yllnfll\floLlnko.L 0'1. �r/\, ur. uPlt\ztnly klvl'.ltfJ1(.VHI, Kl�
A J/u'/I}"vlw.tlLŐ f'illml.lu,t11.tu, !loKY HI'rl' VOJIILLko1.ól llj(
mlU! lnvflhbl hl1.oJlyltf;kokl1b tWAlr(l\t, lIIi nzuU\n köLu\{!/HIóK
flhloLL flIJhllot(lrn vnlő tl1kl'n lC.lLlol luk l,,,(,n h/IKyoL�, Mucl lu
Jr\U ll1t11il(IHlll'L fiJliolullt l I!kot II /CMh
n kot:.koml.LI kllr. U"y617.lIóunpk,
nLbJr6J hlvn tnlMk,
Am lnL /IWII jfolulö\kozoU, KyllnuJn 1.(ttTinclt, hltlJ\u ri kúL
•
(.jJllJt �r k6vl\L�1 1,1 n pldioklLloll(ltll. nln' 01'1'1' II H'YlHlUI'1L
((lohLlu
1�1, fl 11yomOZ(LII Jó p(lltlftjn /In nltk , hOll)' tHty
IlK'yll1t11'1' komiIly 1111\11 "um volt. hlK1. 1\ kl'!l (ojJfJII lk otl'hcm
mlll!'lchrlWIINl klllilfml"lunnnk IM.,,1'ő Ugybon IK kltllrt{ut.
fIL IK i�lIl1l1l1Llhl ll)" IIK(.HZ ój.Mit,ukfIL, V'ltJ'/lltÓ /'IHIIHllh', ölmlmtrFi
lIul, h\p6MrlJl�14p(otlru hrllud6, lurvlI\tor{1 munklwul, mllyrm
61'ml'Hlur ulhnllll'01.l.u, hOKY 1\'" óJJtllt {MIk Hzt\l'up6t motlL
117.�p IIl'I!dmllUYl luhut colőrnl. AI'ru II rf�mutnlhl\tunk, holCY
mlu' IIbh/jj It R1.11mponlh(j1 111 Illl1J(VIYAultdJn, A", vnll, II lorvo,
II K�rlt!�t mlLKftllvlH'l.ollynlrll VOllUtk07,6 puhulol6tlI.(ltI IKim
holtY FL kM llJJ " l I 6rt l'IÍHI\I�ll-4'IHm klJtúl'ch''f, I, hogy 61,lcUdőKnk
IItJknor j61 hnfl1,uAlhnL6 ntlnt4knt IIZIJlv.{lllul II nyomoz(11I
nlfILl hol (.11 10/.11'1'1' Hu'tuk fl" mlknr tórhlk hll7l\, oLUhoJl kj.
k117.l!h.o, I�� turolt/, IL J{lrlSr KYlm6Jflt mfU'Q(l!'l.hllO (L Vltll�
VIII lU\(Llko1.luk IItb. H11un\toL L UI'J'lh hUK,Y 1llllltIlrnon rJllI:IOk\m
h(i1.(\�Lf�rllrn, 1,'nluh olyO'n n'1. lJyCJll ndntdk bh 'wk(Lhll IIIKlu
rflKllllk kIWIIl'(ul\JJ ,
kflllh hnrfl!MflIColI bl'lt1.61lllllJ'lI kBzh(.n I�h(!t jutnI. 1I1. I,mlll'>
tl(Y hl tI11't (ml. J(U,lölI-kl1 l/jn klk6J'ljc'7,VI', őj J tdl POl'LY{L.
rllknL 1I}'lmtcllr 1l!'l\z�lnl knll l\n«ynl, A A1.nll({,hLtI klk(lrt!(,.
,l.flKU kl!1i VllllnLlw1,
6 " "/!..;ltllAur tllŐU!lftFtlllf t uIJ/'/tUIl clILtJ)'{) vo l t.
'I.�II nlLlrl'V fOl1mlil u 1'Jtlu�1 omhorl �l"Ikrml l.fu'k61,1ltf(L
A IJhlLll mUKIIKYII7,L('Jt, hOI
O' l'UKjJul (j órukor l.ú l1tuk hil1.UI
t.I'II1.lk,
tili mlvl,1 Illt ltol' múlt trtbltlk(,LUJJlllt UfllL\(
uljJI Itl\ld� /lltm
nknI1t.fll{ hfdHJI'K t�t l1 l lIli:lll, I",.GI L fI41n�mll.1 It (I Mnl'rJllf l url
lJ
.
V!,,'(lll fdlfl (.clhóIl IM(.(llllJ IMlsnA!! P/lfJlftt\{u'u llH tltt nllltllllk ,
ntlklUdlt'l 1,'IIl'uJ((l Nt\lUhll' ny. Ull'\I'JfllnnWHhll'
1 ,.1. 117, dlfdl 1111 11111'1,1 ollllh,1 nl(\v.ltdlll l/j"�lf m:J1lttlbll
ill\ fl l('y01mllll
(lhJhJ.'tlct'n).
t l\phillll.lll� Idj(u'fLH HY.I\UftL U Ult.L II J{II'l,il'VH1.l!tli Cr,J illiu 611
II rUIlr.kll.l örrL ol('yl� J/1l'l'Ir\l, mili)' Pm'IlI{(} �{\lHII)I' 1 [ ,
I llY \ {L Llll, hov,y M n l'llu(m�knnk vmi VIII/url! (1 11uU1KII LII I VI
I"
" Jfund4r clm1.<l��" t'll\mlllttllrH61 ('8 hflrom n('JlN�lkullShll l flllot�
lóJuk, I�\',i((ll (lll/lk 11'1.\ tlk"rl(tli' li\(11'l11. dlOK,Y hozz:fd �toi6J"
llt
I lJ l p tI'f.tIVlJJmbur V6KfJ flll(o olC,}' III�tJOll, ZU 61'1l l(Ij)JUII l�(,:
hll1./IJI�VIt!'LiI\11 Idf)ll0ULJ/wIII ILI' Ihl('ylltllik
"'tI"Lfibim,
11)'1'" k",�"hll (Irkí!tt\l�, ( A,,, II1'tI II rom(Ln hnLl\rll1.élllll fl'
1!'i�rILK6 (�Hnl1c1{II', 1\l mt.tllllll 1!I'11111F1kll' �r.UJ'llu Lnt. kfl�
kI
r!l'
;
tSrL
u hú\)or6 ulo,L� mhuHv. Ily,'" (lr6M MrlSr/jIM
\tUdt Őll
n611N:\l k l 1 f1 lll'/'(III("'J' hl�VII, II hU J'JtF/uJlk n(lprlllklllfivlil lIK
vm:(l/LY'Illuk . ) A \tÖ
Z41Óij\)IJn II J6.r6r lTluICtudlll. hQ�y IW.
MltroKfllllFHl ILlh\lh{l� MU/'llllfnlMt hll1.fL
(olő, (rtk lW,htlll Mil.
' Ilylk bflr.h61 U7. IJI/Stl'l 6J tolYllmfLn ur. UUWI)'IIIIII (11M It"'I'"
l'Ilf((utL (ohI1.6lltoLtn, hllU)' rnnUllllm
ll1U�IIItKII -mIII( mlll' rll
k(lI'rlH kót hord6, öll.��un 2�O lIluI' ,,�lIvllllfL{hik M "Ilu\llllk.
Fl IIIl1 LlJk ru) ti PlLdlfllU'1L 6ft CJH hul
tol,nrltuk 10, f\.'l n �'otf(l n fl
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pndlflK lldvlIJ'ful61J 1't1HZ(lI'U mU lu trJbl, hOK)' oLl �tJJ(Udt
lu,
WJo Jobbra podll< SZll l'dukllll\ lll rJlu MlIi'ou{lIIL vJIlH"llkl
tlór
Mk öu moijt Illlw Szul'duk611t v l Ltók It haJYIJ�fl\l'u. �zUJ'd\J1.lm ollblJlro.6 1101,.01 J ollll l mug. Sr.ovlnto a pad lú,"ulr fi
IIZQ1JIUr.6d PólÓ Ull{j 11(.81.611 Ih.lvO}!odutL 10, WJc biliNI MltlIo
Mún. n'ul'fig6 Q1Hm<!(JI'. ol n1znwlI lhmlIJHtc)' nlOltt II1(W MH�Mn
IMoLL. lliIóbUJt tÚI'tu <sILól·IJ halOclJldluwlkuL (Otl Ilzulfiu ugy111.1.11'(10)] P" IHz6U Lottn /ikul, hoU'y II lop(jLL p(jJhrk'll I'ojluk·
hol)'úL mutuf:IH'tk muu. ln)'I'!.' n�t(m mtu' ftlJrn JH LUKIIdtuk.
A fI{dl ll ku ugy k fku}16H rfulul ör-VUkY1l88Z"OlJY pJncój,6blH kIJ>
l'UIl 016, uhuvl\ u kúl J ómudú\' fl lop6. ullm ",úllll.otl.o. A
p{tl hlkllL uz IlIffJzonnyul UllyÜtt IIkuJ'túk IU1f8Un:k6u t lMo
IO'lIHl1tnn1. A krU'Úlll:lllbulIl \{IfJ', lÖl1v6uYflZ'őkll61 mhldh(ulfIlIltl
tlJ)IYUl Wk btlnwl6ldlltot.
•

NyornoZ'(w Ii:/J21bcm )(Ylllo'!J,11 l{ll"ud III'; om l)olJl dlt oly/UJ
/)�J(jtlJ� KYU./l lljll) lImJucJk 11Ky(!!ll1'O nhtfJallJl, lrou kl'őL fdul1Ju,
A'/. IIYOlllluk m Jllclfu uLánlt kali Jllrfll, kUJönÖlIuJI, h/l /l KYU"
u uv al IhlpCHolutoH H1.tJrtl6l:vt H'J k(!I'UI - bá,.rrtlJy .• JH JolollL61l�
!.Ohm k61'dóIfJ'o n6zvo hj
hmmKIf(II/OII őrnl, Az Jlyon HUKIlI
IuL ,mkijzoJ' éppufI il hUlyuH utuL joJz.J\ Ha OKY UKynok kót
vngy több tugou6 IJ,ynlluo HoLLjo van, a réIJz/otok VÓJIJlM..
IIltll f.h.tnt6Bltvul k uli [JlhltlLrnolJd(lI�dk utúII ItutuLni) Jntll'L
.w
•
'úléH ml'ndcJlI upl'6 l'őHv,lo�ro num Wl 1JodhuL kl,
11Z UaHzobll
A'I. u!loliLmuJHllltloWl'U vuJó l'lImllLlIlllI� uzuL{1li lJokll'l.Ol' InUK
l'oll cU LJ u )(YIUl uHltoHult"rLt ÚIl boIHn10!'ÓHL Im,lflmó nyo;t"
HI,

JltildHdtu: Pl ll1 ,JlluoH nlhncllJugy (JJUIIJIIIO'Í".

