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Hiszek egy Istenben, hisze/( egy h.azáball. 

Hiszek egy isteni őrök igazsá.gban, 
H�Z6k MaOlluroTszág feltámadd.sába1l. 

Amen. 

A testületi szellem. 
A régi osztrák.magyai� monal'chiában mál' a 

háború előtt recsegett-ropogott minden. Omladozott, 
mint a középkori várfalak kötörmeléke. Aid közvet
len közelről nézte n dolgokat és szeme volt ahhoz, 
hogy a dolgokat ne csak nézze, de lássa is, csodál
l{Ozva kellett kérdeznie: mi hát az a vaskapocs, ami 
ezt a nem kevesebb, mint tizennégy nemzetiségből 
összetevődött államvegyületet összetartja" 

A hazaszeretet aligha. Ai egész monarchiát senki 
sem igen tekintette igazi hazájának, csak Magyarorszá
got, Tirolt, Horvátországot vagy Bukovinát külön
külön. Ellenben volt valami, ami minden népet, minden 
érzelmet eggyéforl'asztott:.a k. u. k. hadsereg. Nem a 
sZl1l'onyaiban és ágyuiban, hanem a szellemében rejlett 
erejével. 

A régi monarchiát lehetett szidni, lehetett ki
tréfálni, lehetett a nagyhatalmi mivoltában kétel
kedni, de nem lehetett tisztelet nélkül elmenni a szel
lem mel1ett, amely hadseregét s elsősorban a tiszti
kal'át áthatotta. Ferbelillén, Kolinon, Aspernen, 
Cl1stozzán, Sabácon, Duklán és a Dobel'dón keresz
tül fehér és kék Waffenrockban, majd pedig 
csukaszürkében rohamozó németek, magyarok, romá
nok, szlovének és lengyelek vére keveredett egymás
sal ebben a hadseregben, rutén, morva, horvát és tót 
bakái közös sírban szorultak szorosan egymáshoz min
den vílágtájon s a Bosznia déli csücskében szolgáló tiszt 
olyan bensőséges barátsággal üdvözölte valahol fent, 
Galiciában szolgfdó tiszttál'sát a bécsi PrAlel'bcn vagy fi 
sztropkói királygyakorlaton, mintha egy anyntejet szív
tak volna. 

És mi volt fi hadsereg vnskapcsa? Szelleme, 
a közszellem. 

Mint minden elvont dolognaj;:, ennek is nehéz 
a meghatlll'ozása. A puska összetételét, szel'kezetét. 
alkatl'észeit, anyagát. Olűködését pontosan meg le
het határozni. De mi a nemesség, mi az crkölcs, fl 
magasztos, fi szellem, a közszel1em? Tíz ember tiz
féleképen fogja meghatározni. 

Közös hivatás? Igen js, ncm is. Inkább nem. 
Nagyon sok azonos foglalkozRsú ember van, akik 
között nincs érzelmi közösség, vagy ha van, nem 
barátságos. Mert szellem, II szó magas értelmében 
vett szellem czak ott alakulhat ki, ahol az "Én" min
dig háttél'be gy,ontl a "Másik" és ay, ,.összesség" 
menet.t, ahol minden cselekedet rúgója erkölcsi és 
nem anyagi s ahol kicsinyes szempontok nem nő-

hetnek akkorára, hogy magasabb érdekeket veszé
lyeztessellelt. 

Van a Szolgálati Szabályzatnak egy paragra
fusa, a hatodik. 'falán fl világon sincs szebb paraSTfI.
fus. A közszelleml'öl szól. A fegyveres erő számára 
Írták, tehát reánit, csendörökl'e is él·vényes. Minél 
többet szívunk fe] egyénenkint ebből a tündöklő 
örökségből, ami ál erősebb lesz a közösség szelleme, 
amelyet alkotunk. 

Lehet-e azonban a köuzellem mellett testületi 
szellem is? Lehet. Szabad-e lennie? Igen. Nem csak 
szabad, de kell. Mert amíg a közszellem igen soka
kat, egész haderöt foglal magába, s így természet
szerűen lazább, addig a testületi szellem szűkebb 
körre szol'Ítkoüik s ezért még közvetlenebb, még bi
zalmasabb, melegebb és egyénibb amannál. A köz
szellem bajtli.rsiasságot emleget; nekünk, csendöl'ök
nek tovább kell mennünk és hivatásunk, testületi 
közösségünk külön szeretetével a katona bajtál'sias
ságát a csendőr testvél'iességévé kell fokoznunk. 
'festvél'iességgé, amely életcélunk kUlön tartalmának 
követelménye és folyománya. 

Amit El testületi szellem erkölcsiekben nyujt, na
gyon sok. Amit követel, nagyon kevés. Mindössze 
ennyi: 

Legyen minden csendőr nemcsak bnjtársa, de 
t.estvére is a bajtársának. Legyen minden Inktanya 
minden csendörnek otthona. Idegen csendőrö!{ érez
zék első találkozáskor is azt, hogy már régen isme
rik egymást. örüljünk csend őrl ajtársunk örömének 
s ne mutassunk érzéketlen közönyt fi bánatával szem
ben. Tekintsük a testület jó és rossz napjait saját jó 
és rossz napunknak, szerezzünk a testületnek dicsére
let, ha egyénileg nem részesülünk is benne. Sokan van
nak, akiknel, véletlen, sajátos vagy bosszantó körülmé
nyek folytán le keI! mondaniok arról, hogy munkájukért 
egyéni elismerésben részesüljenek. És mégis dolgoznak. 
Miért? Mert számukl-a nemcsak sz6lam az összességért 
munkálkodás nemes kötelessége. 

A testület ügye mindnyájunk ügye. Aki bántja, 
engem bánt, aki támadja, téged támad aki dicséri 
minket dicsér, aki megszólja, minket szól meg: 
"Idegen" csendőr nincs számunkra s idegen csendőr
laktanya sillcsen az ö számára. Ez az alapköve min
den testvél'iességllek, enélkül testületi szeUemről 
sem beszélhetünk, vagy ha beszélünk, nincs mit di
csekednilnk vele. 

A közszellem ereje jó katonákká, a testilleti 
szellem ereje jó csendörökké nevel. Nincs köztük 
ene�tét, sem vel'Sengés. De amint csak e1'6s gyö
keru, egészséges fn nevel új hajtásokat, csak erős 
és n lelkekben mélyen gYÖkel'ezö közszellemnek nö
het friss, virágos, erős hajtásává ll. mi kUlön büsz
keségünk: a testUleti szellem. 
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A bejelentési kötelezettségről. 
hla: CZEGLBDY JENÖ szlÍ7:ndos. 

Az 1879. évi XXVIII. t.-c. tartalmazza az első ren
delkezéseket, amelyek a lakóhelyek és tartózkodási helyek 
bejele!ltésére vonatkoznak. E törvény 1. és 2. §-a szerint 
Budapest székesfőváros lakosai, nemkülönben a területén 
tartózkodó idegenek minden be- és kiköltözést, úgys'l.Ínlér. 
a lakó- és tartózkodási helynek minden megváltoztatását 
bejelenteni larloz.nak. 

Idők folyamán a bejelentési kötelezettséget mindin
kább kiterjesztették s így a közvetlen Budapest mellett 
elte1:Ul6 népes heh'ségekben_ és vidéki városokban is beje
lentő hivatalokat állItottak fel, amelyeknek a lakoSSág ki
és bejelentése körüli tennivalók ellátása volt a hivatása. 
1931" március l-én a hat kerületi rendörfők;:Lpitányság te
rületén összesen 61 városban múködtek mar bejelentő hiva
talok. 

Az 1930 november 20-án kelt 7270-1980. számú mi
niszterelnöki rendelet (1. Belügyi Közlöny 1027. oldal) a 
bejelentési kötelezeltséget az egész ország területére kiter· 
jesztette. Ennek következtében az 1930 december lG-án 
kelt 63.410/1-1930. számú belügyminiszteri rendelet (I. 
Belügyi Közlöny 1930. évf. 1l091. oldal) a követlkezókben 
intézkedik. 

'Minden magyar állampolgár bejelenteni köteles: 
aj állandó lakóhelyének végleges, valamint három hó

napon túlterjedő megváltoztatását (elköltözését és beköl
tözését), 

hj életének 19-ik évébe való belépését annak az évnek 
január 31..,.ig, amelyben a IB-ik évét betölti. 

ej Magyar állampolgárság megszel-z.ése esetén az i1-
letö magat azonnal bejelenteni köteles. 

_A be- és kijelentés előírt minta szerinti be- és kije· 
lentalapok kitöltése és beszolgá.ltatása útján történik. 

fl. fekete rózsa 
Egy hatlÍ.rs�éli kis faluban 
Ottan esett meu a caoda ' 
A k/lz8ég apraja meg ?UI�uju 
Mint a blÚl8'.Íra jár oda. 

EOU szegény aS8zony ablakábun 
Ki11iráyzott egV rÓ2$a!.ó 
És raita 8gy6U€l� vt.rágsUíl, 
Egy fekete blÍ.8 r6zsa 1/Ö. 

Fáim/. ko�vul lc Btinlla mindig 
ÉS. 1)ttml:�g 1tarm.a.tkönuv-lcJlett. 
Mmt fOjtott jaj, mely Ittat csak 
Csöndes "sirásba?1 tOl·hetett. 

M�rt fekelt::? M�rt ce-üno le súrmal 
Konuuet IIléTt sh- ci róz8ollZúl? 

A családfő lapján a vele együtt költöző törvényes felesé
get és a családfő nevét viselő, 18 éven aluli családtagokat 
(nem a családfő nevét viselő gyermekeket külön lapon) 
kell bejelenteni. A be- és kijelentési lapokat a kitöltés 
után nagy- és kisköz.ségekben a községi (kör-) jegyzőhöz, 
városokban n rendőrkapitánysághoz kell beszolgá:Jtatni. 