HlJ'l máju,. lI·fm AJH6úJJtlIt klIza6K Iml6.I'(,b'i11 UKY Ol'
dObun VflI'llUl M J h6.ly " kounnful 1111to" fjjlcll'n(JVuHL muJ:(
Kyl lkolvlI (jf:4 kh'Eibolvo tuJÚILú.lt, A l' u m J tstB ,Lkkul'l MulIe
IonelJ pu rnnmUJoku : J{ot!zluI' MÓl' n6vfölk uJ6 líJ'nlUllhll' QJ{Y
lJ6pfUJKUWVdJ ItZOllllfll ti hu'IYIlr,I/J61'1l mUIIL ÓH bt\VoZ'uLLu ti
Ijyomo1.(uj�, muJYllult lJ'úllyHfltf(l � ttl.lvld\,lll on VIt)) J (1/101i Jú.
If(w61'muiJLol', II vlUwlull Jfu'(11I [l111'1I1l(;:lIlJOku vuLw úb, Jd II

Nltmtóü Y6�(jlc ulflll ImllrL6n n hllIYIl�It1.ól'(' ItJ atuLb,
A holYl!1AIlJ tlv,llnJlu ,� II bO IlUliJ (ltI kuvéu ul'udmóllyt lio
zoLt A hullfl zaebol ld valtu ll fOI\I1ULvlI Ótl fOJlzLvIL, Az Ol'
VOHtlzuk61'tök Y6/cmónyo ll1.orl n L U'I. 1I1(lozntuL vlllttm l lyulI
lOlnplI ull:eközzcl, vol611zl n ntog kur6vIlI VI1I:(Y dOJ'OIlKU'uJ

L,lbun ftllhlltoU ho,
vOl't6k nlC)lOII. A Il/lilII Ij-ÓIJ 2 1 22 6ru U
A'I. CllCy[l, kkl.ltuU túlolt k0J1ltl'fl6blH hUmyzQLt uK)' uk'llofukul'ó,
ohblll Platt )(ll'M6)'mmJtul' 11 )'1'11 kövu�ltc1.Lut.oL�, hOKY II t.cJblotl
m�zul il k ur6v,l\J vorto II llyon fddnv,IIUiL, A kurót lillonLun
\ llllbl) Il'IJlol'O Ic ( LI.II'J Utt�Wbb Ildl'ytlZilnJ mmmlb ulltul'mll..
fl lu",tf
vIII /10m lll kcl1(l l� fUlt..id6I)1I� A ItHll'itoLt 1Jldbdlrb/jJ Vhp )fu'llll

t'S1'ml!lIWJ' 1'�ll)16KylJkoutt6KJ'11 klWoLkozluLcLL. A nyomott,"
fldd JKI uL'<ld múnyo tuh(l� mllHlI1ml'/.c ctlnk II ttlJiU61111 tdtull,
!lfllI Indlt6ólt, az ulJtkö:t ŐH II (:tIu!t1klYlóny uJ köVI!t4itl 1<I\lJ6JUJk ltlollftlhqJ!tluJ(,L Ul'l!(!JtIŐllyudu, 13l1J'ul l lyun I únyu"(.ttlllk
$ '/ Uillyúllndók t18....ti12l'1IIU
vol tnk IK ú1.ck ur. udntok fl Lfu'U
lin 6U1T1mJ til",·
(
H1.IIn1J)01I Ljltb61, II lubltJ6 1,l1ól,(,l'u jll'yH1.6/v
JwntoL flOIII nyuJtoUult. A kUvcMcul,ó tuhuJaL vdlt tlfl�l(lznJ,
I)I'KY IIZ Itl dcJlml mJJtóplllI ItuJ'lllL U� lJI'tWI\I.:, voJt-t, 11(,111 púuz

('n iii 'Ludott uN'6 l1
mOIf
kI. Uyun h'lIuyuml m u"l� ulft.obL Hyumo�flE.I IIOI'(W
IIIhlJJ 1C6H t n)'ulI�: JI"KY O-ÓJI d6 1ulúl I A,IIfM)Utll kÖZIlóK 1'Őt.
Jn mtlK
J.óhulc hól,Jul6L f ,'vuro'l.\..ők, Ar, lLI'VUI'{ioul\ nr. /JlII/J1L
IIttJu\O
rbu
ltOCHfTil\l
II
lllhtk
ullybUKy
ll?
uLl,,,
I
fU'YOI'ÓIJ
Jultl' L Az
I
lL lb \IlIJUlI tul'totL (/lj [11. uM"yJk k0C8mábuII IIhl
Il.ILl.tlk: lHhn
lI.Y
nOlllIII hoborol'-O�L J\ koculTláJ)un �oktlll voltult, v/llnmu
nylun Wbbó-kovóflh6 hllbQJ'o1.(ll.t áll"poLbJI" 11 IKY II VllrlHtl
6(IIIUk
oLt tlll'lótkod f,alllluk rÓllzlutolJ'G, vu lhm {n L tJltJ,voy,lI
Any
ld6pOliWt�'1I tHlhóz volt pdJJtlJ/J ,IUIIWlwL bIJ6ZUI'ijJUlJ.
Itoullmflbnll
nyiL nlkul'ült mUIIMhtpltllllJ, 11011)' VflM dl II

bU(iüjpv o kJubúltn, hugy lI(do LL
J
lII
yJ pónz vun) hUMY 20-30
UtOl' bÚI'L ll! Iti Lud fJzoLflJ, továbbá, hogy It ;rounmlib6J kij.
"Ulb.IUI 21 Ó','" lújbu)) .gyodül L4vozolt,
'.PUj',) Jl�tlI1f6J\m!j/ltul! mOlJt mát' lI0b :/'Jl"tabbú, hogy Ll
It"""múbo" Idk voltuk a Vlt.odl uoz tlt lltnh li VflUY közolóbUl1\
" l'lk hJlJJh.bllJk fl totL "lJ.I"uM.t. lilz u mug,'o"MII,. Jlúgy
ul.6úJJukl lugó"y' �lvúln.ztiJ..\h02 va,uLutt, Idkl'''1 Pup JÚ
llútt6rmllstOl' uJlbJL Jguzoltatot t. 1I61"mnfJ kJfaKluft"lufl IIU W
bH hruzol Luk, u l1uKyudlk : Dérlcs Gyulu csuk JluKYOl1 kőL-
ljó!t1.!J:l � hÚ'l.U!4'OH uHblru �udaL� hJvllDko1.nl. A?;t laIUt<'Ltu,
hOK,)' U Ic<x:.!nnlib6J nz elhult ol6LL t'6.vozoLt mÓf( II dólu tAlJI
61'úkblln ti IJL 1I1';6ttL nom IH JlJ.Ct.a. A cJJulolcm6ny ulkdvu t.4tJóL

�Ilg'udtn" Pup Jlu'''llib�lII(!tito.r lJ1egk'ől'(/01.tc Wil", J10P.'Y miJYI.lJl
llullM Go knJul'oL vJHolL fS..611 llllLo, V6/lOtI 1I1.� "fdUllzóJtu,
htlKf uK'Yllnnz:t, uml mO(lL vmi J'nJl:u. tl'(\léh1 tC��(!l llI'l'lI, hallJ'
11Z li.Idozu.Lol1 btJldt IJd17uk o1'lJ"ol1 v,ő" f.ll'MJk, Ul'l'U luliuwtt R'tl�
vuLkoztotnl, hogy n tc;Lt.c1'l 18 bWól'u�to mngál, oz611t PUI;
Jlt1'6t1ijMtluötUl' fl J)ŐIlI.:/:I llt'cúL, koroJL 158 vul1lt.zutát nJllpOtl
vlUlgúluL IIIIL vlIHo, A kulaPOD h ál'om vórc:uupp lIyomllt ta
lúlLu, 0611011 OI'I'U vOllttLkoz6JIIg ncrn tudot t I!t!n1l1yoll mú
KYll,'flZUWL udJi!,
A �ov(II}ld nyomo?úM azt J Kyok utott blHzUt�nl, nom
IliLlU',1,! vnlnJtI Vfll'lld lL /I ltoCH.h1lib6J ti KyUkoHKlig HI�I'JiliclyéiK
Vtlzutti Ctt.ján. 1J}rro hl 1,ltudt t/lnu, kl Vu'ud
f
l L II iulu szólóJl
J(�LLu, még [lodII{ !llól1(lIJ t'lt'I'/:IU8úglLl)nll, .JDúrLuttL m6g (.i!lIlOIt
ijl{il)D túliltflfl Hum l'OlldHutl.u mus:. 1ItufU<!(
1
IFlú,vnl Cliuk ukkor
hl\f.I'Ydtt J'ull mJclűJJ /I hfl?ikll tut{lI� II PlldItIHl'6J fJ1ÜflHUi kJ mo�
HoLL n1tdr(IKJM, l<ubllt.jú.t, ingét, IIZ UuV/1l'Ofl Jovlj I'lJt.II(l4
lalOmó uJ61 pudlIc II VÓl'O!f 1Ilf6ctnklll'6l dUiku J1ltuLto, 1Dlmtl lll
II Ky l IkoHH(lg olkllvoU,lIét bol/Jmolltc, VlLl'lIdlhoz U� utc(m
cHu LJ ukozutt, IiJlLillktllWft, hogy olklttóttJ. CHolC!km6l1y6L Jgy('.
IcozoLL uz:w! N'l.ÓpttuI 1 J, hog,)' VÓJ'l1dlL I�HflZUH1.6JuJkoz(rnb61 ki
folyó/IIg UWtw UKyO}I, ll J tfOl,u Ltl k lf.oHzt(il]{mll.k jJcmdoJutll
éHUk m�utlln fOKl1mv,ott Il'lUJ:C .t.gy6hflll,
A !f'l.omlmUllúIYI klp, ttSlfVÚIIY8�dlt 12 MI fQ8'yhUzl'll
ItliHo, IlmH II Kylh'l f tól6tábJI1 !l 1l áVI!o omolL '!lll, .r\ tAhi"
Hó lút6 L /I rCQlIJu JfJ tWIY I}011 hulJy"tu.
•

GylJko.llIl('KtllI, IizIL ncl6koll ombor6lól:wk Ilyomozátllin6:l,
ll" !I hl.IYII�ln ti totlllUl'() núz,vo nom flyOJL huLlIrozoLl IIIrT10
[IOIl IoL, /IZ {lldrlZu L ll llhílu Lón ok, vlBzonyulnllk Lllnul'rnányo
l.liSII, do kUWlIlJ.IIUII utol86 IIIl{)Juhmk, ól'ldullk II /o,i'kls(lbb
!'ÜIlt.!OWJU'o kltN'J(/(lő roJdt'l,itől:lr: It luuc.Mrnvu1.oWblJ, (gYl!
l{I.J�nJ kúll mugúllu,[;II�tnl, hQgy U� fddozuloL kj, hol, rnJlyoll
II J lllpo�blln\ k l nuk lA t(lrtltlMlgftblUl Ila�Llt uwljfll'(L úlvlJ 1
11Izolt \I mugldhlpUfltJOJt roudHtOl'lnt (jrud)t){m,VI.l�rl(lk QJyllll
I\duLok..u�, Imdly.uk tJoglbJógóvul VIlJ(Y IOl{ulfll1b hl II IbdJljIUlt
lovIJJlL R'öVtJ�kozluL6uoJt éD ft r{lJuJt 4pllCltt fdl Covőllolt I'lÍvlm
II tűUOII u,,()nI61;y6hu� hjhu� J\1�í1 J.
1\ h(JI'yfllillll flzunlllJ nlogtut'tflsliTlul k:lttuLn/ kuli olyatl
Jc'luk uliln JII, ILmu lyokl.t61 <ll I(!ho�· dt.hlto n l, 1IollY 11 OISlJliJk
móny tJlkövlltó!ll' JcMzoLL-o 016 vlll llmJ lyul l
tlz.1I11l1 válto
ZltllL,
( IDnndl IIZ t'llulnól u bUVÓfcz6dólI,) Hu JKon) Ltgy
{'I'raJ (l JlyullÍllllthutó tl:tlJmóly k�zrdkorHó"o ul(W llT.OIlTHtI
IJltJKHy&ÜJdő.tt L !túJl "itCrl!�nJ. A ldi!fu(!tllum fOfÜOJl blMll yl
lőlü61 f()�61l1H ITJIJK,
IV,

JlulrUllltm ((ov"" /! ,1ilt1ull(l" U. nmUd�lIif.!Y (NII"ybn,fflm)�
Snrolfd klJzIJóf{\)oll tOOO Jt'dJus :i!8�f1J1j cetlI ttU 22 (1J-u
LftJbrlJi ,11"1:.\111 Oyulll tJLln n l rlUdbJrLrJkotl 0/1 lTIuh"ntu JuJ"

dOlluHmlk (luztl!lKllltJ udvlIl'/lrI' hohordoLt, kllzullJII ]"lkoLl
Kllbollájn klKyullndt, A ta? flLlorJlJdL tt m /l lom rlt ID. M,
(JJll!IH� lI'{tl\OnllkŐIl�hjl ŐIJ /I m uJom /I LIlv, mlll'lul6kfLvlt
v(dt. A ftUrnullJ l.IrK IIkkol·1 purrulcHlloku, l{OVfiIlH ,Srl/IIIIH'
ih'Mvozut6 rt n.\mUlIl7íIiKt buvuZlItlo ÚlI IKyokllZ"uLl /I Laz KU
I"Lltuz�uJ oIC(l � mUllldh\lllLllnJ A holYIly.hum mhldull pOl'r6
ÓllliLt, lj.1',v 11'1. n d ntoJt nt u\\ttl lI�d lgllIlIl Lot.t, A 1I( lII h ltL 1}(111I

I ��S okt6hm'

öli

\'UKytJnb.-.I, khzlIKr,ldlutlwn {dió, hl'CftUlblt'/I Umbl\I' \'olt. A
Jllula", ,' I'tt\k(\ n ulul voll hlr.to'l tvn \'"y, hoij'Y f\ Uhk(tl'lIuk
rÓMZI' l(lI'lIlt mll", bl�t08(HIA r(.v6n, Ivy "
{'silk 1\1111l:\,(.ltl6
'
hli':ln�lllt"1 C9111lt1 KOIHlblntút IIIt\VO ol kulloLl votnl ,
A lii7. knI U·ltt· pl1lnnntílbulI 1�\lh'lt ItZNCMlJId urnlko·
{llIlt, 11'(, ('U rl.lht1t1oll, �1I1I1Ko" volt, A közllllwn forKui·
"11\:'\ ÍJt. vUlu\\vullul �th. 1I1'1JI volt, 1JU' M. (,Ium I CIIUpftK VII
1Ir. ,'u1t h,IotI'8 l'ö\)IU1, illJlm ","16 Kyujtflll III!W!ÖHÓKI' l" kl

kuli

\llrom�nlftit
mftl1 1Í1MK hlltuK
lllvuwtul dkor.,
nkU l' It tO"llllll,
A nyomo1.l'llulllk

{\mbnr \.(lll�u,"ó""'n(lk !Ohllllh,lIKél'(\, A J1J I'o�
Idnuwln (\nlhlll'"k, IIk lknllk ft tib. Ihlvfmyn
/I. JlJ I'omAnlftH KYUjtOUIlt.ó Kyöny6rklhhll
lI'llll'l ud l'undA1.Url nt U,tll',nlll nM,l vOKI".
mhuJlK k l koll lUl'jl'M?kodlllc IUlfIltk II nltl"�

(dlllpH(IIIArll, huKY /I t O zlluk num volt·!' lIyun K)'llnUHltll vi.
1I11lktJIllS lt1.l'mlóI6j t"

kUl1cflol6dol t .
hlu'UKból.
bllltll't.üb61.
l'tllHltI"llrhlt
A 10lljtOllutfLllit
il'!ifYIlt\j(h6l ktlwtlk fil. S6rt(\U vltl1.onynlt, kÖI'U lmönYII! t
I{ov(\l'� 1II'ItVI\1.llt6 nlUpOlttHl lIltztfw,ln, dl' OlYIllI lulnll'lI lium
bnkkulIl , I1wly I IYI'/l fl\lt.t'v�"t hultlkolLl(t tl\LL volnn,
A hl\lYll1,ln kÖ?A\ll'htll\ t'!!lILll1K mOKrul'dulL Idlli!'(lnok t'o
vonulkuzó pllhnldI6r.�H III Ill'udh16nY�1l1(ln nlllrnd t. SlwtoLl
n6T1"�1lI'íi. \,.\mlwl' volt, ilki·
kBzHI.Ol'l1Lutbll1\ fL11ó, J61I1'JVÜ,

,

l\IIk clI«k b\ll'fllid voltnk, h{y II 'KYUjto,,"ullttt III vnlóMzlnüt..

Ilmnok mullLtko�oll. MMl mln- ellnk II Kund ltLl111111I'1K mn·
rfLlll hMl'u.
Kov(tCII ilrllVl.!ZlItö I'zl UlfY tKyokl>1.IJ�L UHy.L(lznl, hOKY
tI('rluttul U./UllI\tlt�tKjl\lt, c!lUl�dl\IL (,,, Illknlmn:toLlulL ('KY Iv
IlIL}lll'ru (t,III'utLu ('II l\1.otl'1n N,t'kut II ItŐl'tott uKy l k "zobA·
jl\hnn, bl1ulml IIKyónt-k juINllólélll'n, IOITU klkórdoztll, A
Idk('l'dl'7�1I11ó1 II lOKki t,bb 1'�lIzltltl!kh{ llL'hnllolt, mind

l,

I

Simonyi József ny_ ez redes_

I

l,tlylk nllk IlUnlomn bl' kl,UutL l17.ttmolu!1I 111'\'61, hOKY 2B·fm
�1""l lttlmhol' 1 )\'(111 t'j rlilkor, oa flvl'l! kO I'fl lmll, Bucln·
II Laz klül�II{'lll'k hh�
nl"Kt,1 H órllt61 l'lItl' ((.1 22 ódalK,
lit'IItllll, hOMIIY,ItH I\zHI1V1'dllll Utflll mtl)(hlllt /limOllui ,.til 1/(1/"
hul volt, mit �IIII'lIL, A kl k6l'dl'xlllt lI11nl J tl l' t
jlonljfllg
HdllIJi 8ífrl{Ul1d JflCJltJ/ ll)' , cRlmd6ri'?,rt' dt'II, Ö IK /Itok kÖ1.('
1(0VÍlCII ilnv(I7.l.lt6 mu�k{'I'tlt�lt� ti 116rllllhlt,
l'I\'dm\'lIlIl)'III,
tU I'lozolt, IIklk 1\ h{thOI'ú l\lőtt! CHtllltl6I'ftAK'K'tll oK'ylltt 1.\1·
hllK� n!llll mllfmlt..l' III vltlnk l. S6rtllt� uzL (l.l(llLe, hOHY IIZ
Lflk h, 'ÓltltUk I t<vőkllll)' l'ÓHZfll, IIklkWI II I'Omjlllh61 t� Jjll"
"I ol.ó mohll'lI'luUHhc IIIlndt\uki kl IlILl kllrdt,t.\'o,
ml'lHr61 (IVLI,,(,d
Hv.t\hltutt mul cHundt1I'lIőKlIl 117. ulóhbi
!(ovfl� Öl'lwt'wlő l'zul{11I kl tlknrL '0111t1111 /It Ullvlu'ru,
jlyOl'�It1l tll116 6vIII ulHwkttoLtflk, dl' mhtt t1'IId l cl6nk Inijll�
halO' €l'jM It unKY munkn utilll kl/j6{', kIIlWllö�MIIIII\, A
I U l'umt.iSl, (orz(>«b"\1 Imm�k 111. iljjltil'n.mlllfIMl mnJ CMUIICI·
foll'086n !lUY 12· I a ('Vl'8, v4\zlllI khtlc{nlTlynl l.ulllUtoZOtl,
lSI'1I6i(IIl\k tM Ólll lllIi oJ)'un tllldftl JnUl'lIdtlll(, m J u L IIl1l lly�'·
M nllkMdll1.t.ll ft klllllJflllytól,
kl tlh' dl\ln1l'1I11n kőltlll ntötlB,
i lli k ml VIlKY ll llk, nktk 1\ t6nylcKl'1I lI'7.oll(fdlltbllll óljllk 111.t'·
mi jftl'ulbllll VIII\ ILl. A kl,d(I11Y nv.L rtJlulll', hlJKY � hltzhoi',
kl\l nz Idl)klll.
tnrto1.lk, ') ('"1.ttI6k Cllt1lódjJ!, {(OV{tCII hrIlVl\1.utö vlHllznt61'vl',
kÖ1,öltt� II '(<l'\.uUnl, hOKY \I kltduliny k lmlu'rtdL II klk(,rc!t-·
�lltuk l!ortlu61. " 1I(l1'luLt IIl-VlltVIl vftlni'r.u J ln, hOKY II? lIotIl"
1 m mlt. J(UVIICII
7.(111 Iwm t011tOIl, IV lIlluI)' ÚIJ:Y IUlm LudlHtt Bt
ol'svI'7.utb tll1lmk dnc(11'1I IwhlvllLlu II h.o!myl, N4Ikl III (JI
l\lnhlt.
kt,l1uH 1I10ndl\lIll1. hOKY t"'IC W'l,1 ij 6rltt61 kU'lódvu lilit c
VIII:llol'l\l<161" II Ic(\ny [oly<lkoli)'lI11 11I�IIr.úmolt mindIIll'
töl, glmulldtu, hoW'y II Vltellol'itt l,wudtll J(IM1.nl�knllk, 111,'
huH'Y
l{ovll(:lI ónlVt"Ultö Cllhu:6IHoUII.
ul(\l1 lllhllllli'lllolt,
A \..ovltbhl tUll"
flllylll••U, A "(Ilu I. hlmH hall"nl{U\ volt
'�Ul6Pt1'1l II It'lIIlY v{'KUI IIlIoyll "londolt, hCJlCY " UC8orll nlltu
:tllkJ\6Klot 'o'61(1'IM'. Arru II k� l'dC'"rl', hOKY hol, u7.l vidu·
�'tllltll. hllKY II:>', U1l'o'[II·OII, "M 16rt n!lm n',! I I lllmhlllYlln 1"
k('rdt,tlt, Kov(ICI ÖUVl'Wtö, A Il'hny l"mÖl. lium v(,ln�'I.oll.
F.1'rl' l{ov(tCII tlr,wIl1.41tl) fl.llll:>'.6lltoLtu u \(myt, mutltltlllL
mt'lC U'1. ud'o'nl'OlI U7,L LL hoIYt,t.. IIhul ti1Ukll('IIÓl v61((')',ll',
�lllit v(u'nUlln doloi( tÖI'l.4nl. A \,,[&I1Y !lltvn tnknd t ('II " I
\I1ll1tlllu, hOKY 111, udvnron IWffi IL IIzUk,őv.ól v6lwl.tt" h'l
nt'nl 11 kn7.11I1 IO'uJlollu 1111'1(, mur� IlIIK yoll lI'turult nŐzlll.
mikor lL Utnlf tl)'t, IWK II IIUlKlllllm Wrnl'k, A Uh, nllllt "KY rll
m!I IJ:(' (,11'0'11 l()'lln)'tll'kUdl\Lt II \(,lv(utyhLLII
A lutlll)'l II Jál'lil' lllColltn ('II It 1,IInusI(l kir, JÚl'lutblr6
,,(w nll k ["Ilu lll,
. .
N ylullo1.fllllllt\, Ih, kUlöIlÖH\.n II nyomotJl1I lllnj(m lIohtl
tlwbnd UK)' �nI\UI'U, 'o'UKY udutrll IIW'YMt.tII'Ut'lI r(tfUllni,
hOIl")' mIm lontt:lH. C:ynk rlln (I\l\ltm II IIJi(Jolllllt.Oktolont-bbntllt
IMIlz(J "�llllt(,IYUK kIMtth",,('''ÓIlI,k t\hnullUll.l.hHU, moll�k":fnuk
mllt.ntkou'J kiil'ulnt(lnyok, IHlntek nK)'olmtlll klvUI hUKyt'uUI
okun:u It Alkt'l'lt !t'III1('Kllt.
1111 tOn'lln!n!'!1 l()'uJW.ullf\ll h'lt�zlk rl'nnflJrOKnl, dt, ll',.
IIIdlt6 okot KuhIlK)' IIl'm IIlk" rul LlII'l;t.lt'tni, mlndhr gondolni

IlUJIl

J nos

CSENOOnSEOI LAPOK

okló!>.r I ,

r�Z1.tJl IL ktlKyoluttt.'i Óri tlHztullltlll1
Slmollyl mmlcluH
omlÓkólluk,
nklbllll /I
l'il,,1
uHundől1ílOJr l'ÓSc! t.lfI�Llkllll ftl1l1l( m1udoll (wóllyn ri klvAJó
lIuk I' ŐRZl'Jlld vol tuk.