A be- és kijelenlölapokon az adatokat pontosan éSA 
valóságnak megfelelően kell feltűntetni. A bejelentett 
adatok valóságáért a be- és kijele!1tésre kötelezett - a 
be- és kijelentés megtörténtéért pedig a bejelentésre köte
lezettel együtt a szállásadó is felelős, ezért a be- és kije

lenlölapokat mindketten aláü·ni kötelesek. A beköltözésl 
24 óra alatt, az elköllözést pedig a megtörtér.te előtt kell 
bejelenteni. 

Aki a rendelet rendelkezéseit megszegi, kihágást -kö
vet el és pénzbírsággal ken büntetni. 

A rendelet világos intézkedései nem szorulnak ma
gyarázatra, különösen előttünk, csendőrök előtt. caak arra 
hívom fel a figyelmet, hogy a rendelettel kiterjesztett be
jelentési kötelezettség csak gJagyar állampolgárokra vonat
kozik. Idegen honosok és a területenkívüliséget élvezők 
a bejelentési kötelezettség alól menlesülnek. 

A be-, illetve kiköltözést a községi elóljáróságoknál 
kapható "Bej�le:ntö (kijelent6) ICLp magyar hmlOs sm
móra" feliratú tirlapon kell bejelenteni; a bejelentőlap fe
lét az ú. n. "Beiel..entést (kijelentést) igazoló szelvénif'-t 
a fél visszakapja. A kitöltésre vonatkozó tudnivalók az ür
lapok hátlapján megtalálhatók . 

. Ha a rendelet k6zbiztons&gi elónyeit mér-legeljük, azt 
látJuk, hogy életbeléptctése nagy mértékben hozzájárul a 
közártalmúak, a büntetett elóélelüek .s egyéb kétes egyé
nek csendórségi nyilvántartá.sának teljesebbe tételéhez. 
Csa� az örsparancsnokokon múlik, hogy a rendelet üdvös 
hat.'lsát a közbiztonság elónyére minél jobban kihasz
nálják. 

A csodá16knak ajaká ról 
A kércUs sorról sorra száll. 

Pedig oly egY8zeri;' me8éje. 
Magját egy apn) pinlYllwdár 
Az ell'aholt végekről hozta 
Hol sok ezer szív 8írva vdr. 

Vá.r, vár a nagy srohad1l1á-llra 

Aggódó reménY8ég között. 
Ott nötl u nmg ezer 8ólUI,jban 
S ezernyi könnyel öntözött. 
Ott -nőtt s csodálni lehet-e 
Ha 'lnindig könnyes é8 tek'ele? 

FELEKI SANDOR. 

Csendélet a fronton. 

Á 
hla: �IAHAcS LAJOS szúzmlos. 
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A nehéz megélhetési viszon) ok, a kiéleződött tál'sa

dalmi ellentétek, a lakosság lélektizámának szaporodása 
stb. s ezekkel az okolclt..al szorosan összefüggően a közön
séges és intellektuális büncsclekmények növekedése, a bü
nözök agyafurtsága, kitanultsága, mind hathatósabb ellen
rendszabályokra kényszeríti a hatóságokat. 

A bejelentés i kötelezettség a statisztikai, népmoz
galmi stb. nyilvántartásoD kivül az országban széltében
hosszában kóborló bünözök, jövő-meno közártalmúak, Itt 
felbukkanó, ott eltűnő gyanús egyének mozgási lehetősé
gének korlátok közé szorítását is célozza. A vidékre is ki
terjesztett bejelentési kbtelezettséget is úgy kell tekinteni 
- különösen csendörszemmel -, mint a közbiztonság 
megszilál'ditása érdekében tett megelőző intézkedést. 

A bejelentésre kötelezetteket, a szerint, hogy mikép
pen teljesit:k vagy nem teljesitik ebbeli kötelezettségüket, 
három föcsoportba sorolhatjuk. Az első csoportba azok 
tartoznak, akik a törvényes formák betartásával az előirt 
határidőre, a bejelentőlap rovatait a valóságos helyzetnek 
megfelelöE'n kitöltve. eleget tesznek - a bejelenlési kötele
zeUségüknek. A másoJik csoportbeliek azok, akik bejelen· 
tik ugyan magukat, de vagy a hatiiridőt nem tartjJik be. 
vagy pedig - mert bizonnyal okuk van reá - a bejelentő
la'pon hamis adatokat jelentenek. Végül a harmadik c.:!0-
portb n tartoznnk azok, akik "egyáltalában nem jelenfk be 
magukat. 

A csendőr eljárása esetenként más és más. Vegyük 
először az első esetet, amelyben a bejelentés a törvényes 
elóíl'ás szerint megtöl'tént. Ehben az esetben a csendőr 
könnyen értesülhet a letelepedett személyi viszonyairól. A 
községházán beadott bejelentölapon minden fontos adat 
(név, szülők neve, születési helye, éve, előző lakhely) meg
található. Hogy mindez sírn án menjen, az elö!jh-óság és az 
örs között meg kell teremteni a kölcsönös érintkezés leg· 
megfelelőbb formáját. E téren sehol sem tapasztaltam ne-

sohasem fáznak s dalolva n�znek farkasszemet a halállal. 
Nem is hazugság volt talán az öreg meséje, hanem köl
tészet - kiBzárnyal az néha a suba alól is -, de nz 
sem lehetetlen, hogy sziniga'Zat mondott, hiszen azóta 
magunk is IAttuk az ő vitézeit ... 

Néha azonban túlmesszire ragadta a lendület s 
mikor a hatást már nem fokozhatta, a maga tótos ma
gyal'Ságával elsütötte az ősrégi grallitsár-tréfát: 

- Aztán csak tötöttüng-!ötöttüng, tötottüng-Iótöt
tüng, végin mán nem is tötöttüng, csak lótöttüng .. . -
Az ellenség ugyanis snsknmód lepte el őket s olyan gyor
san kellett tiizelniök, hogy tö ltésre már nem futotta az 
időből, hát csak úgy töltés nélkül lődöztek . 

Mikor aztán felnöttllnk, láttuk, hogy nem egészen 
igy vagyunk ti háborúval. Van ott egyéb is n lődözésen 
kivül. Ehség és jÓllakottság, fáradtság és pihenés, fagy 
és líUlgoló tüz, vágyak és szomorúságok, mély barátsá
gok és veté lkedések, apró örömük és acsarkodások ... 
csak úgy, mint az iUhoni életben. lIlindössze az a különb
ség, hogy odnkint nem fecskék és pillangók, hanem WiS
darabok röpködnek a levegőben, de Jia csak úgy a VM,
világba röpködnek, oda se néz a buka ... 

Ha pihenöl>en van, pihen istenigazából. miként n 
hatodik század is megpihent egy öl'eg erdő tisztásIin. 
mikor Bruszilovot sikerült megálIllani. 

Csitári Pista szükebb bajtársi körével hanyatt
feküdt a pázsiton. Fújták a legények a füstöt, nézték n 
lombok fölött sétáló teliholdat és rendületlenUl hallgat· 

héz.séget. Az elöljáróság�ak is érdeke. hogy a községb':ll 
csak jóravaló, becsületes emberek telepedjenek le, ezért az 
elöljáróságok sZÍvesen rendelkezésére bocsátják a megje
lenő járőröknek és az érdeklődö örsparancsnoknak az ada
tokat. Egyik-másik örs úgy oldott.a meg a kérdést, hogy 
az elöljáróság időnként kimutatás alakjában közli az örssel 
az Úijonnan érkezetteket. Én az előbbi, a csendőrök által 
való személye.:; érdeklődés módszerét tartom helyesnek. Ta
lán fál'adságosabb, de biztosabb és célravezetőbb is. Eg'\'éb
ként is könnyen megy az ellenőrzés, mert a község házán a 
bejelentett egyénekről a nyiiv{mtal'tási könyvön kivül kar
totékrendszerü külön nyilvántartást is vezetnek. A megje
lent járőrnek nincs más tenniva�ója, mint az adatokat ki
irni. 

Lássuk már most, mik a csendőr tennivalói ez új ada
tok birtokában ? 

Hazaérkezve mindenekelótt az összes hivatalos és ma 
gán feljegyzéseit átnézi. Sorra veszi az áJJamJ'endészeti 
zsebkönyveket, a kémgyanusak körözvénreit, a Nyomozó
kulcs -.adatait, a jegyzMckönyvec.skéket, a figyelőlapokat stb. 
Megállapitja, nem szerepel-e valahol a bejelentett neve. Ha 
ezt tisztázta, hozzáfoghat az illető pontos priorálásához 
lI'findenekelőtt tudakozóivet kell küldeni a bejelentett egyén 
területileg illetékes volt öl'sparancsnoksághoz, illetve. ha 
állam rendőrség területéről jött, megkeresést az illetékes 
rendőrkapitánysághoz. A "áhlszhoz mérten azután, ha 
szükséges, tudakozólapot kell küldeni a csendül' összekötő
tiszt úrnak is. Altalában mindazokkal a ható .. ágokkal. pa
r�ncsnokságokkal stb. fel kell venni az érintkezést, amely 
csak némileg is hivatott -a bejelentett egyén eJóeletél'e, vi
selt dolgaira, magatartásnra. megbizhatóságára :stb. "éI2-
ményt mondaDi. Hosszadulmas munka, de megéri. 

Egyik örsparancsnokom már eddig is igen dicséretes 
tevékenységet fejtett ki ezen a téren. Ez év jnnuiir l-tól az 
örsköl'letében letelepedett 35 magyal' állam polgá l' közül II 

tak. Néhány napja csl1ták tomboltak itt, de most puska
lövés se zavarta a csendet. Az orosz árokból é.nek csen
dült s ebben a holdkórosan nyári éjszakában mely sóha
jok szakadtak fel, kiki arra felé gondolt, amerre II vá
gyódása húzta, haza ... 

Csak Galambos fészkelődött. Civilben halásznadrág
foltozó volt Békésen, nzt pedig mindenki tudta, hogy 
ennél alacsonyabbrendü és reménytelenebb emberi hi"n
tás nincs a nap alatt. Galambos tehát a háború hósi le
hewségeivel aknrt,..'l megtoldani hiányos tekintélyét, el
hárijánosodott. 