/Ld6?,l1 l1k

HtU,f1L

mUJ(volt, Sr.IHl).MldJó�t hhlt.okfIL '(1lllunon OHuh t/wO·
]C\LI'(\ H7.nkltottn ol il lllolómlk u tC1IH6 HZllkIIK1.(U'1I Uli II ]el'HI"
jl{jKÓ" nyomtn I'ft ll. bólyflKŐt. Ntlln tudott m(HClLlkudlll.

l(lIlonnl fl1.OJJ(hluloL II volt Cll. ilH klt'. 211, KynloKuz.
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hllllfouálL u tnllJiV(116 .ItJndl1110 V(liCtJLl, A tmhJ>vllH h'r110ká
l')7,
LLu
bUli 11111111. urár u JArIJr 1II 1,,,JldclIIL I'II'AuJltr.k udvl/r/m, oLt .köl'Al
vulu, bllll>' /I kUlyJ\1. 11:1 Itclll IJ'lulll. H�"tdJAk tI1il Öh'H kll4bt1llitr
kll7A1tt Jlhlyll.\lUldlll, mlvu II Jv. UlnHt. UI/h II ..W�vtIllY lu,v 6holl"
1I'tlJl1toLln ftll II !ő"UlII(141J�röl �lllldllllt/j�AH 1 ..1111�1 ulliClitlul�IIIJJI.
iU, II 'O<lltkUUIH klllYII
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Nll/llUlmk II I:fllUl h'lrlak
hOllY /lhlClli III,j(ódl otfJ'lIk.
HrJlö,klJn II. IlUIlY hlfmyllt ftra�4tik,
Ql{)'lIfJU'OIl IJktlllflH(j,ru
!llw.l')' n hlllllhr,yJ nyolllQ,..AtI ol)niJlolóuuk
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1H'flb l!llttll
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mMI du II �JlrlJrvu�"lllSl fili 1\J'lfPI1l1rllllJJilu1Jt,1 LtlJ.llrJlym
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1/11111.,.11, A IIrllll\dl'ri�rrl,
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mlJb' k l J QIIO vtl1.1úLlu1 III!'.yJlU lJlludllllll�,u [10 IJ1l6Jlhll
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"filö,lelnl} /I IIUIiII,ktHhl{'J( l!lIlIkltHutAllu vAllott lI):rilhlklmt fflrY
IUllI 1114'1;kllztl lhl,

016 lllJuU C.!IIAdtuw;l111v.1l "10' Illi, uJurt II klIlIJI,tÓllúl lovun!."
pwlllll. 'lilit, lunl'Vul IIwk(11I II/Jlrlnt o. klllyl1L llU 1I'l. udvurhl1l1
lI'tcJltlu 1...,llInl. A jb.rtlrvcl1AolIS lliLvfl, hOItY rUlldulklldillÓl tir.odll1.k:
UI'1Il l.IJIJlllti, kljuhmluU., " l rcIKi\III'J,t II IlICYlllllikkor II J(J'rllrll\u.
lJuk llllhHlltulóltru IIdnlt.lJlJrJulIlICOt. AmJlIl II Jr'lrllrltirll II hJlJulIJI'
l/illant. olllvuW', th'JI(II/lk Johh ku rJIit ulk.o.l'lll, du U7• .lrJ1'4nloU"
k.,rAM! H uHllI n , ,,.,.Jlt\ lllikOMU!I·U, '111"',v 11'1; .m'l"I. ICIJir!Ulut Hor/w,
II JJl rOI' II1J'Hut /I vllllllll IIw/lUtIfUo, Jol lllliUUI1UIIUI
lium tudni
H1.r'Idll(!t IIIIJll (OH 1"(11/)'11 UlOlCtOllthk l·b:iNIJ4k klltJflt ÚIfY, hOMY II
1J\,rllrt.tl.rll ú�b(jl olku\1JJ1 /I Ittl,.fll nom tJldlU, Hu,.Utak liI'jlJ /1"
hdl.OYu R�Aldl/\kol kllrJIIIIR I tO"VII IIr, u.tvarhuTr 111'10 llyll:rl>
konyh/J falll VIJIIR,..,ItAk ÖM rJlIU/fltl(lk, hC)jrf hlt.lO'1/t II kllLyfl l
/JII ft nyfr.rlltOlJybll II J lnJu
/l1j )nönJplI 1111 IC ny/rl'Jkouyh/lhn. bl1d
,,1"1L I'rJl lnk mar, II J�r/JJ'lllr", mlvol 11 Illl7//'III�rlo�/lk M\'lll,'UH
�YÜrOjf.l mini!, HY�!llllik.lIl", fóJtnl nom tI/lilit!, It R�A!fll/1khn ku
J1u,alcodIJ IJIljót rl�tól t6Irc/llJk,lll. 110' k lm'!h'I? fItri, 11\.1 mltllln u�L
/llcr/lkJllll(t, Rzc'fllJik (ljl>61 klr/mlntln kw�M (!K II j�r6l1lfltHIlt. Jllhh
1�!dI4k.
'1(i1lrlll IIlt'Klijkhl. JlJb))/lJl II JlJIIIW1\.thJllI II J/II:6rv( I',ut(] fj
JHJ�. flli/llLt II JlzL IIlW/lk Imi "ldl/lAlj II hUllan ml,,,lIr,Ú�III, A. �l1rlJl'
11'IAllm UI/I tI klLVU ul/HL (cili. It}nJl1/(JJL Hlm/Ul /irAtoH1.llLtlu. "ilii
dQllko(l'Vall flrVflll JnllirJNlcr/l('r(("III. Ammk I!Ifli,((j"k't1ilL6I" HI'.orlllLk
:mYIJRl'IIIU'lIllflk
II IRlrl\tl/lhlL hOTllllllvq, ott I"rukll(ll. A'/' lilII IL H7Ar
ll(rA'lJRIc. 1J)'lIIullllll j llhmU'IIL lilit lctl"tllnQII, II �ifAJ!nYlJlI"tIlIJflllllok .
II (Ul ti j"ifIll16. ulllTJJful II\', Iln lIv,olllwll nlo"ol;IIM(U,,,llrtn lConlluli-"
kOWltt, A. mrlll Wk 1'11."dJó.koL /I tMl'liUm tolymn('1! Ll'udlllll'Hlrll
II J,orlanLfy ZIlIl�.lumll.k6rll/c�lm IIzfll1itoll4k, höl nynmlJlIlI mO:
Iótn\.. bllj�Ullk v6lO'c) rllJl(l. A'I. I)rvolll nJ'II{(llIoJllt.ó" 1I'IllrinL II
R1.UN'tR FlI'/'lllltk VUII!,,", ('K vókllnylml6t kflt.kliL hct!yuJI ntdUn\),
Clf/lll'rlllr1.1 lnrlunI :.!I) /lUllhU 111'1011, Im hlilflll'lrlYJiW"yullntlflll
IIC)/11 kUvflLkrrt,\k 1111. A klvhJl,llMflll m'lwlndull.

ln.

WUJMII lijmJJ dr. U"h'HoLvtltlulml ÍllJlIlt(rllö, ./f. Or"clUQ/I !W.
tlotl.,,4UtlU1)1 ItUllp.alul lmml1.:r �'1 óvn tolylllt Ill'C)l)I�ltulJdIH II'{,
QIlÖ��" ultJl/lOr.dItI'rHn Óli li hcduKHI).II'1.,k , IIlC\�VU II IJUIlJlIlllolt illO,,·
ullJrAlm 6nluk6boll, Jl}mll IllryuaUJoL kludliHAhml JIlOH� Jljlullt. IIlCIIC

WOllIH lJmU dr, MorvoHllr lk "nalo.�tfJtfd"t",t Cl/mu/aM" U(IUU
mun.lu1J/I, /Il,..,I)' IIJlillft\m tOKJnIJu II h li�JLklJUII , IlIköllIJkllllil, hl
vI11nlo.ll:!JolI, IljkullikbulI, JntÓ1J,llJkhrm, IrolJ(lkhJIII lill Uzom.JklJI,/II
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lI IuJd II rOli_z IIWkr'lHukból kul"tkoz[j bnlllllnlokklll , II IlYIJrlllC)k
hul uHU J cl k kol, vUII,,,ly clH.lltm II /lyoni H"/H�I(K,II, UI\ 111110 III'IU{l)y
IIY(IJltllllllil, ó!cllllllmUilltlI.lJ, M"llktH6�1I[!1, Hlh" 11th. A kll.uyv iluIl Y
hlllll)'L IIÓlul, J/lIJ l'L I IYu/I kl'Vliló truJ(I.WIlIlIó '\I)m klIlIIUt. mÓK
HIIJIl II t(�Jlk'!llI hor"I(. /IllJIl mJdl" II J1/1'fykij�J))ltI4'U' kcwl,hh. A
Itll'nYv IIrll 'J II UJlglJ. m" .II'l'llIlIlhlhllW n� Or,.,lUfJ. }OIIl'IUO,.,tlU
..
l�tl1I' JIUJJtf.ll1llhlftl. Hlld'lIlJ'l/t, Vffr.. Jt,II7,II,rhM,y·u �un l4....JI),
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VlJU 24 IÍrüt Itlldvo'lJIIIO/J. 11.-,. ',it t..vollll6ról lIirl,(ml h"vruml4�l,
nlkulmAvul u 1/f.rIl llok l vUII;(ltfIIlIJlJlfilll'lJJ 3 Mu Otj PI.iJ'lIk/Jr B.."lu_
pDljt (Illó Induló "ynrHllcJll .1;" lu{,I)·vOJJnLrrt 117Jdl l ftll, /lUY'll fl
vllnul II llrpl(,II"�"ll!lJl VlJllúlftJ Jlllll/llIOII lium {tilolt lll"", lJul'rn'lll
lUrZlltll'm'llfl-ttr u rt/IlU"!> vOJllllh M klu"roll, A'/, flK(iH kövotklll,tIr
11/11/ Imi vallu ullllrHH ('II ItZ 'tr'�H /n11",..r,rlUt, HlIr!II(illh IirVII.I.1
mCII(ÓIIIl),IHIII ItfAJ"IIIL IIIWYIII., dt! IIfl1ll {luLvl",'IIllyc"r.
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't.I)�t ld fl klJlI� hlJlynll, hl/nIllrI OrullllltrJm jwlflt f(IJflllh,lt (IH I(IJIII
J/Hl J�r..IlIJlit, VJlll111l1ut J(fml�tlll Mdrl,) ,,/j' l(,clI " II II)'D/I. Ift","U��
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lI't.óJ6 ll�IjI''{''IIIU('''I, lIIIIlY llL "llllLu.Ir. folyó óv! J.q. HI'JlIIJt1IJOy, Jlldl
\(lkl.ltIhlj,;, lIUIII wjJJlk III tIIrA,lull,J lc:bllu, IIIurL It"VÓM IIltl6,rmllhlJlJ
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Il'1) hll.lYdMúl, !'IIV .MlllÓ,I'YLŐJ !fllJcrl
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lClrllhUllről !.rv(,l lu1kll1,11lt. I� mjjjh,uJul kllJ'lllcJtI Vl1ruIIUIi/JolulllI,(/1CJ1"
lI1ttl)'IlL " u lflvud.'.r.hCjI tOl\)(jlllQUllk, J'up IJJ'Jlh!II�lJr kijz,(jlJJ) uJ
mM /I mlllk'jllll k Clr U IIl tl 1I1IJ'IIIIfllllllJlillil"ICUI , IUJ"'y IbvtJllll lo vlÍ h
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JUl'4nd'UltiH, h a7.ollllmllllll)l l IJlluuclII r JdllllZl 1 dl'Vt1I1Ó- Óli tln
.k6vidlJdJr trtJ,jJlltlullllr uÓ IH,IU Hubolll\lIl lmlo őrllllllY I olntlk
V�''1''ltÓllo 1I111H Vllh'/11 klJ1...llIr/lok '�II kl,h I IY lÍkó''''k , VllilHlIll.l l /I
törl/lII.lllul nQVllr,lJl"IIIlI',lf11 tY/,ullt·Vldl k(wulhu In'lJltoklntÓtUJ vl\·
nuU, l/l.r,llUllkIJClIlII II klJr 11410'41 illi (!juilltdlulfJul l'óIIZI!)'1) tr'lr/JulI
klrll.luluit1I1L ruudlJr.oU. A kh'/I)\lht16k InIt"tnklhtuWik VCjln",
kU1.11Ó"U l, 14 vul"ml fltllmdfÜJ:dl)t., ti. H'I,lJulk(lt. tllrr(u.L Óli 111. &Hi
IIIÓIM 1ll""UItHr'lllhllll fnkv/1 HUHl(,.VJdl�khJJlihJM, A lUrlóllljllll l
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"Adjon . .Isten !:'-l]el k�lI
kötelesek használni s a köszöntést
_
viszonozni. Vonatkozik ez tennésretesen az orsfozonokre 1.S.
Ez a köszöntés) mód magynrosabb, szebb és tartalmasabb,
mint pl. aZ "alászolgája".

MUjfizeflli
fJénJl.eoi f.'OJlénri az el6/izelésj dSj lelél
JOlltOSQn
'i',ak leoalribb félévrf' lehel. At" cI6,izJlé!f!ke/ ktlrJuk }
�
�ldn �
megúji/nni mert ftluólilrilf nem h,ddllll". A IwA:tmk
.
pénlkülde énYCkct khj" k a Cscfld6rlegi Lap�k 25.s4�. S;ITI!III
.eszli'iSC��
�lcrk
be/lzellll.
rirn
cJekbz6f1116j
po.'afakart>"lIén2:lríri
or$tJOI . T.apak
6rlik naponta 8-14 ó"rii.a. CimUnk: "A CS8/1d

�

'rkf;'.f;ilt65égénck. nudapes!, 1., BÖllzÖlnuJnyi-út 21. sZilm."
�ll

Vitatkozók. Közismert rossz jelige, félreértéseket okoz�
hat. mert több!!n is használhatják egyidoben. Kérdéseire : 1.
,
Rágalmazás, vagy becsületsértés miatt telt panasz esetében
7400kihirdetett
Közlönyben
Csendörségi
·sz.
4.
évi
az 1932.
P. �1. 1931, sz. körrendelet 2. §. 2. pontja szerint 2 P ille·
téket k
ell leróni. Természetes, hogy ez a lerovási kötelezett
ség akkor is fenm
iU, ha a sértett panaszát az örsön teszi
meg. Ha tehát az örsön valaki ilyen ügyben - akár s�óbe
lileg is _ feljelentést tesz, 2 P okmánybélyeget (nem penzt)
kell töle követelni s II bélyeget a feljelenlésre ragasztva, az
illetékes hatóságnak be ken küldeni. Ez az örs teendője, leg
alább is egyelőre, mig a pénzügyminiszter úr az erre vo
natkozó módosító rendeletet ki nem adja. A belügyminiszter
úr ebben a tárgyban mar régen átírt és az elintézést igyek
szik most már mielöbb kieszközölni, mert ezeknek az illeté
keknek a beszedése nem vág az örsök íeladatkörébe.
Egyelóre azonban kötelesek az örsök ezt az illetéket be
szedni, vag)' yedig II íeljelentéshez a sértett szegénységi
bizonyítványát kell csatolni, azzal a megjegyzéssel, hogy a
sértett II bírósagtól a szegényjog megadását kéri. Ha a sér
tett a feljelentést kint az órjáratban teszi meg, akkor ter
mészetesen a járomek kell az illetéket beszednie. az ilyen
eseteket azonban lehetőleg kerülni kell. A járórök ne baj
lódjanak ilyesmivel s értéket ne kezeljenek. hanem az érde
kelt adja elö panaszát az örsön s r6ja le ott az illetéket.
2. Lekszikonválaszt fog kapni. 3. A kerületi parancsnoksá
goknak kiadott lS/eIn. csf. 1932. sz. felügyelői rendelet ér
telmében a csendörségnél alkalmazasban lévő összes férfi
és nói polgári alkalmazottak a "Szebb jövőt!" köszöntést

R. J. th., Nagynyárád. A pénzügyminiszter ú; a m�i
viszonyok közölt ezen a téren is a. le�esszeb�meno takar�:
kosságot tartja szem elött. A foly� é�
' 1 17. �z�munkban ,,8.
.
.
.
S. B." jelige- alatt tárgyalt csaiam potle� külonben . sem t:
kinthetö olyan feltétlenül illetékes járandoságnak, mll�t �ml:
lyen a feleség s a született törvényes g�e":l11eke� utan Jár�
családi pótlék. hanem inkább csak csaIndi segeIYD;k, ami
az üzenetünkben felsotolt összes feltételek fennforgasa mel
lett is csak külön méltánylás és elbírálás alapján foly6sH
ható. Megtörténhetik tehát, hogy valaki !lz említett �zene
.
tünkben felsorolt összes körülményeket
Igazohll
tudja, de
mert például nagyobb család eltamsár61 nem kel� gondo�'
kodnia, a pénzügyminiszter úr nem teljesHi a kérest. Elso
.
sorban ugyanis azokról kell gondoskodni, akiknek nagy csa
láddal van gondjuk. :Mivel az ön esetében a kérelem .f�I�r
jesztése óta az indokok nem változtak, a kérelem meguJltása
nem vezetne eredményre.

Szegfü. Nyugdijösszegét lapunk 1929. évi 23. s �amában
közölt 138. sz. lekszikonválaszunk alapján számítsa kl. Nyug
díjmegváltás csetén a nyugdíjnak legfeljebb 2 évi összegét
utalják ki. )01ost még nem
sokra menne
vele
sem ig}',
sem úgy.

H. B. csendór, Pestszentimrc. 1. Választ a lekszikon
rovatban kap. 2. A Kihágások Kézikönyvét meg lehet re� 
d'elni dr. Élthes Gyula egyetemi magántnnar, kormányfo

tanácsos, án'aszéki elnöknél (Budapest. 1.. Fadrusz-uka 4.
sz. IV. 2.). 3. Elöfizetési szúndékát legalilbb 2 héttel koráb
ban közölje velünk. Bajtársa részére szeptember l-tól Szom
bathelyre küldjük a lapot.

Tiszamenti. Olvassa el lapunk 1932. évi 8. számában
"Szebb jövő" jeligére küldött uzenettinkct. A nösulési enge
dély kézhez\fételc előtt nem
terjesztbeti fel kérvényét az
igazsagügyminiszter úrhoz, mert utóbbitól csak akkor kap

Goy és K ov als:k y
írógépü:em
a n y a g r a k t ó r s 2. ó l 1 l 1 ó j a
BUdapest, V., Ná do r-u . 11.

a m.
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a házasságkötésre engedélyt, ha a csendórségi nösülési en
gedélye már megvan.

Okmányaikat a nósülési engedéllyel

visszakapják s így nem kell újból lefordíttntniok Egyébként
ebben a tekintetben általában az a szabály, hogy a kérvé·
nyekhez ('satolt idegen nyelvü okmanyokat hiteles magyar
másolatban (fordításban ) kell csatolni.
Rádió 1933. OLvassák el a foly6 évi 4. számunkban
,,12.345" jeligére küldött üzenetünket, ott megmondottuk, mi
történjék a közgazdálkodás " agyonából vett rádiókészülék.
kel. A jutalmat hosszú és kitnrtó munkával, szép eredményé
"el tökéletesen megérdemelte.
99.496. Olvassa el a folyó -évi 4. számunkban ,,99 tusa
borító" jeligére küldött üzenetünket. ön másfél év után vár
hatja a véglegesítését, tehát az idén november hó l-én.
Ozsdala. Olvassa el Beóthy Kálmán szazados úr uA
csendőr mint ebvadász" cfmli cikkét fi folyő évi 12. számunk
ban s a folyó évi nB. számunkban )IL. J. őrm., KadaTkút" je
ligére küldött üzenetünket.
99.999. Levélben kérjen címeket Kókai Lajos könyvke
resked6tól (Budapest, IV., Kammermnyer-utca 3. szám). Saj
nos, humor, tréfa. nem sok van IIZ utóbbi évtizedek irodal
mában.
Két út. Megpróbálhatja azt a megoldást, hogy szolgálati
úton kintlakásrn kér engedélyt, ha a háztartásvezetésröl
gazdaságosan gondoskodni tud. Soronkivüli nősülésre ezen a
cimen sem kérhet engedélyt. Csodálkozunk, hogy asszon)"
nővérei a felajánlott támogatns ellenére sem vállalják ap
juk gondozását, holott ez " 0Ina fi legjobb megoldás. A le·
szerelésről nem akarunk lebeszéini senkit, de éppen beteg
apjára való tekintettel, nagyon gondolja meg ezt a lépéset.
mert azzal ugyan nem segít rajta, ha sajátmaga is kenyér
lelenné válik.

Zöld I. ;U. A kincstár most szerzett be nagyobbtömegü
zöld ágyta karót, ez a hiányt pótolni fogja. Október ,'égéig
kívétel nélkül minden örs el lesz látva. Ha itt-ott maradna
még hiány, azt is rövidesen pótolják. Nincs értelme tehát,
hogy a saját költségükön zöld ágytakar6kat szerezzenek be,
bármenn�tire derék dolog, hogy a laktan)'arend érdekében ezt
az áldozatot is meghoznák.
Fegyverre magyar. A zsávolyruhát a ruha� és fegyver
zeti könyvecskéből törö!tették, arra nézve azonban még nincs
intézkedés, hogy mi történjék ezekkel a ruhadarabokkal.
Rövidesen kimegy a rendelet, amely előreláthatóan úgy sza
balyozza majd a kérdést, hogy ho zsávolyt mindenki tetszése
szerint használhatja fel. Amig azonban ez a rendelet nap
világot nem lát, addig a zsávolyt meg kell őrizni. Pályáza
táTlak elbírálását a megfelelő rovatban kísérje figyelemmel.
Szebb ji,i"ó és 50. sz. Olvassák el n folyó évi 17. szá
munkban "S. .s. 8." és a mai számunkban "R. J. th., Nagy
nyárád" jeligére küldött üzeneteinket.
Hullám. Csak teljes néHel aláirott levélre válaszolunk.