Szapulla az otthonmaradoltakat. kórházakban és had
tapbnn henyélöket és gyávának titulált milldenkit, aki 
nem kapja el a levegöben sistergö huszonnyolcns gráná
tot. mint kutya II legyet. Az egész hadsel'eg rongyos háti
zsákkal járta már akkoriban az idegen országokat, egye
düi Gulambos hátán fityegett békebeli torniszter. mert 
lj mindenben extra volt. Nem csodn, hogy acsarkodtak 
rá II legények . . . , 

_ Fenemegette! morgott a nadnigfoltozó. -
Miféle háború ez? Elájultok egy kis holdvilágtól s ha /I 
muszkák elnyekergik, hogy Vo-holga-h6óólga ... , hát 
csak sóhajtoztok, ukál' ll. beteg borjak. Tán el is ájulná
tok, ha most egy géppuskfl. ugatni kezdene ... 

_ Hát te? - vetette oda Csitál'i a fogll közül. -
Te csak úgy odanyú.lnál és nyakoDcsípnéd s elhoznM 
mellékesen a musz,k.a cárt. is ... Fogd be csak. komfun, 
mert mink vigyázunk rád, hogy Szibériába ne kerülj. 
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priorálás alapján 7 embert tart nyilván összesen 8 külön

böző bűncselekményért. E büntetett előéletú egyének figye

lőlapját összesen 4 lopás, l köz.veszélyes rongálás, l zsaro

lés, l súlyos testisértés és 1 szeméremelleni bűncselekmény 

bürltette, illetve vétsége terheli. 

Más a helyzet a második csoportba sorolható bejelen

tésl'e kötelezett egyéneknél, kik a bejelenttsi lapok adata:t 

nem II valóságnak megfelelően töltik ki. Elöfordulhat, 

hogy a jelentkező a saját, esetleg a szülei ne\'ét ros,;zul 

mondja, vagy az előzó lakását nem a valósllgnak megfeie

löen mOndja be stb . .Az adatok helytelenségére l'á leh�t 

jönni a jelentkezett egyén régi lakóhelyén beadott bejelen

tőlappal való összehasonlílás útján. A kijelentkezéskor 

ugyanis az addigi lakóhely szerinti illetékes hatóság 

(rendőrkapitányság, községi �kör-) jegyző) akijelentke· 

zett egyén bejelentőlap szelvényét a területileg illetékes új 

hatóe!&nak megküldeni köteles. Ilyen esetben a két bejelen

tőlap adatainak ös.szebasonlHása útján könnyen meg lehet 

állapítani az eltérést. 

Előfordulhat azonban az il> - sokszor elő is fordul -

hogy ll. régi bejelentőlap nem áll rendelkezésre. Ez esetben 

nem lehet mást tenni, mint hogy a csendőr az iIlew sze

mélyi adatait kikérdezés, puhatolás stb. útján, megálla})i

lani törekszik. C!!.ak ezután szabad a prior áláshoz fogni. Ha 
ugyanis az előzetes Iluhatolástól eltekintünk, rosszul be

mondott adatok birtokában a bejelentett elóéletét, viselt 
dolgait illetően nem tudunk használható adatokat besze
rezni. Helytelen adatok mellett egy hatóságnak sem áll 
módjaban helyes választ adni s az érdeklődö örs az orsza
gos bűnügyi nyilviLntart6t61 is "Nem fordul elő", "Ieme
retlen" stb. értesitéseket fog kapni, holott az iiletó bünte
tett előéletű, kémgyanús stb. lehet. 

Ha a csendőr a téves adatok bejelentéséről meggyótó
dik, az érdekeltet valótlan adatok bejelentése miatt a mi
niszLeri rendeletbe ütköző kihágás eimén jelent..'\e fel. Az 

�[ert, ha rajtad múlna . - fejezte be ne\'etve, S H 
többieK i� kuncogni kezdtek. 

- Tévedsz, Csitári!- válaszolt előkelő nyugalom
mal Galambos. - Engem el nem csipnek az oroszok, .!Sak 
magadra legyen gondod! - Ezzel kapta magát, !tértő. 
dötten bebújt a vackába aludni 

Másnap a Galambosék raja került előre a tábori 
i:m�re. Csend volt akKor lS, mé1rsélfes c"end, csak 
éppe!, felhők osontak a hold alá s a szellöben mell
l'emeglek a lombok. Nekidőlt Galambos az árokfalnak 8 
belefúr\.a szemét az erdő sötétjébe. Alig ötven lépés l'!.' 
szemben - valahol - gubbasztott az orOS7. őrszem, hnt 
vigyáz.ni kellett. De hiáb'cl vigyázott ... 

Hirtelen láng csapott ki Galambaö elött a földböl, 
robbanés döngette meg a dobhártyáját. Kemény mal'ok tapadt a szájára, izmos karok l'agadták meg ugy, hogy 
se mozdulni, l5e kiáltani nem tudotL s mire fele�zmélt 
volna, a szeme is be volt kötve. Fog!>ágbn esett .. 

ilyen egyént fokozottabban kell figyelni. mert bizonyára 

oka volt a valótlan adatok bejelentésére. 

Az egyáltalában be nem jelentett egyénekkel szemben 

_ kiket a harmadik csoportba .soroltunk - ugyancsak más 

az eljárás. A sokat hangoztatott helyi és személyi ismeret 

megköveteli, hogy a csendőr az öl'skörletébe él,kezett idege

neket - az ott letelepedettekel meg különösen - észre

vegye, szemmeltartsa. Ha a csendől' ilyen egyének megje

lenését észleli, kérje tőlük a bejelentőlap szelvényét. Ha ez 

nincs, utasitsa az érdekeltet a rendeletben előirt 24 6rán 

belüli bejelentés haladéktalan teljesitésére, Ennek megtör

téntét a legközelebbi alkalommal természetesen ellenőrizni 

kell. Ha a ·bejelentés ezekután sem történik meg, fel kell je

lenteni. 

A bejelentések ilyen utólagos megtörténte uUn a 
csendőr eljárása ugyanaz, amit fentebb az első és a máso
dik csoportba tartozó egyénekkel szemben kell foganato
sitani. 

A xendelet b) alpont ja alatti 19. évbe \.aló belépésnek, 
valamint a magyar állampolgárság megszel'zésének bej� 
lentését a csendőr uK�'ancsak ellenőrizni tartozik. 

Jól tudom, hogy az újitiLsokkal való megbarátkozás, 
új rendeletek megismerése, azoknak a gyakorlati csendór
életbe való átplántálása mindig nehézségekkel júr. A ne
hézségektiil azonban nem szabad visszariadni. Évről-évre 
jobban és jobban meg kell barátkozni a minden csendőrnek 
a gondolattal, hogy a !Tégi, egyh'ánytí, meglehet6sen szük 
korlátok közé szoritott helyi jellegű közbiztonsági szolgálat
teljesités idejét multa. 

A lakosság lélekszámának növekedése, a szinte korlát
lan és gyors közlekedési lehetőség, a mindinkább fejlődő 
idegenforgalom, a lakóhelyek !!yakori változtatása, a "kol'
szerü" nyomozás stb. mind új 'ős új feiadIltok elé illlitja n 
csendőrt. A kívánalmakknl pedig lépést kell tartani. 

- Uramisten 1 Haznjutok-e valaha Békésre? . ' . 
EzL hp.jtogatta �gész éjszaka. Tudta, hogy szibériai 

lövészek ejt�tt-ék foglyul, azokról pedig nem sok jót 
hallott. Lehet, hogy ki faggat ják s aztán agyszerúen fel
koncolják:. 

Szökni nem lehel, mert az ör léptei a fedezék szá.já
nál kopognak ... 

l\1i tagadlLs, reggelig kiverte Galnmbost n verejték. 
A reggel kÖ'lelségét abb61 sejtette, bogy lejött hozzá va
h:ki, de nem sz61t semmit, csak megerösitette Galambos 
szemén a kötést s hogy még bidosabban elvegye szeme 
elói a látást, nyakig ft fejébe húzott valami h ósapka
félét. A kkol' kivezette II fedezékböl s azt mondta neki: 

- En tudom kicsi magya1"8zki .. Nem sapka le
huzni, mer agyonlöni. 

Ebből mindent megértett n fogoly s hü·telen rémüle
tében még a szemét is becsukta. Aztán kézenrngndtllk és 
vezették, mondvlln: 

Vitték drötakadlllyon, árkon át, azután belökt�k 
valami sötét oduba - fedezék lehetett _ s ott magára 
hagyták. Tapogalózni kezdett, ládafélét t alált a sarok
ban, arra leroskadt. Megtapogatla magát. nem rO!l8Z álom-e caupán az egész 8 amikor megbizonyosodott a 
valóságról, rászakadt a társtalanság gyötrelme. Felriadt 
benne az addíg ismeretlen érzés, hogy valami félelmete. 
sen idegen világba került, ahol nem olyanok az embe
rek, amilye.n a Csitári, meg n hatodik század többi legé
nye. S amIko I' aztán felrémlett képzeletében Szibéria. 
akkor két öklére eseH a homloka és felnyögött: 

Na, hajde! 