Norma. 1. Budapesten, TI., Lövőház-utca 32, I. 1. szám
ala�t lakik. Alkalomadtán szóban bővebb felvilágosítást ad
hatunk. 2. A honvédelmi minisztérium 10. osztálya. A kér
dezett időpont : 1935 ősze. 3. Az 1931. é\'i UI. t.-c. 19. §-a
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P. 1. tórm.. Gönyü. A Szut. 330. pont 8. alpontja három,
vagy több egyént említ, a levélben felvetett esetben tehát a
fegyverhll6T.nálatra nines meg az. alap.

sz.ennt caendórBégi 8zolglilatra csak katonai kiképzés!; nyert
egyének vehcrok. fel, a katonai szolgálat időtartama azonban
nincs meghatározva. A gyakorlat az, hogy egy évi katonai
szolgálat után lellzerelteket vesznek fel, közvetlenül a lesze

19.086. Olvassa el az 1982. évi 13. számú Csendőrségi
Kozlönyben közzétett 100.738/VL b. 1932. számú beliigymi
niszteri körrendeletTIek ad a részét, amely a táblázat alatt,
a balhasábon van. A napi 50 fillért meg kell fizetni a koz
garoálkodásnak akkor ill, ha az a kívételes helyzet ó.1I eló,
hogy az érdekelt átmenetileg nem tekinthero vagyonrészes
nek. Nyilvánval6 ez abb61 a rendelkezésböl, hogy a napi 60
fillér még fl közétkezést is megilleti, ott pedig egyáltaló.ban
nines alaptőke és vagyonréllzesség. 2. Szolgálati úton kérje
a belügyminiszter úrtól (VIT. b. osztály) . hogy
az orvosi
kezelésIlel kapcsolatos utazási költségeit a kincIItár térítse
meg. Orvosi bizonyitványt csatoljon s egyébként is indokolja
meg jól II kérést, mert erre általános rendelkezés nincsen,
de kivételesen indokolt esetben szó lehet az engedélyezésról.

relés után. Az utóbbi fontos feltétel.

a lap magyarra
Recsk. 1 "Nemzetközi Közbiztonság"
rordItott elme. Ebben a eimben benne van az, bogy a lap az
swJgfilatot igycks7.ik szol
országok közőtti közbirlonsági
gálni 8 a köt3s 6rdek révén közÖ!! nevczórc h�i. 2. Az AI�
talános hmcrcwk Tára c. könyv nyomás alatt áll, egy Mnll.
pon belut megjelenik. Annakidején mi is MrI; adunk rója.
3. A Szut. 466. pont második bekczdé.sét nem úgy kell értel
mezni, mintha az a wldon és t.ávfr6 igénybevételének korlá
hanem
tozópát, kiSlt..'>égvctés.<;zeru B?abályozáaát jelentené,
úgy, hogy milyen C8r>tekoon köteles a csendőr ezeket II h ir
közvetítési C9zközőkct igénybcvenni. Ba tehát csak vétségről
st loptak ol 150 P értékben s a csend6r
van is m, pl. scrté
tudja, hegy a lopott Rert.ést II közeli határon akarják átbaj
tani, az útbaesó örsöt ilyenkor is értesItheti telefonon, vagy
távirati úton. E1..ekntiJ II hírmolgál:l.ti költségeknél nagyobb
kár éri a magyar államot, ha a tolvajnak a iopott serté.'lt
sikerül átvinnie a határon, dc az anyagi M.empontoktól elte
kintve, igazságS1.01gáltatáai érdekek is indokolják a telefon
vagy táviró hannálatát.

Bátor. Latinos hangzású név, val6szinü1eg II XV'I. szó.
zadból, amikor szokáll volt a magyar neveket latinosra cse
rélni. Nemesek is vannak : János és testvérei N6grád
me
gyébcn címeres nemeslevelet szerez.tek I. Lip6tt61 lS90 már
cius ll-én, ugyanakkor Dániel és fiai nemességét Nyitra
megyében hirdették ki. Mindamellett meg kell II nevét vál
toztatnia.

����--�· .�
.I��
Küldje be Dekem a fényképét !

Közgazdálkodás. A Crs-20. utasiláe nem mondja meg,
hogy ha az új tag II bclépésekor becsült osztalék bizonyos
hányadát mnt' letörlesztette s közben átbelyC'Zík és az új
becslés az r.16bbinél magasabb o�ztalékot állapít meg, meny
nyit kell az 5.thelyerett csendómek kifizetni.
Nyilvánval6,
hogy ilyen esetben csak az az öSS'Zeg fizethető ki, amit a,.,
illető már leWrlefiztett, a gyarapodásnak pedig a törlesztett
illHlzeg szerint való húnyo.da. Hogy ez a hányad ebben az
e!!etben mennyi, nem tudjuk megmondani, mert nem
meg, hánynn vnnnnk részesek.

irta

nagy

Z. tb., Lak6e8a. A clmvúltozást tudomásul vettük.
Budapest 1. Az 1929 december 31-én kelt 217.240VI. c. 1929. fóZ. B. M. rendelet (ön hibásan hivatkO'1.Ott II
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POlAony. A Icgl!nywRi ii,.,etéHi fokozatokba való tov/ibb
tiszthelyctte.
aekr<> elórel/ithnt61a� jövó (.V elején kerUI 901'. Az
elmult
k61uuígvetélli l>vet elveszetlnek kell tekinteni.

'5Orolás elÓkél;zillr.tel folyamatban vannak. A
..

-

(relieletJ készítek rója s azt Onnek
bérmentve elküldöm.
Teljesen Önre bfzom, hogy elfogadja-e
vagy sem. Ha elrogadja, küldjön be
nekem érette bé.rom egymásután kö
vetkező elsején hat-hat peng6t, tehát
összesen tizennyolc pengől, ha nem
fogadja ej, ktildje vissza, kötelezően
kJjelentem, hogy semmit Bem ' kell
éretle fizetnie.
EddifI még sCTl.ki sem lrüldötle vissza I
Nemcsak az önmaga arcképét örökftheti
meg eme nagyszerü magyar találmány
segítségével , hanem mlnde>nklét
aki
kedves
Dnek. Ajándéknak, me lepe
tésnek IS alkalmas ! Szép. tartós és
'
re álJftvn
mUvészi ! Asztalra, szek rém
vagy falra akasztva cgyuráu mutaló�
dísze II lok ásnnk !
Semmit Rem kooká7.tat, küldje be tehát II rény.
képét és í r j n f e I a c f ro é t u hIltlspjára!

IIzámrn.) II nyugdfjigény megállapításó.val kapcsolatban tU
r.ött ki határid5t az állampolgárság rendezésére. Sokan vol
tak ulO'anifl olynn nyugállományba helyezettek, akik II ma
gyar állampolJ;'árságukat nem tudták
igamIni s nagyon
elhí1zták ennek az ügyt.iknek az elinté'ltését. A csendőrség többi
tagjára ne.m vonatkozik a'l. 10Sl január l-i hatá'ridii, de
awrt a IIz,olg6.lo.ti l'f'ndhcz tartozó dolog, hogy mindcnki ml
el6bb rendezze az állampo1gárságát. Még mindig sokan le
hetn(!k, akik szül(!ttm helyOk után azt hillzik, hogy malO'ar
állampolgárok, holott nem awk, mert az apa sT.Ületé!;1 helye
az irányadó ebben a tekintetben. Ha tehát az ön atyja Pop
rúdon �Uletctt II a trianoni MkC8'ZCrzód6J óta magydr ál!am
(lOlgárl1ngot nem �zer7..{'tt, akkor - csak paphon pen1..e _
eseh állampolgár klt 9 annak námftanak a gyennekel is. A
viMzahonosit6.si kérvfnyl't whát mielőhb adja be, a községi
elOljó.ró;o.nlfon mCll'lRondj{lk, milyen okm6.nvokat csatoljon a
kérvlinyfhez. A kérvényt szolgúlati úton adja be.

I I ft O G·.1: P
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V. I. lörm., Tóváros. Elofizetése folyó évi június 30-án
lejár!., megújitásig nem kűldhetjűk a lapot.
Kalocsai rendör őrszemélyzet.
Szula nem
magyaros
hangzású név, Szilák névvel Heves megyében nemes csalá
dok éltek, de a név mégsem magyaros; Korhec sem magya
ros hangzású, Tum elkorcsosodott név, Turulra változtat..
hatja, ::'llato8 magyaros hangzású, ketlós t-vel Zólyom, He
ves, Pest megyékben nemesek is vannak, Gubacsi régi jó
magyar név, a XVIII. század közepén Arad megyében élt
ilyen nevú nemes család.
Szekszárd. A név eroltetett, de magyaros hangzásúnak
tekinthetö.
Bodóháza 5555. 'Fórök eredetú név, a török
hódoltság
idejéböl, de a magyarban is gyakori lett. Nemesek is vau
nak: Zemplén megyében 1626-os kihirdetéssel. Imrét, Ben
jamint és Mihályt (nagykőrösi lakosokat.) l'i71-ben, Sámuelt
és Györgyöt. (Kecskeméten) 1774-ben Szabolcs megye bizo
nyítványa alapján Pest. megyében hirdették ki, mint neme
seket. Keresse okmányok útján ezektől n leszármazását;,

KtZIRATOK:

1\1• .n. tórm., Debrecéll. Elénken, jól Jelrta n dolgot, kór,
hogy az C80t tulsógosoo jelel116ktclen ahhoz. hogy közölIIi
lehotne. PróbólkoZ7,ók IlIlán volumlvol a csendllróletl>6l, úg�
lútjuk, üg)'eReo forgatja II tollat.
S. S. Egyik /ieIU megfolelll.

StólJhegyi JC. }o'h,'YeloDlr�m6Itó hús, kezdotuek miOlldu esotro
.
igen jó. A tömn egycl6re, ugy lút.�zik, még llehh volt Onnek,
mert fojlegotfosc kissé 'kuszált s n gondolatmenote is ingadozik,
témájút azonbnn, mint l6ljn. relllo�Z 6Ituk, útmutatóst ls ndl"1l
tlgyútllll, körülbelül hOgYOD kell az i1yebmit megIrni. Fegyel·
mezott gondololmellol, vilűgos, cgY6ZCrÜ és mégis iro dll.lrn i
IIUlu8: e1. a jó sznkhót; el engedhetetl en feJlétéIe. Ne crliltellse
1\ dolgot, no akarjon minden hétell cikket [rol,
dc llDlikor
illejc é8 hangulnlll \'lIn hozw, p r,i}alkozzók.
r'
Az alapju minden
c�ctre mC'gvlIIl ahhoz, hogy IUUlzllúllialól kapj ulIk 0llt61.

D

a

ICemecllc. KŐllúinjük, kÖvl'tkez6 IIz11mnnk b n közöljiik.
Berog. Nehézkes ll!; döcögős h"fls, hogy még javítllni
tudjuk. Nem kijJr,ölhol6.

"

POIIa' k ft elSO

R�m

"ALBA"cipöaruháza
'
'
BO,- , ;,:: : ::: ;: : : , ,,,,,.
kcto .:lli
gy ermc
Cl!tlmAk. nlll ée

t II li' J o b b OfuCrzi!SJ forrúa.
oke t
K c d v o :r. tI r t :l; c u h t l o J IÓ t e J ok. _ Kltrjen 1i6pes á r J " g y z

Virradatvárók.
Irln: TönÖK SÁNDOR.