. A fogoly ment, amelTe vitték, mig egyszer meg· 
álhtották. Azt mondt II nE'ki a ma1yarul tudó orosz' 

Csinalaz, ami en ptll'ancaolsz neked .. Tudok 
mllgYRrszki komandÓ. . nR most csinalsz: 

- Nider l 
Erre II sokat haJlott ve?énysz6ra ösztönösen h8sra

vá.gódott Galambos. Kicsit ügyetlen volt a bekötött szeme 
mmtt, az ötvenedik nidel' fl7..onbnn miir kilogllswlonul 
ment. Sz�klldt róla fl verejték, körűlötte pedig éktelen 
n;vetés vlhar.lott. úgy látszik, unUik magukat II musz
kak, hfit most �zfnh(l7.at rf'ndeztl'k a fogollyal 
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A vadászati törvény 
szem léltető� oktatása. 

frlu: vitéz SARAY FERENC alczl'cdcs, 

ől'izni. Tehát, hogy Vf.8n-e I;lgyált:alán s hogy II vadá
'zómíl nida van-e a \'adászjegye. (Az oktat6 elmolldatja a 

c 1f('11diJrl'cl (I 9ll. éi; 40. § §-oka t. Te/tá t 1tuoya1l ja /' cl? J 

Lapunk ezévi 594. oldalAn leirtam, hogyan kell az 
öl'sön a szemléltető oktatásna� történnie. Azt hisze. II hogy 
eme oktatási módszerünk meghonoslh\stihoz és begyakol'. 
IMához a kiképzésnek elég fontos él'dekei fűződnek ahhoz, 
hogy azzal ezúttal ismételten is foglalkozzam. 

Pusztai őrm.: Az útvonalról let�l'ek és II vadászó 
reM indulok. Ha nem vesz észre, a jelsfppnl felhivom 
a figyelmát �s kézzel megtillá'St intek neki (mutatja). 
CI a sipolásom meghallja, jelemet lát.va, tehAt való
színűleg közeledik felém. 

Oktató: i\Ht csinál, míg egymáshoz közelednek, 
majd mikor 8-10 métel'l'e érkeznek egymáshoz? A következökben a vadászati törvény szemléltető okta

tását dolgozt3m ki. Ez az oktatás módot nyujt az örs
parancsnoknak arl'a, hogy keretében a vadászati tÖl'vém' 
és a Szut. több rendelkeresét könnyedén útveg�'e és meg
beszélje. Erre szUkség is val), mert fi vadászat ellenöl'zése 
egyike azoknak II szolgálatoknak, amelyeK II csendŐl'lől jo 
rellépést é.s fokozott tapintatot követelnek. Elöször egy ma
gános vadász, majd egy kÖl'vadászat ellenőrzésének okla· 
tását irom le 

Magámo8 lIadá�z eusl/őrzóse, 

Oktató: A Járőr mn, augusztus 7-én, rendes sz ol
gálatban .ll GÖ1'ömbölyröl Millyiba vezető úton hfllad, 
mikor nyugati il'ányból 2 puskalövést hall. Arra néz 
a járőr, látja és megismeri, hogy tőle 200 lép�snyil'c n 
mlllyi-i jegyző vadászik. ;\Iit csinAI? (Reám utat Szabó 
I"semwrre,) 

Szabó csendőr: Előveszem II jegyzékkönyvecskét. 
és megnéz.em, hogy van·e vl1dászjegye. 

Oktató: A vnd{lszjegg)'el blrók névjegyzékében 
benne találja. 

Szabó csendőr: Akkor a pOI'Lyflzflst folytatom. 
Oktató: Nyilna örmestel', ön is· Igy cselekszik'! 
Nyilas őrmester: Nem. Nekem a vadAszati tör-

vény értelmében kötelességem II vadászjegyet ellen-

Mikor már alig állott a lábán a fáradtságtól, az 

elóbbi orosz azt mondta neki: 
_ Most agyonlöni teged ... Mondjál szamok e8". ... · 

ketó-harom ... mikor mondod: husz, "kol' puska el

sütni, .. 
Megállott a vél' Galambos ereiben. Hát mégis ilyen 

csúfos holll.lt kell neki halnia! Megbicsaklot.t II térde, 

de megemberelte magát s bál' a diudalil ... öltés, nl.'g 

závárcsnttogt..at/ís hát.borzongató volt körötte, nem mu· 

tatott félelmet. Utolsó erejével azonban elhal{\I'ozta, hogy 

lIem számol húszig. Nem, még egyig sem, Ö nem szá

molja ki II mAga halálát ... 
Mikor csend lett, n muszkll r{18zóll: 
_ Na, hajde! Szamolni! 
De Galambos csnk áll t és hallgatott. Sekkol' töl'-

tént vnlami . . , 
�rces hang sUvitett bele a csendbe, mngyar nyelven: 

- Mi az ott meirillt? 
Galnmbos erre a nagyOl! ismert hangra letépte (ejé

ról ti sapkát, kendót s mikor megpillantotta, mi történt 
vele, nagyot ol'dllott örömében, de egyben hal'agj{lban is. 

A tisztáson ugyanis nem nz orosz lővészek, hanem a 
hatodik sz{lzad legényei heverésztek, Ck fogthk el Galam
bost, nem az oroszok. 

Puszt·ai örm.: Még a közeledés alatt megfigyelem, 
hogy milyen \"adat lött, nincsen-e ol yan vad nála, me
lyet még nem -&zabad lőni. Egymáshoz érve, üdvözlöm: 
",Tó napot  kívánok, jegyző ú!'!" Még közelebb menve, 
.,Kérem II \'adászjegyet előmutatni '" 

Oktató: Helyes. A jegyzőnek nézett vadászhoz 
közeledve, látja a járőr, hogy a vadá'Sz nem Ő, hanem 
e�y ismeretlen úr. i\liként jár el? 

Szabó cSendőr: úgy járok el, mint Pusz.tai ól'mea-
1.'1' úr. 

Oktató (az ismeretlelI UCUidSl ',wvébell): .,JÓ nnpot! 
Te;;sék a vadászjegyem." rOktató átad egy vadászjegyot.! 

Oktató: Átvéve a vadászjegyet, miként ellenőrzi 
azt és mit ellenőriz? 

Nyilas örm.: A vlldász.jegyet átvéve, kinyitoOm. 
m(!gné?em II fényképet és az el öttem álló únnl össze· 
hllsonlHom. 

Oktató: A fénykép II vadá5zt ábl'ázoljn. 
Nyilas őrm.: Akkor kinyitom n vadászjegy har

madik szárnyá.t és úgy fordítom, hogy a fénykép felül 
legyen, vagyis hogy II 2. és 3. hasába n  levő Irást 01-
vashassam. Itt látom. hogy II vadászjegy mettól-.m.eddig 
érvényes, nzutiln jön II vadász neve és !"lása, tehát 
megtudom, hogy kivel úllok szemben. Azután a 3. ha-

A legényekllek igen tetszett II szlnház, hasukat mal'
kolilsZták nevettükbell, mikor a rendezőség Galambost 
ugl'áltatta. J\ magynrul tudó muszkn pedig nem volt 
mÁs, mint II hetedik sz.Azadtó! ez 1l1kalonll'a kölcsönkért 
Gubai Jnni, kinek II hangját Galambos llem ismerte. 

i\1 ikol' azonban a mulatsAg legfol"l'ób felvonásftnál 
tlll'tottnk, öl'mester úr Nyiri rajtukütött . . . 

Mindez pillanat alatt Atvihal'tott a megcsúfolt Gu
I"mbos ugyán s mivel Gubni Jani ,még mindig megbű
völt mozdulatlnns{tggnl nézett nbba nl. irányba, ahonnan 
WI. öI'mestel' úr NyjJ'i kiáltása hangzott, olyan pofont 
adott neki GRlambos, hogy a sapkájn hnzarepült II hete
dik százr..dhoz. S mintha csak el'l'e vártak volna a legé� 
nyek, szétfutottak. Ki melTe látott. De velük futott 
Galambos is, mL'rt meg kell adni, hog.\' az ál'UJkodás 
neki sem volt kenyel'e. 

A zászl6uljnál pedig hlrcszuladl, hogy oroszt fogolt 
1\ hutodik suí.zad, !:Iőt egyesek szedni még géppuskiit 
is. Mivel ak>koriban nagyOll eikeJt a fogoly hir
:-Izerzés okából, megindult hajszIl il telefollJkon: ki fogotl 
oroszi, hol 11'1. orosz? ,. Mig I:htán kisilIt a betyárság 
ti akkor Csitill'i Pista és cinkosai dagndó dicséretben 
részesültek örml'ster Úl' N�·iritől . . . 

Gnlr.mboslól pedig még mn is kérdezgetik Békésell : 

Na, komám, hogy is fogtad el a muszka cál'L? 
Megsoka1Jották fl hetvenkedését s elhatározták, hogy 

II tAbol'i őrsön kidobnak egy kézigrhnAtot, rlitörnek 
Galambosra, II második vonal egyik elhagyott fedezékébe 

teszik éjszakára, reggel I1zthn egy eldugott tisztbon 
megtáncolt.atják. Csitlu'i volt fi főrendező s ö pedig jól 

l'sinólta a dolgát. 

Hát iken, Bagyinkn b/lcsi, ez is hozznturlozott a mi 
hábol'únkhoz, de azt hiszem, a régi hábOl'6khoz is. Mert 
akármi történjék, IIZ ember csak embe)' mlLl'lld s hll 
mindemől le tud mondani. n nevetésről soha . . , 
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sában lévö "Vadasz.fe"·ver-igazolvány" rovatolt részén 
II puska számát nézem meg. 

Oktató: Nézze hát meg és tegye, amit mond. 
Nyilas Örm.: "Adja át a puskáját!" 

csen, legfeljebb fegyveradó jövedéki kihágás, ha ugyan 
II l>usk:\ tulnjckmosa azt meg nem fizette, de ezt még 

ellenőrizni fogom. 
Oldató: Helyes. De hogyan jegyzi fel a ll\1lílCSOS 

Oktató ('smba pf"IIZii{J!Ji tallácso� uel't:ben / :  "Nem 

adom oda! Nincs oka rá, hogy elvegye a puskámal". 

úr személyi adatait? 
Szabó csendőr: i\1egkérdezem. 
Oktat6: Nyilas őrmester? 

Nyilas örm.: Nem ak.nrom elvenni, csak a puska 
sz:'tmút ctkal'om megnézni! 

Oktató (a radri15z IIfl!ébclI J :  ",Jó, csak kürítem." (Ezl 
IIIJ'lItuwi dfQrd"I, iirít ú (iladja a plulkát.J 

Nyilas örm. : En. nem szükséges, mert amire szllk

:>égem van, azt ft még kezemben lévő vadászjegyből ki· 

írhatom, 
Oktató: Mi lesz a feladata a jáTőrnek Mlllyi köz· 

Nyilas örmes{ cr ilt\'éve II puskú.t.. nézi jobbr61-bal
ról, de a számot nem találja. Mü fog csinálni? ségben ? 