(8)

Hogy gereti-e?
Furcsa. Attól a másiktól ö kérdezte
meg egyszer.
- Szeretsz te engem Julis?
A lány; szemében nagy nyugtalanság lobogott fel. Nem
értette ezt a szögbajú, furcsa, erős embert, amint ott állott.
Mégegyszer megkérdezte.
- Szeretsz te engem?
:ts Gábor vadul rácsókolt a szájára és átölelte erősen.
- Szeretlek . ' . igen szeretlek . . . szeretlek nagyoll.
Sylvio megborzongott ettól az öleléstál és a szeme köny.
nyes lett.
A szobalány kopogott.
- Az úr üzeni, hogy tessék készűlOdni.
Gábor kezet cs6kolt és ment.
A szekrény elé már ki volt terítve a frakkja. öltözkö
dött. A plasztronján babrált. A gombjaival kinl6dott. Meg
van . . . hopp . . . elgurult . . . szétnézett . . .
kereste . . .
ott
ni . ' . ejnye . . . mindjárt háromnegyed kilenc. . . a szőnyeg
alatt . . . dehogy . . . lehasalt nz ágy elé . . . bent a sarokban
ott csi llogott fi gomb . . . beljebb préselte magát . . . . meg
van . . ' valami van ott a sarokban • . . Odatapintott a sötét
ben . . . valami rongyol kapott el . . . annálfogva elörnntotto."
Szombath)' Ghbor 82-cs
a katonaládó,jll.t. A kis zőld ládó,t.
gynlogezrcdbcli közvi téz zöldrefcstett katonnJádáját. Persze . . .
odarugta be, mikor ideköltözött. Eleresztett.e a rongyot, ami
kilógott belőJe. A rövid zekóje \"arrottas ujját.
LeUlt ti Ifi.
dára . ' . fi zöld ládára,
a frakknadrágban . ..
kezéQon
a
gyémfintgombbal s nézte ezt a kifityegő ujjat, mIg elfátyo.
Josodott a szeme . . .
Kopogtak.
- Tessék sietni kérem. Az autó már előállott.

T�KÉLET�S f�R�.Ő
Jamparf VIZVfZETfK
NELKUL

ÖD IUlö 'Ordökád

magyar Fém- és
Lá m p a á ru gy á r
RI.
B u d a p e s t- K ö b á n y a.
p o s t a f i Ó k
2 O.

UI__

kilogramm fával�25 perc
alall 140 liIer 40 Co fürdöviz

4

I

trJon meg ma elm ünkre es kérle egy
levelezölapon a legujabb 210 számu

prospektus

dljlalan

megküldesél a

LAMPARr
O N F Ű rŐ
FU RDŐKÁDRÓL

esicsa, a
J'UHs , . .
Haugundolt. A fnlujára, ahol . . .
ragya'$ trombitás . _. E!h . . . másodszor ropiilt be a kis zöld

-

:á.da az ágy al"á . . .
Felkal)t3 a mel tényt
l\t'egyek mar!

. fraltkot, bundába bújt.
X,

Palíah-a csendes él'etet élt. A kapukat jól elzti.rták kora·
esten\ jlÍmpát is alig égettek, a ha'ZtiOl ki nem ment, akinek
nem kellett éppen s messziro! elkel"ültéK egynlllsb az embe
I"I>k. liyell dIng \'011.. A köt.ségi kocsmát akár be is zár
hatta "oma a nagytüstös buko,'inai, akil oda.tel'epitettck.
Hanem a tS\-a..'<Z mar nem volt massU! s benbről a Yá�

rosból rendeletek jöt.tek n jegyzóböz. Hangolni kell n népet,
meg keH egy kicsit ereszteni a bilincset, hadd szus:zogjon.
i elég ahhoz, hogy
de ne nagyon � ne sokat. Csak amenny
�et·keltot kurjantson, ha kell s befogja a száját, ha rá·
ütnek. Mert nilasz.lások lesznek, meg mi, hát spórolni kell

�end6rrel.

A pálfah'ai je.g:}OZó, .a ,"olt Kalugyer, sietett szavát fo
gadni a parnncsnak, munkához hitott Ciceuval együtt. M�g
i� lett az eredmény, A nagy tüszös bukovinai :friss hord6kat
homtott ki E o kisbfró egr reggelen végigband'ukott II falun,
I...eszegett íejü, kedvetlen emberek gyülekeztek ki a ka
puk elé a dobszóra. Nem szokott az jót hozni, aoz a dobszo.
Azt kiabáltalta a jegy7.Ö, hogy v8-sin-nap lévén Iliána her
cegnö szület.esllapja, mulatságot engedélyez a községi kocs
a.
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mában éjfeJ.i tirenkét 6ráig.
Na nesztek jó 15ziikelye"K, - meg volt eléged\'e a jegyzó
hogy így kibalalta. Itt ,'an nektek egy kis
a dologgal,
nem igen tudta senki, bogy \liana her
nemzeti iinnepély,
C'eg:n3 a \'il:ágon "an - daloljatok, táncoljatok, igyatok,
hadd menjen a jelentes az alisptiui hivatalba. A nép kitünó
hangulatban iinnepelte meg őfensége születésnapját.
Azon a vasárnapon eeak olyan csendes voJt a falu, mint
máskor. Talán még csendesebb. A kocsmliros korn délután
ki-kiállott az ajtóba, n szeme ele emelve a tenyerét, e1nézett
fel a templomdomhra. Ie az.- ah'égre, le is lépett n lépcsöról
.:z
,'égig. Egy lomposft\rku "én kllvo...
1..
a Nagy-ulcál -ém.leIW

Példátlan kedvez:mény !
Csendórtisrtek es allisztek
hozzátartozói

5Zigorilan

\

•

nóJ

szabott

ésc ellenórzölt nagybani árakon

\'

�álátolhatnak

lőstatott "égig a Nagy.,utaán, arra ugabtn.k Iti a tiibbiek a
kerítés mögül IDe ez is elhattl, ahogy Péterffyék báza elóbt
beíordult n kuvasz a Füvesköihc.
.
Igy hh·tik a nagytüszöjú bukov-jnait Geroszim
ln�' aJ Rál�rha körü) ült. Kettő aludt,
bement, A két-három Gig{
egr pengeLte a szersznmját, csak úgy a maga mulatságára.
Két csendőr - oda vdltnk rendelve - iszogatott. Nesz ]lern
hnllo.tswtt a :faluban, délután négy 6ráig, amlMr is Gero
m elszaJndt a jegyzóööz. Az meg éktelen haragra gerjedt.
szi
- Büdös, pimoli: llépség, jóakarattal, atyailag gondos
aztán itt a hálo..
kodiK az ember még a 11lul'n:tságáról is,
Na megá1Jjatok.
Negyed6nn muh'a talpon " olt a falu. CseIldörök zörget
tc� a J'l'inyos, l'egényes házak a1taján. GyerülIk, gyerünk. S
ötösével-hatosával hnjtott:a, «H'elte a népet egy-egy csendőr
felhúzott ka'kasú puskával a kocsma felé - mulntlli. 'Ilyen
mulatság sem esett még Pálfnh'án.
Bedéékhez is bekopogott Rét csendor.
- Mink öreg!:ik vagyunk mb, - szabódott Bed'c. M6a lány meg beteg.
zes
- Na ha beteg, nlajd helyre jön.
Juli;'
Az öregaszony sirt, jaj�,utott, millt II z{lporeső.
Yígasztalta. Az öreg Bede ráj'ukszólt,
- Gyere Julis. Veled megyek én is, 1l� félj senunit.
Nem is félt a lány, csak inkább az anyját sajnálta. Sze
gén)' öreg Bedéllé menni aK!al'b \felük nlindenároll, de az em
ber rá'pal'llncsolt:
---.. Itthon maradsz. Én megyek el a lánnynl, valaki itt
hon is kell, hogy l egyen.
az
Oltek
Gyülekeztek a mulnt6 11épek, gyülekeztek.
ikszlábü aszLalok ltörül a lóeákon komoran, érintetlen poha
raR: mellett, ökölhenyomott kezekkel.. némnn. Az ajtóllan és
a söntésen belül csendörök.
Péterffy Áron lökte be !lZ njt6t s bedobbant II szobD
kö'ZCpére.
hut
- ftt v6nék, � rikkantoHa sl'rahnival6 j6kcdvvel
iIDTUnk egyet fiuk, úgyis rég nem ittunk.
Megmor.dultak a fejek S a szemckhen felcsillnnt vDlami
enlh!kezésféle. Vágányos Bálint eléje ál\i'tott egy tele üveg
gel és koccintottalt, A cigány cigtiny marad, megérezt<! :l
pillanatot s rárántott. I'l'iorogni kezdtek fi lábak. ' A jegyzó
maga is el6ketült E< kiintette a cscndöl'Öket. Elég, ha kivül
vannak, Ne izgassúk a népet.
Péter({y Áron sorba, járt a Jegényeltlll_'7., ICÍlnyokhoz.
- M:ubassatolt egy kis \Irgat, bé, ne. lássiak' hogy 1I7. orrunk vére ;folyik, túncoljatok.
Tti�coltak keservesen. Az ital egyre fogyott, a nóta
cgyl'e to
"bb lelt, il jl'VCgf) megtclt az össmzsufolt omberek Il{i.
rájával, ogy-�gy yjkk::mlús szelte át a levegőt.

-

,

Legolcsó bban vásárolh at a c s e n d ő r

női és l e á nyka

té l i k a bátok a t,

úgynemü és fehérnemű anyagokllt, kész fchérnemOI
él! minden egyéb ruho.w.tl cikket kaki· és clvUruhn

szöveteket

sz:őrm ebun dáka t
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P�tel:Hl' Áron tüzelte a fiúkat:
- Rázznd Komám, forgasd az I!hatta . . .
A cscndörökMk odaki ptilinkat hordott Geroszim. IIDgy
állott a-z ajt6ba, ki nem engedett senkit.
Geroszim hordta,
hordta, úgy itták, mint a homok az esót.
Öreg Bede ott. iilt JuLissal a felfelőli
JÓCD sarkáball.
űlt.ek csendesen, �niht a siralomházban. Néha :földhöz veró
dött egy pohár,
" agy odakinb puskatus zörrent,
megbol'
'Ulngott Julis.
lFéte:rfitiy Amn hivta· meg táncolni.
- Eredj, - bökte meg az apja, - mi se vagyunk gyen
gébb fajta másnúl.
W{mcolt; Sulis.
Áron forgatta rikkant
gatya.
- Láttam Gábort Bukarestben, tudod-e? _ mondta.
- Nem tudom - s fehérebb lett. - Régen) nagyon
régen ncm írt Gábor.
P6terf.f.y �\ ronnllk II fejébe ment cuir fl pálinka.
- O1�'nll dl'áh l'ctb abból,
sug.ta ReS6I'ü(>;n, _ de
O'l'ynll oláh. Ne vúrd azt jlu]is " . ne v{ll'd , . ,
Julis lekapta El kezét a legény válllí.r61.
- Ne "árd, - fo1rtat.tu fi legény s utánu nyult,
ul' lett abbó'l , nelU jön az vi�'Zn,
Bede Julis szébnézctt fl g'ÓZös kOCSIl18szobában s el, ki,
nl. éjszakába merült. Úliul'8.
- Visszajön,
- Visszaj,ön ?
.Ráb6lintotb.
- Hogy tudod'!
Bede Julis clhtizta magát s \tissznindult az npjához.
- A vére vissmllOZZ8 ide " . haza - s elment. Odasi·
mult az öreghez s úgy vort n szívo, llOgy majd kiszakítottn
u mellét, úgy érezte. De nem mut!ltta. Péterffy Aron egye
dHI ropta tovább.
' d, hogy Kossuth LaJos
IZ
- Héj, - rikoltott - azt h,
!\'Zt. ize.ute , " - s �'(IRezdte erősen. A tölibiek utftnn. A ci,.

glill)' óvatos vonója fl Ic.vegőben maradt.
.
Akkor lwitott
az hóba Ciceu. A sztlmc reszeg f6u).bell
.
c�i1Iogott - n jegyzővel Ivott a Ilogy eredményre
s II
!<7..:i.in tátvomo.'radt a !mél'egtöl.
- Kuss - beleol'dltott a nótábll -, csend iegyen ,
Ilt
..>t\j csendórök!
Cieeu vérbcllforgó szeme Julist kapta cl. A le{my nem
fIlekelt, az a Ria vállúl'Q hajtotta ft fe.jét 31éltall, A'Z öreg
Bt-de II haját simogatta, úgy, ül tek kot.ten.
Ciceu ol'dftott,
-, Majd én lllegmutatom, azt n mindensógit!