Puszl-ai örm.: A községi elöljár6sághoz úgy is be 
Nyilas örm.: Kél'em, t;,nácsos úr, mutassa meg n 

pus.kaszámot. 
Oktató: Nem lett volna-e hel'yesebb mindjárt a 

vadászjegyen feljegyzett szám megllézése után erre 
megkérni II tanácsos urat, mint fclsülni a túlzott fon
toskodáss al ? 

Nyilas Örm. (l·S az okt,{ltotlah): De igen, így rövi-
debb is lett \'olna. 

Oktató: A t..mncsos úr mutatja a járörvezet.önek 
a puskújún levö számot. Szauó cSendőr látja, hogy ez 
nem egyezik a vudászjegyen felhintetett számmal . Mit 
fog c:;inálni? 

. Szabó 
.
cs�ndör: Ha R puskán lévő szám nem egYI::

Zik a \ ada:3zJegyen bejegyzell szammal, a puskát. őri
zetbe veszem. 

Oktató: �til :3zól hozzá Nyilas őrmester? 
,Nyilas Örm.: En a vadúszjeg�'et vesz.e1T\ el es a 

\'adnsí:atlal való felhagyásra sz6lítom fel. 
Oktató: Pusztai őrmester'! 
�uszlai örm. : Ha n tanácsos úr puskaszáma nem 

egyezIk a \'adúsz.jegyen lévő számmal, &. puskát a tör-
vény nevében őrizetbe v.eszem. 

Olltató (a la,ló-C808 llevcb�lI) : nA puskát nem 
adom át, mert nincs joga őrizetbe venni." 

Olitaló: �lit. csinál elTe ? 
pusztai öTm.: Én és járőrtár"am is lövésre I{é!\z 

helY,Zelbe vesszük fi puskát és megismétlem: "A törvény 
neveben felszólítom, adja át a puskáját? 

Oktató (u Idllác808 /levében): "Az �röszaknak cn
engcde�, á

.
tadom fi puskámal. de figyelmeztetem önöket 

hogy toryenyellenesen járnak el. önök nem ismerik � 
v�dász!ltl tórvényt. Követ.elem, hogy a legközelebbi 
koz.ség előljárösúgához vezessenek elő!" 

Okl..1.tó: )lit csinál most? 
Pui'ztai �rm.: .t:- {lu8kA.t. átveszem és ti vadflszl kí

ván�ága !i7..ennt. elovezetem. 

kell mennünk érdeklődni. itt megkél'dcm a főjegyző 

urat.. hogy az Ö pu.skájával vadászik-e va laki és ki az 

illetó? 
Okt.ató:  1!ln "agyak a főjegyzö. Kérdezze meg. 

pusztai őrm.: "Vadászik-e valaoki most II főjegyt.ö 

úr puskájával ?" 
Oktató (u töjeY!Jzö rte-vében J :  "Igen, Csol'ba l)énz· 

ügyi tanácsos kérte délben kölcsön tölem." 
Puszt-ai örm.: Akkor kérem fójegy'ZŐ Ul\at, mu· 

tassa fel a puska fegy"erad6-igazolvflnyIH, \i:agy a va
dás1.jegyét. 

Oktató (a föjcgyzö "evébel�) : "Nem tudom a VR· 

dászjegyemet megmutatni, mert tegnap Mezócsáton va
dúsztunk és ott felejtettem a vadásztáskámnt, melyben 
a vadászjegyem is volt." 

-

Oktató: Mit cl:>inál most? 
Csele örm .: "Kérem, legyen szives a főjegyző úr, a 

"adfls7,jegyét 9-én mutassa be az öl'sön, vagy kü Idje el 
\'alakivel, akkor otthon leszünk már." Azut.án a rendes 
szolgúlatunkat folyt..."l.ijuk. 

Oktató: Hatha már �lályib61 jövet. ellenőrizte 
volna a tanácsos úr vadászjegyét és találta volna nála 
az idegen puskát? 

Nyilru:; örm. :  Hasonl6an júrtam volna eJ ; csak ak
kor II tanácsos urat kértem volna, a főjegyző úl'n{lk 
mondja meg, hogy 2 napon belül mutassa be fi puska 
fegyverad6-igazolványt, vagy vadász.jegyét, mel't kU
lönben jövedéki ,kihágásért fel kell öt jelent..mem. 

Oktató: Miért kéri Csele örm. mindig Il fegyver-
adó-igazolványt, vngy ft vadászjegyet ? 

S7.ab6 csendőr: Nem tudom. 
Oktnt6: Nyila� őrmester? 

. .
?ktató: É� úgy gondolom, hogy ene ri. hat1lrozott. 

es tor"é�yre hivatkozó fellépésre zavarba jön a 'ú ,. ne� �udJa mit csináljon: Egymásra néznek a \::;; 
lagjal. hOI-r

.
Y mit i8 csináljanak. Mit szól hOZÚl? 

Nyilas őrm.: �n csak azt akarom ellenőrií'.l1i, hogy 
ti. puska ut.w a fegyveradó be van-e fizetve ; ez pedig 
a vadá.szjegyen i� fel van tüntetve, teh{lt ezzel is iga-
1..olhat6. 

Kör-oodászat el.ll:nijrz�8c. 

eReJe orm. : hen, zavarba jöhet mel't tén I j talanu\ jiu'na �l a járör. E� nem ig� járnék et,
e�an�� er.t. mondanám , .,Tanácsos ur a puská,'án ' . . ' mas 87 .. nm Vllll, mlllt a vadászjegyen feltünl.etc:tt! tlog,'"" 

Oktató: A jflrőr rendes szolgúlat.ban december 
21-én 10 órakor Szirmár61 Uj-Jenkepuazba felé indul. 
A falut dhagyva, a jelzett irimyb61 sűrű pU8100lövést 
hall. Mít gondol? 

S.,.ab6 csendőr: Jcnkepunt.iLn körvadás1,llt van, ne
kem 

.. 
kötelességem a v�"l.dászjegyeket ellenőrizni. egyben 

a korvadátw .. atok nlkalrnávnl 'sebzult vadak elíogástira 
és e\lopli.�{ll·a kigyUlt egyéneket ( ít.  n. dőngószeket) cl· 
túvolítanl. 

\.'Qn C'L '!" .. 
?k�"� (u tanáC308 nevében J : "lgen m" "' " pu.k" .\ muIYI-. {6· "é . '  'O" ..  .. _, ., Jegy.zo . Az enyém utközben eItől'ütt ö adta kO\cilo

.� az ovét, hogy vadáazhnssak!" 
' 

Csele OTm.: Erre feljegyzem a tanács . 
m(-l,.,· . d t' · l  . \ 

os Ul' fize-a ft :u cs 111. á lala hast.náIt (tehát a fi) ' -
PU�ka8'Lá.,mll t.. A�u!:án a vadás'ljegyet viSRzaa{lo�

e
�7�

o
z}t 

�o,nd?m .
. 

"Köszono
.
m. banácsos úr, tessék tovább vada,.,zm, ,Jo n!lpot kl\'hnok," Utunkat folytat,'uk :\1 ' I i 

felé. 
. a y 

Oktaló: :\l iérl jnT d így? 
C.��le örm.: ?olert bUntetendö cselekmeny még nln-

Okt?tó ,: Helyes a gondolatmenete. A mélyedéRlJöl 
re-Ié-I: a }[ll' or u terephull{lm tet.cjér�. I .. átju kb. 600 Illé
terr�l, 

.. 
h�gy 

,
a kör mAr egészen be87.{)kU)t, l'övid!!Scn 

lJ(·fcJ.ezodlk, u. n, dönR"észt. egyet tlllm Hi.t. Mit fog csi
nálni' 

Szabó csendőr: Megyck a körbe összejöv6 vadfl, 
s1..okhoz, hogy az ellenőrzést fogllnatooltaalll. 

Oktató: Pusztai őrmester? 
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Pusztai 6rm.: én nem egészen fg� járok cl. Látom 
a vadászok által képezett kört, látom a vadászok nyo
mait is a havon, iemel'em n vaclásztcl'Ulet kitcl'jcd6sét 
és fekvését, tudom, hogy �I vadászok egy másik kör ki
indulásái pontjára fognuk II mostan i helyUkról mcnni, 
tehát az odamenelelilk al�LLt, vagy inkább azon pontolI 
akarok hoz,zfljuk érni. Ne/ll aKarom ökel fl vadászatban 
almdldyozni II V'adás7/jcgy elten6r7.ésével, amit, Illi cso
portban vannak, alig tudok mindenkinél foganntoBítani 
anélkül, hogy egyesek vadászjegyeit esetleg kétszel' is 
megnézzem. Lassan közel-edem tehát, mig a kör befeje
ződik, alcl<or már hnllom, majd látom is, hogy n hnjt6k 
merre indulullk s a7.lt is megfigyelem, hog;"l' ki a vfldá
szat l'endezöje ; mOSol az újnbb kiindu lllsi pont felé vc
szek irányt és megyck. 

�" �--'----- _ _  _=__. v ""=- -- ..... . -- ---_ _ 1 \ 

J 
.: 

; �,o1�oJiI I 
, AI» I 
\.. ./ 

Oktuló : Miéllt j{u' cl Igy Pusztai őrmeBter? l\li-ért 
kell önnek allt Ludni, ki a vadAsz..'lt. rendezöje ? 

Pusztai 8cm.:  Ha íeh�jük tartok, esetleg ott be
vhrnak, ezzel hátr!litaLom öltet, ha ped ig ncm v(lI'Il:Il, 

'be, ez a csendöri tekinté lynek nem lesz elönY�I'e, Dc 
nem akarok .sem n vadfas1.okkal, sem II hnjt6kknl egy 
csoportba menni. A vndá-Mwt I'cnoezőjének -s1.emélyét 
nzért figyelem meg, hogy Ile kérdezősködéssel kelljen 
a�t megllllapitani. Szilkségem lIzél't Win rA, merL veTe 
nkm'ok érintkezni, ő továbbitju majd az én intézkedé
semct az ul'aknllk, (Szut. 78" 88. pont 2, bek., lll. pont). 

Olttat 6 :  A hajt6k m{ll' c.soporlbnn úllnnok ilZ új 
kör kiindulltsi pontjfl n, II vndA5znL r�ndczőjc, II gllzdn
a[lgi intlÓző, mái' II mébáknt {l l l fLj.n fel, mikor fl járőr is 
odllérkez:eLl. A vadhszok il> .kÖr.elednek. 1\'l iként jál' el 
tovAbb ? 

Nyihis örm,: Az intéző úrhoz megyek: "Jó nflPOt 
kfvllnok, intéző úr (a puakán ti�1.,telgek) ' A vadá'Sz.je
gyeket fogom ellenőrizni, kérem ilz UI'llkat, IIdjlik At a 
vad(lszjegyUkcL II méták elölt lilló csendől'nek, 1\ puskA
jukon u aromot pediK muLIIRSAk mcg, mikor indulti.!ikol' 
előtte elhuladnak. 19y fogjuk II V'adlisznLot. /I leg.kc
vél:lbé hlLlrAltaLni". 

Oktató (az intézö lIcvdbcn) ; !(öszönöm, ez igy iga· 
?..án helyes Ie.qz. Felkél'em ll? uI'nkaL el'l'e, (Az in tóző 
eszerint intézkedik,) 

Old·lltő: l\fiL csillld cz.util n ?  
Nyll1l8 6rm.:  ,lfll'örtfmulmaL az egyik métn felé 

kU ldöm, mig magam II mbik móta felé megyck, közben 
Ilzonbnn figyelem, hogy pUl�lkflt onllan tlonlti cl ne vi
hcssen, kocsiJ'[I ne tchossscn. 

A tritL1lOlIi bAke8zorz6dé8 jói,Idld/ú �II JJlc(lfl'tö mórlo-
8f1d1fCf n4lkfl/ lIom. klfpze/hcUJ ita/MÚlJ, bákf� áB IJiztQlI-dán. 

T, C, MOORE, «UfJot kAplli80UJ, 

o o o 
'o 

�,,,,, 
cs,"J<!"w." 
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OJd�ltŐ : Pus zt. ... d Ónlle!;tCl' ugyanigy j.h'lllI e l 'f  
Pusztai őrm, : Igen, de móg megkél'dezom az jn

tézö Ul'lIt, n incsen-c n vlldflszok között a Szul 100, 
pont 2, bekezdé.!lében fcl.!lorolt 1I1'nk köz!1! valaki, hogy 
nekik a Szu l, 100. pontjflbun elöll't tit:lzlel eta d(l� l l1\eg
adhussam, 

OldaL6 : Hát nem Itcll ezeknél I\Z ul'/Ikn{d jelent
kezni II jlil'ől'nek? 

S7.11bó c�n dör: C.�uk nkkol' kelle Ile jelentkcz\ltlm, 

ha ezen ul'uk clO'ike ellf{em mCg9zólit, mm'L itt nem hi
vaLlliosan jelentek meg. (Szul. lOG. p,) 

Oltllltó: Helyes, Az cl�ő ÚJ' odfl él'kezetL (jn höl'" 1\ 
vlHh'l.sl',jegyét és put;.]caszámát el lt.·n6ri7,�e (mint l17.t 

m{lI' el öbb mcgbcszóltük), 11(.'Ildbcn I.tllál,lll, mit c.!Iinfll'! 
Nyill\� 8rm, :  A vlldászjoKyet vh�!lz.!llldom, "r<ö�zö

nöm!1I é6 t iszto lgck. Várom II m{l:dk uru ! ;  az utoltlóklLl 

ml\)' nem vÍlrom itt meg, hnnem hoz1.fliuk mQKYl.'k, nll'l't 

mái' nem fogGm el �é\'eszteni, hegy kiét néztolll mOl{, 
kiét nem, Az eK6t1z idö /IlliU szemmel tal'tom II jiu'ől'

tfll'iiUmat, il letve 1\ jlu'öl'vc?,etömeL, 
Oktató : A kövutkcző vl\Clász jön, l lit ja, hogy ke

I'e:;gól il Z8cbcibcn, mlljd Öli höz érve llzl mondju, hOKY 
lIinca nála II vlldilszjcogye, úgylAtsz. ik II ktl�tBlyblln Cc
lejtette a cllomllgjflblln, l\liL c!iiIlILl? 

SZlIbó csendőr : TCI:\Hék 1\ vlldluu,jOKyórt menni 
vagy kOldcni, /Iddig a lov{tobi Vnrhl.\lZlltblln nem SZli
bad 1'6szL venni. 

Oktnló (a l'lWríRz IIl'Vf:bell) ;  "J!ill C�1l1liry őrnagy 
vugyok. VlldAazjcKycm van, én nem hugyok f('.1 1\ \oudil
szallIII, iU 1170 IIrcképe8 igflzolvnnyom f ,rlllent.�t.'n Clll". 
I\liL (!I:\i nfl I most ? 

SUIOÓ csendőr: I\Icgje lcntum IIZ óI'nllKY Ül'nllk, 
nem cllgcdhetcm mcg, hogy t.ovAbb vfldfl!i!l?.6k, 

Ol,t.nló: NyillIs Ől'n1c-'1Wr? 
Nyilas Örm. : �n iij tg,)' jfll'ok cl, 
Oldató : Csell' ői"mcstel', ön heg)' jál' most ol? 
C"4cle őrlll. : űl'nngy Ól' IIlf1z:11o�all j",Jontl.m, nem 

kételkedem nbball, hogy ől'nllgy ól'll11k vlln vadátlzjegYI:, 
A vndft.sztörvóny /Lzonb/lll elöfl'jl\, hogy Ilki vlldlLSZjC
gráL CohnulnLni ncm tudj n, IIZ WlI'!ozik II vlIdílHzntLnl 
IIZo.l1l1l11 (elhagyni. (VadILl�z.lIti !.öl'vőn,)' 40, *,) Nom ón 
Liltom ml.'J{ hllt ŐI-IIILKY IÍ J'lIl1k u vlldllszatoL, hnrlClIl fl 
lön'óIlY, fgy nzt nokem nincs iM jogom meU'(>llged lll. 

Ol(tlltó (az IJr/lllfJ/l til' IIf'V/fb,II); "Tuc1omá�ul Vl'· 
SZCTn, limit jelentett, do éli mégis tovúbb (oKok VII" 
cláRzni." Mit csin"l elTe ? 

Csele őrm, :  Nyugodt, C8cmlott hllllKon tlzt jelen
tem : "öl'nllgy ÚI', ILlflzaloflall je lcnLl'm, ebben nl'. CI:\l\t

bon kónywlell ICflzl' k bl'IIILR'Y urat I.!bOOIl megnklldfl
Iyozni I" 

Oki II/6 (flZ lill/flOY ,l,. IIfl'tibl'n J ;  "TcTjl'aen Iga7.fI 
von. Ctlllk flzL IIklll"tlLm látni, hogyull t\ldj�1 és tclJ,'slti II 
kötclcal;légét, Ht fl vUc1ILSzjcgrem, 
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Csele örm.: Köszönöm alázatosan. 
Oktató : )lit csiuál Csele órrn., ha az őrnagy úrncJ< 

nem lett volna vadltszjegye és ha - ami nem valószinú 
_ a vadászattal nem letl volna hajlandó felhagyni? 

Csele örm.: Az őrnagy úr arcképes igazolványát 
magamnál tartom. majd az összes vadászjegypk ellen
ól"Zése után a szükséges adatokat kijegyzem és azután �Z 
őrnagy úrnak visszaadom. A kihágásl már elkóvette az 
őrnagy úr, igy kénytelen lettem volna jelentést tenni al: 
ezredparancsnokBágnak. ElIenörzöm még az őrnagy úr 
bemutatott vadászjegyél, azután a pOl'tyázást folytatom. 

Okt.ató : HAt ha .az alispán nem tudja a vadáBzje· 
gyét íelmubatni. Hogy jár e l ?  

Nyilas örm.: Alispán úr, tisztelettel jelentem, a 
vadász..'üban tovább addig nem vehet l>észt, mig n va
dászjegyét ki nem hozzák. 

Oktató (az alispán nevében) : "I.smer maga engem 
jól, tudja, hogy van vadászjegyem, de otJthon felejtet
lern. Mire elhozhatják, már vége is a V3dászatnak. En 
most anélkül fogok tovább vadászni, utólag majd be
mutatom a vadászjegyemet". Mit fejel erre? 

Nyilas örm. :  Sajnálom, hogy az alispán úr 
kozását el kell rontanom, de nekem ezt nincs 
megengedni. 

szóra
jogom 

Oktató (az alispán nevében) : "Jól van, abbaha
gyom a vadászatot. " 

a jövő háborúját eWkészítik. Egyébként pedig világosan 
látjuk azt is, hogy a világháborúban, - különösen ami 
az anyagi előkészületeket jelenti -, éppen ezen a téren 
számitottuk el magunkat. De ne csak nálunk lássuk meg 
ezeket a hibákat. Volt eilenfeleinknél ja hasonló volt a 
helyzet. Mai szemmel nézve egészen kezdetlegl:"seknek 
minosithetjük a mindkétoldali hadvezelöségek munkáját. 
már ami például az embel�anyag kihasználását, a löszer
szUkséglet biztosítását és a háború �erféle anyagi kivá
nalmát illeti. 