628

Átrollnnt 3! s7,obálh A részeg csend6rök már Befsl� to�
Jbngtnk, IDgy káplár bukott be elsönek. Reszlt:etö kézzel emelte
fel n fegyvel't. A seg6djegyzö w:zítottn :

- Löjj, - k
iáltotta - löjj, részeg disznó . " Jöjj, 16jJ,
- kikallba kezéből a fegyver.t és belelött II kavargó tö
megbe, Gyenge sikoltás felelt a sarokból s egy hörg6 iivöltés
tört át a zsivajon,
- Leányom!
ellend tet:t. Sze.rtotántorogtak.
Aztkn ágyat vetettek ft szeké:l'be s vén Bede Mózes közi�
bevágott, Elindult a vúros fejé.
A híny feküdt a saragjába
polcolt pál'nákolh A véll székel�f ült {l bakon, mozdu1athmul,
szorosra zárt szájjal, A falu elcsendesedett s rendl'e elma�
rndt mögöttük,

Jöjj !

XI.

Az elócsarnokbnll maga az öreg NicuicSOlt fogadta a veli'
dé�ket. Der.lis volt és megelégedett, mint mhl(lig, ha a csa�
lád gazdagságá t, fényét csillbwtllthnttn B SMZSzor �oi1bnn
örült Olast, JlOgy ezt a ga7.dagságot megmentve látta, Ma este
- így lIatill'ozot.t az öreg Niculesc u - bejelenti a tii'rsaság�
lIak a lánya eljegyzését is. Mindcnkihez volt egy ked\f(�S
szava, egy mosolya, most éppen Stallca Dumitru, a husz/Ír.
főhadnagy, csapta össze előtte a sarkantyúját.
(Fol ytabjuk. )

Pillyúzat.

Le kell trni e$'�
f oktatást, amelyben az oktató Ml'ól
győzi meg hallgatÓit, IlOgy a Gsendőmek nemcsak a szolgá
Inti dc szolgálaton kívüli mugutartásnra is súlyt kell he
fye;nie, tÚl'sas{lgát meg kell viilogatnia �s általában arra
törekednie, hogy a lakosság az ö magánéletében se találjon
kivetnivnlót, Az oktat:isllak tur(;alnlOznin kelJ mindent, amit
az ilyen magatartás követelméllyének tckintJldünk, valamint
az indok.
�knt is, nmdT'yck azt ft cselldór sz/Ím{lrn kötelezővó
tesziK. Az oktutó mind a nős, mind ti uőtlen csendőrök magán.
életévol foglalkozzék.
Az oktut/ÍSllnk mindeilki által könnyen megérthető, eg�'�
szet'ű StilUSbllll kell törtérulie,
E pálynzn.l.lmk e:sösorb�Hl
szakasz- és örsp31'anCSllokok sz{lmnra val6 ugyan, dc azért
bál'milyen rendfokozntú legé.nységi egyé.n is résztvehet.
PúlWÍ'::aw( csdl.' ( l , C$ollda",�dfl l(lgvllyslÍg.j llUIIÓlldtöl íOdIl�

dunk ol. He,tó,id6: IWIIC"-ml!t'}' 1 , A lt1oJobb páJ./I«�(ltot lahl'
n].;.(lszf.hn lÓ, ClJol/dűrsá,qi 1!11'!Jmi., c/"IJdot'i 1/I11.1)ÓSI:I' 1'flIj�;:fI.' j1/.ta,l
m�::;;;IIIr.. IL: el'mltlHil1111 a lIova-mber JS-iki Ilz!;ll11udtltall IQ"·
juk körüj/m',

tortó.,

n.odar" k,,,Uolben, k6n,yor nll). r",.zrot�
IIzeM.ro ka p hn,l ó �
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Megfejtés.

Lnpunl rolyú l;Yl 16. S2ámában közölt minősítő
:.atunk ml"gftjte�{' a !;ö'·etke7,.Ó:
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pÚJyn.

a
1. h:8","y J:inn5 postakocs-is auiltal, hogy mint po �t
felbontotta, a btk. 200. § 'aba
.,zol[!:8 a r,áMmtt lL'\'deket
ijtköZQ I�\'éltitok meg"l!rt�.!.'enek ,·I!tsegét követte el. Az (I
körülmény. bogy ncyezett a leyelet .8!L abb� s�jt;ett
c1lopasa Y':'gett bontotta fel, le�ellebb �ulyosbl.tó .k?�I
_ 0
buncselékmeny 1llU\00
menykent szeN'pdhct, dc 1\
esere
t
ninc- bdolyú.ll5al, meri !'em lopfu:, nem pedig �nnak kísér ·
lete nem forog fenll . Nem létczö dolgot ugyalUs nem lehet
annak eUopásiit meg scm le e'.;
ellolIni, kö\·clkcW.llktippen
k:íserelni. Itt c;;ak 101JiH' szimdék i ról beszélhetünk, de El szan
dp.kot II tör..-ém' nem bünteti.
2. Ror,'ath' Gahar cselekménye kétféleképpen minősithet6;
szimdCkD.�an (btk. ::101. §) és gondatlanságból (btk. 310. §)
okozott �ulyos tcsti "értésnek. Scindékosnak azért minósit
hetti. mert HO'rvúthnak az ol t n szándéka. hogy testi sérlé."It
nkQtzOn ,;: csak lole független körülmén}Tlek ,'olt a követ
kU.mWF', bogy Q. sértés más egyénen következett be, mint
aki ell(n nl. emlitett szándéka irányult. Viszont az a meg·
ít4!.lés is helytálló lehet, hogy a testi sérülé3 nem a g)'anulii
tolt nándékanak, hanem csak n gondatlaru;ág-.J.nak a követ.
kuméll}'c, mert Subö h,n'nnt nem a gyannsit()tt által el
dobott sörfu;ü\'cg. hanem a véletlenül levert petroleumlán\lld
�rtettl' meg, mar pedig erre a tettes szándéka nem irányult.
ilyen e!::dek�n. antikor l. i. egy bűncselekmény többfélekép.
pm: sú;yosabban l!S enyhébben minosíthew, a csendómek
i spontjára kell helyezkednie és a
a swyosabb minős't�� alh
nyomozást annak megfelcli>ell kell lefolytatnia. A csendőr
11tal súl�"G.',.abban minósHett és ennek megfeleloon nyomo
utt büDc�lekmenyt ugyanis a bi�ág könn)'ebbcn enyOlt.
beti, mint ahogy a �dor által enyhébben minősíteltet sú
Ip.lsbíthatja, mert n nromoz{u; alkalmával az cnyhfbb mino
sitéE kÖ'·etkeztében fig)'elmen kivül hagyott súlyosabb tény
alladek demeinek utólago megáUapitása nehézségbe ütköz.

"

'

K
O�
��
AP
1 L�
��
RS, eG
Ö�
D�
K�
SE�
�C��

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

�z
�

e

hLtik
.i. Pál Mikl� gyanusltott c::elektnénye is kétféle elbí
rálá6 alá e5hetik. A bfróéágtól függ, hogy cselckményet csu
pán 3. kbtk. U. §-aba ütközö kihágasnak (\'(>.Srelyes feny 
getis), "agy pedig a b tk, 2!IO. §-ilba ütköz.ó "ét.ségn('k fogjn

minő!litcni, mert a gondatlanság határa ingadozó. Az, hogy
az elhalt részben magn is oka volt halálának (mert hllán
szük�gtelcnül cs elövigyázatlanul ugrott le a padlósról ), a
g
yanu
sitott megbüntetését nem zárja ki, ha ó is gondatlan
s got követelt cl. A nyomo?ás során tehát ebben a� esetben
,
vét
is a súlvosnbb minósitésnek, nevezetesen BZ emberolés
s�genek �lJlÍ.spontjára kell helyezkedni.
Felada /lwkat hd1f('Sel1 oldo/Mk mOg a kövGtke:;6�': Bá,..·
dOI!l !I1iM/II t,öMlI. (Cjkfgyós). Benedek Lajos th. (Ozol'a),
Br:nld fh Jdllo/l fUI"I)I. (Magya1'gcncs), Bérczes (Bol/my) Jd
nos őrm. (Szojol), Cecís::ár Antal tó-nn. (Leps6ny), Dömötör
Lajos Cll. (GIl18V), Egri Sál/dor tCÍT1/!. (Szúkesfehórvár), Elt:
I."nl Jc.i7108 forlII.. (Go/Bd, Fazoka8 János öTm. (DMZk), föl
rUJgy Sri1Uior torm. (H08sl:úpcres"feg), FiUalri J6zsef aIJulg/!.
MiMiy
( 'l'o/Iomir), G(lsz/lJ"i l1'crenc th. (Dorog), Ho rvátll
6'·m. (KiHJ«gós::811ú8) , lfMs Mi/uHy tonn. (0'1'0'8), l:i:.dlmá7/
[inTe JI. Brill. (Bá taszók) , Kis8 A.,Lla:1 I. tŐ1'1I1. (Kaba), Lásdó
(Bá'nOks(Zcnt
t8rllt.
G�:a c,.�. (Stilltlo k), Magyar Má.tyás
iwörny), Magyor6si h/lTe tőnn. (Veszprém,), Monyhárt
... (Ózd) , Molnár
/'5fván th. (SccnnbatluJly), Mocsár JóUJe! 6rm
lstt/(bl Il. cs. (Gelse), vité:; NófJ/,lJt1. Pál th. (MagYMgencs),
Pilipár FcrfJ'IIC törnI. (Magya"gencs), Pint6r István tó"""
(GÖllyii), Serególye8 A-rnbms prb. cs. (Ipoly/aMlóc), S=Ó
t61'm. (Pé·
cdnyi Lás=ló tÖl'nl. (Bagamér), Varga Balá:zs
acI), Varga J8/VÚ" Ill. tiirm. (Srojol), Var888 Antal törni.
(Dehrccol), \/i7lc:e György t6rm, (Mltraksrcsztúr),
A pál)'adfjul kitii.zött d[sz.es asztali dobozt II fent fel
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Nyertes: Sere·
sorolt helyes megfejtók között kisorsoltuk.
örsbeli próbacsendör, kinek R
gélyes Ambrus ipolytarnóci
jutalmat egyidejüen elküldöttük,

Az örs ügyvezetésének egyszerfisltésére

vonnlkozó Illllyfizntnnkra beérkel'A'llt p ú h n munk fik bizottsági
birálatanllk eredményét a november l-i' számunkban fogjuk

kör.ölnl.

A sur.kcsztésért és kiadá.s6rt feleI6-s:

PINCZÉS ZOLTÁN

őrnagy.

Stádium Sajtllvál1alat
Ré.szvénytá.rsaság,
Budapest, VI.,
Rózsa·u. 111. - Felelös üzemvezető: Gy6ry Aladár.
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Egyenruhaszövetek,
béJés6ruk.

n61 cs IcrTl (ch6rnemú,
selyem, kötött- ésszövölta
llru,
keszlyll, harisnya,
paplan, cipO.

O O o"oo o O ou u. :j;••• .-. i

H a s l n fi II u n

I

Schmoll Paszta

Magyar gyérlmány