Ez a felismerés azonban ma már csak a mulbat je
lenti. Jövöje még körvonalai ban is alig látható be. Az 
bizonyos, hogy a világháború befejezése óta nagyobb ki
fejlődés történt eZGn a téren, mint a had;igyi szervezke
dés sokszázados történelme alatt együttvéve. Ez alatt a 
másfél évtized alatt államférfiak és vezetö katonák kö
zött annyi közeledés történt, 'amennyire ezelőtt a leg
merészebb militarista felfogás sem számíthatott. Állam
"édelmi és hadügyi tanácsok, ember- és anyagszolgá1tn-
láai előkészületek, mozgósítási tervek, a véderörelldszel' 
kiterjesztése az állam valamennyi polgárára', munkaköte
le7Altségi és pénzügyi kivételes törvények, mindez pa.1·
lumwlOsun a leszereMsi t.amácskozá-sokkllt széles perspek
tívában mutatják a jövő háborújának arányait. f:s hol 
vagyunk még II hadviselés további kibontakozását61 ? A 
technika mind jobban és jobban kapcsolódott bele a had
viselésbe, légierők működése folytán hadszíntérl;é válhat 
::Z egész mögöttes országrész, gáz- és kémiai harceszkö
zök pedig új csapásokra irányítják ma már a hadászat 
eddig örökérvényünek gondolt alapWrvényeit is. 

Oktató: 'Most szerkesszen ki-ki egy-egy feljelentési 
fogalmazványt a következö vadászati kihágásr61 (meg
ad;a a fet;elentés t4rgyát) . 

(Ugyanilyen módon az oktató még más különbözö 
állású és rangú egyénekkel .. -aló eljárást, illetve beszél· 
getést is tegye oktatás t..árgyává, féleg a helyes és ud
varias bes'lkdmodorl'a tanit ja meg ezzel alárendeltjeit.) 

Nem lehet ma már arról beszélnünk, hogy nem ta
lálni megértést az államférfiak részéröl politikájuk 
egyik eszköze, a badügyi kívánságok iránt. 

KOl'Hitozás nélküli államok véderőtörvényei külön
böző felépítésse\ bár, de egyértelmüen azt célozzák, hogy 
nagylétszámú haderő kiképzésének és felszerelésének biz
tositásR mellett a háború anyagi szükségleteit már ,bék-í
ben elökészitsék és biztositsálc:. Reámutattam a Csend
őrségi Lapokban egyizben már arra, hogy az ipar és 
techuika bekapcsolódása a hadviselés érdekkörébe érlelte 
meg azt a felfogást, amely a várhat6 ellenfelek gazda
sági erőforrásai között fennálló állitólllgos különbsége
ket hadseregek útján akar kiegyenl\teni. Kifejtettük II 
.. potentiel de guerre" tarthatata!n egyoldalú e!méletél. 
Feltételezett és kiszámltott értékekbe öltöztetett háborús 
potenciákat nem lehet arányba hozni békebeli haderők 
utján. Hiszen a hábol'úképesség személyi, ipari, pénz
ügyi és technikai tényezóit meghatározni legalább is na
gyon kétes dolog, amikor az osztályozást és ellenőrzést 
éppen a másik fél végzi. Hadianyag és hadiipar. 

irto.: IlÉCZEY FERENC \'kszl. Ömags. 
A vi.lá��áb.orú elött az államférfiak tervezgetéseiben &! �htlka�. elgondolásaiban az. "ultima ralio" csak f�.n�egeto. kél'dolelt jelentett. Sötét szakadékot két parl k?zott. Rldat e két part között a hadvezérnek kellett velme. Ha ugyan vol.� hozzá embere és anyaga elegondő. Hu nem, lLm. vegye elo a stratégia ködbe és feHegekbe vesző 8za�álya.lt, .�m�.

lyeket
_ 

a?, államférfiak legnagyobb része am
I 
ugy é >S

t 
Q5ztönszeru Idegenkedéssel és biz.almallanság ga n ze t. -

. Az6ta mindennél jobban bebizollyosodott, hogy hadJáratok sorsát nem az. arcvonalakon döntik el P to b ba '"{ ' . . on sa -n 1\.1 eJezve, nemcsak az arcvonalakon T··u,' t t >1' háb . 
. o... go esz. erre a VI ... g oru tapasztalatai mellett az a nagyarányú berende-zkedh, amellyel szabadon fegyverkező államok 

A hadviselőképesség biztonsági elmélete nem önvé-
delmi berendezkedés, de burkolt tAmadó szándék, mint 
annyi más, a többiek védrendszerének önálló felépitése, 
más államok haderejének önálló fejleszlése ellen. Ne 
mondják tehát azt, hogy azért van szükségük hatalmasan 
íelszerell és már békében megszervezett hadel'ökre, mert 
másokat gazdasági és földrajzi adottság képesit arra, 
hogy szükség esetén gyorsan rögtönözhessenek hadsel·c
geket. 

Igaz, nagyon szoros a kapcsolat a békebeli gazda
sági produktivitás és a hadvi$elés szükségletei között. 
Ugyanazokban a mühelyekben és gyárakban, ahol a min-

Csak remzióval lehet rúkeriUni fl. vilán gazdasági össze-
omlMát, mert Trianon az oka ntillden ba1nak. 

V. A . . MARTINI, olasz iró. 



1933 december 1.  éSENDÓRS€GI LAPok 733 

A m. kir. csendőrség felügyelőjének laktnnyaszemléje Budapesten. 

dennaj)os polgál'i élet számára gépeket és szerszámokat 
gyárt..'lnak, ugyanott csekély átalakítás után lövegeket, 
géppuskákat és repülőgépalkah'észeket is elő lehat álli· 
tani. Nagyoll sok veszélytelen békebeli alapanyagból ke
l'ül ki például a gázharc sokféle eszköze is, :€ppen ezért 
nem lehet éles határt sem vonni II béke és a háborús ki· 
vánalmak között. Lövegcsöveket, páncéllapokat jófOl'm{m 
ugYJmazokkal a mühelyberendezésekkel lehet készíteni, 
ahol vonatokat és szronélyszállitó hadók cSf.varjait. Va
dász. és bombavdógépek 51:ázait onthat ják ugyanazok 
a gyárak, ahol kereskedelmi l'epülőgépeket állitanak elő, 

Mégsem lehet II haderők anyagi szükségletét már61· 
holnapra II földb81 előteremteni. HataJma�an felszerelt 
és tárolt hadianyagkészletekre támnszkod6 hadseregek 
fenyegető veszélyt jelentenek olYfiJl nemzetek számára, 
melyektő] az önálló hadseregszervezés jogát lappangó há· 
borúkép-esség ül'ügyével elvették, vagy a jövőben el 
ak-arnák venni. 

Talán nem lesz érdektelen, ha ennek illU6ztrltlásáro 
háborús példákro is hivatkozunk. 

Az Egyesült Államok fejlett ipara, technikai erőro!'· 
rásainnk gazdagsága és szakembereinek ,tömege közis
merten a legelőkelőbb helyek egyikét biztosUja számára 
a\'. egész világon, Sem jp�wi, sem anyagi elögondoskodás 
folytán nem volt azonban háborúra felkészülve. �nn�k 
következtében a hadü\'.enet napjától kezdve egészen a 
háború befejezéséig a Bzövetségeseitöl függött, úKf hogy 
lJéldául az amerikai seregtestek az Argonne-i és Mh8S-

m�lletti ütközetekben egyetlenegy olyan nehéz gránátot 
nem használtnk el, amely amerikai gyárban készült volna. 
Vab�mennyit az európai .szövetségesek szállítottAk szá
m{u·a. Pedig a hadüzenet ót.a ekkor mái' 19 hónap telt el 
és az Egyesült Államok összes üzemei megfeszített eró
vel dolgoztak a hadsereg szükségleteinek kielégítése cél· 
jából. Az elsó amerikai gyártású löve�k \'a/amiko)' UH8 
szeptemberében kerültek át az eUI'ópai al'cvonalra, közü-
lük csak négy jutott ütközetbe. 

. 

l\'Iindezt az Egyesült Államok leszerelés i delegáció
jának elömunkálataiból veszem. De egyéb adatok is van· 
uak arra, hogy mennyi idöbe került az amerikai haderó 
ilyen rögtönzött mozgósit.ása. A hadüzenetkor, 1917 ápri
lisában rende:t meg az amerikai kormány II Sa'l2ge 
AmlS Corporation gyártelepénél 1500 könnyű géppuskát. 
majd egy hónappal késöbb ugyanennek a mennyiségnek 
a tlzszel'esét. Az első kétezer darab stáJlit.ása caak nyolc 
hónappal később. 1917 decemberében sikeriilt, a telje.; 
megrendelt mennyisége 1918 miijusábsn. Nem volt köny
nyebb fl helyzet harckocsik tekintetében sem. 1917 au
gusztusában kezdtek foglalkozni náluk is a tank.szel'kesz
tés gondolatával és az elsö Renuult--tipusú mintadambo
kat 1917 decc.mbel·ében Allitották elő. Csak 1918 okt6-
beréig sikerült 30 ( ! )  darabot elkésziteni és csak a 
fegyverszünet idejél�, november elejéig körülbelül még 
további 70 darabot. Még az egyszerűbb felszerelési cik· 
keknél is mennyi nehézség merUlt fel. Acelsisakok elö
AJUtAsa bizonyára nem a legbonyolultabb úton tÖl'ténik, 
MégJs kereken nyolc hónapra volt itt is szükség, hogy 



tSENbORS�GI LAPOlt i933 december i. 

elegendő sisak álljon rendelkezésre. Ugyanez volt tapasz· 
talhath a löveg- és löszergyártásnál. Eg� löporgyár be
rendezkedése tt.tlagban négy hónapot jelentett; nyolclól 
tizenkét hónapig tartott, amig elegendő mennyiaéget Ie
hetett gyártani. A !övegekre még tovább, a National 
Ordnance Factory gyár ában 15 hónapig: is kellett várni. 

Még Angliában is, ahol pedig egy ki.sebbmérvü had
erő számára megfelelő ipari e!öké.születek már megvoltak, 
az újonnan felállított seregtestek anyagi ellátása hosz
szabb idöbe telt. A löveggyártás új berendezkedése hat 
hónapig, a harckocsigyártás berendezése majdnem kilenc 
hónapig tartott. A háború utolW esztendejében, amikor 
felfokozott mennyiségű löszerre volt szükség, az újonnan 
rendelt tüzérségi lövedékek gyártására és száUitására 
hasonlóan majdnem kilenc hónapig kellett várni. 

Ezek a beszédes adatok talán elegendóen bi2.onyitják 
a haderők anyagi előkészületeinek szükségességét és azt, 
hogy a gazdasági és ipari mozgósításnak mennyire pár
huzamosan kell haladnia az élöerök kiképzésével és elő
készületeivel. Ezek nélkül korszerű hadsereg ma ej Bem 
képzelhetö. A gazdasági mozgósításhoz azonban nemcsak 
egyedül az ipar felkészülését számithatjuk, de idetartozik 
az östermelés, a pénzügyek, a közlekedési eszközök és a 
munkaerők biztosítása is. 

i\1indennél fontosabb természetesen � ipar és 
a nyel'sanyagtermékek jelenléte. A hadiipar három 
alapanyaga: vasérc, szén és nyersolaj nélkül nincsen ön
álló hadviselés. Azok az államok, ahol ez készletek formá
jában fel nem taJálható, nyersan�agsz.állitmányokra van
nak utalva. A nyersolaj 6zerepe mind jobban és: jobban 
előtérbe nyomul, mert a szénben rejlö energiamennyiség 
felhasználfl.si területe igen korlátolt és lit repülőgépek, 
robbanómotorok, tengeralattjárók üzembentartásához folyé
kony energiakéazletek szükségesek. 

. 
A központi hatalmak löporgyártása hatalmas segít

seget nyert a világháborúban azáltal, hogy sikerült elek
tromos eljárás útján a levegő nitrogénjét kivonni, ami 
nélkülözhetövé telte a természetes salétromot. Azelőtt 
mindenki salétromelőfurdnlásokra volt utalva és igy jó
formán egész Európa, ahol nincsen természetes salétrom 
a külíöldtól függött. 

' 

.ElektromGS berendezkedéseken kivül azonban a rob
bano�nya�ok előállitásá.hoz még bonyolult kémiai eljárá
so�. IS s�u�égese�. Mindez csak különleges vegyszerek 
útJan, kulon kémIai üzemekben történhetik. 

. 

Végeredményben tehát az iparnak négy olyan ága
rota �n, amely a fegyverkezések és felszerelések alapját 
megadJa. E�k :  az ércfeldolgozó ipar, {J. lcémiai ipar, eu clektrontOs t.pctr éa a. lIYeTBol.o1fillomító telepek. 

Melyek �k az államok Európában, ahol ezek az elő-
feltételek korlatozáa nélkül érvényesülhetnek 7 

. Talán .csak Anglia, Franciaország és Németország 
dicsekedhetik 

_ �zzal, hogy a hadviseléJnek eme elengedhe_ 
tetl�n tényez01hez megfelelő ipari felkészültséggel rendel
kezik. l�az, hogy Németország számára ez a képesség 
nagyon 18 elméleti értékű csupán, mert a békeszerzödés 

Prága külvárosának 1648-ban történt bevételénél 
gvéd katona rengeteg értékű zsákmányra teLt 

egy 

azonban rövidesen elvcszitett a kockajátkkon 
B��,. melyet 

�bornok ezért fel akarta Bkasnatni, aUlnha� a ��
gsmElr� 

télwz16, azon talpraesett felcletéért, _, - t 
. nnyelmu 

h 
� .... szenn meri állfta . ogy El belviíros bevételénél sokkal nat'Yobb tik 

nl, 

szerezni, megmenekült a hitétől. 
zs mányt fog 

korlátozó rendelketései foly tAn a német birodalmat nem
csak katonailag. de hadügyi vonatkozásban iparilag is 
leszerelték. Fentebb közöltem már, mennyi időbe telik, 
mig a békebeli ipart rögtönözve át lehet állítani háborús 
célokra. világos .tehát, milyen előnyt jelent ez hadászati
lag is az ententehatalmak részére. 

Olaszország ebben a tekintetben kevésbé szerencsés ; 
sem vasa, sem szene, sem nyersolaja nincs egyelőre olyan 
mennyiségben, hogy hosszú háború esetén önerejével el 
tudná látnia magát. Ezért törekszik az önellátás kérdé
sének egyéb, részben belső, részben külső szempontokból 
való megoldására. Szemtanui vagyunk a hatalmas iram
nak. amelyet az olasz mezőgazdaság és az olasz ipar 
évről-évre felfokozott ütemben szemünk elé tár s amely
nek nem utolsó sorban az is a célja, hogy az ország ipari 
és anyagi függetlenségén javítson. 

Az ipa.ri érdekeltségek és ipari függőségek szem
pontjai nyilvánulnak meg a katonai szövetségek és egyez
mények terén is. Európa iparilag 13-14 önálló állam
területre oszlik, ahol a politikai hatalmi erő és az ipari 
teljesitőképesség nem egyforma. A skandinávállamok, 
Svájc, Belgium, Hollandia és Ausztria sokkal erősebbek 
az ipari felkészültség terén, mint ahogy azt hadügyi ér
dekeik szükségessé tennék. Ez az adottság hajtja öket 
önszántukból, vagy kényszerí ti esetleg komoly esetben, 
hogy más, iparilag szegényebb, de erőteljesebb katona
politikát folytató államok érdekkörébe kapcsolódjanak. 

Ez az egymá.sbakapcsolódás figyelhető meg abban 
a �atalm� nemzetközi szervezetben, amely a hadianyag
gyartás e�'deké�en behálózza egész Európat, sőt, ' ma 
már az egesz VIlágot. 

Anglia, FranCiaország, BelgIUm, Csehszlovákia, rész
ben Olaszország és SVédOl'szág azok az államok Európá
ban

,
' amelyeknek. hadiipara lehetövé teszi a .külföldre 

valo
. 

rendszeres exportalást. Az élen itt is Francia
orszag halad, ahol a Schneider-Creuzoli-hoz tarlozó 
"Compagnie des Forges et Aciéries" képezi az inté:V: 
mény magvát és alapját. Négy hatalmas üzemte:l.ep es 
számos kisebb szén-, vasérc_ és egyéb bánya tartozik 
ebbe � érdekeltségbe, amely "Union Européerule 
Indu�tflenne et Finaneiére" neven számottevö szerep
hez Jutott külföldön iB. A legszorosabb kapcsolat kelet
k�z�tt a Schneider-Creuzot és a caeh Skoda-muvek 
ko�tt; ennek az az oka, hogy a kisentenle államoknak 
hadIanyaggal való ellátása részben iraneia támogatás
sal ezen az úton történik. Mivel Franciaország és a kis
en�nte á�la

.
mok területileg távol esnek egymástól, -az 

an} agszál
.
htas pedig a Io�öldközi tengeren Olaszország 

m�gatartasa folytán bizonytalanná válhatik, szükségessé 
�alt a Skoda-telepek olyan kiépítése, hogy ezek képeZIk 
Jóformán az egó.· ._, - te te f -
la 

.. l\.Il:Ien n egyvertárnt. Nagyobb táv-

h 
tból s-z:emlélve az eseményeket megérthetjük most már 
ogy miért ragaszk d'k l L 

' . ' .' 
k .. tóh" és ' o l p .  engyelor.szág a danzlgl kl-
• O. oz mtért képezi a jugoszláv törekvések egyik ���.Yát Sza10.niki is. E tengeri kikötők 3zámukra többek 

�tt azért IS fontosak, mert külföldi hadianyagot ezen 
az uton lehet beszállítani az orBzágba. 

Jugoszlávia és RomA ' . • Armst Illa Jorészt az angol Vickers-
resicai�o�fe�; érdekk?ré�e kapcsoI6d\'a u;.rtják fenn a 

g a zemC81 vas_ és aeélmúveket. 
Egyetlen állam E 'ó áb hatalmas kat · 

Ul P an Oroszorsz..í.g, ahol egy 
zás nélkül fe����I::e��e7.et a!I�agi. előfeltételei korláto
Bége azonban 

tó . A eart bU'odalom szervezetlen
vero h�lyzet· 

nem .tudta kellően kihasználni ezt a ked

elen a téren
I 

i 
ene��lát .. ó A v.il�gháborU alatt Oroszország 
s Szoveh geseltol fliggött, mert kezdetlege' 
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Készültség a budapesti csendörlllktanya udvarán. 

sebb hadiiparával nem tudta egyedül feldoJgozni hatal
mas nyeranyagkészleteit. De a mai szovjet sem képes 
még erre és elöreláthatólag hosszú évekbe kerül majd, 
amig Szovjetoroszorszng nyersanyngtermelése és ipari 
felkészültsége pitrhuZo:'lmosan megnövekedve, lehetövé 
teszi majd � orosz hadsereg anyagi önállóságát. 

Látjuk tehát, hogy fi modern háború nemcsak .iZ 
ország élő erőit veszi igénybe, de ráteszi a kezét az 
állam csaknem összes természetes és mesterséges anyagi 
erőfOl'rásaira és segédeszközeire. A legerősebb hacbereg 
sem tarthatja fenn magát, ha az arcvonalnak élelemmel, 
lőszerrel és egyéb hadianyaggnl való ellátluití.ba zökkenők 
kerülnek. 

Szinte lehetetlen felsorolni mindazt, ami ma egy 
korszel·ú hadst>l"eg elhi.thithoz sztikséges. A leszereléssel 
kapcsolatban n Népszövetség tanulmányozás tárgyávn 
tette azokllt nz elsődleges anyagokat, amelyek a hndvise
lés érdekkörébe tartoznak. Nem kevesebb, mint 3800 olYIlll 
anyagat vagy cikket találtak, amelynek kettős - békebeli 
és háborús - felhasználását sikerült kimutatni. 

J!lppen ezért nehéz határt vonni a békebeli el6AlIi
tás és a hA borús szükséglet között. 

A legközelebbi hliború tehát még II multnál lS 
nagyobb mérvben függ II hadianyag el6állitástól és az 
ipar teljesiWképességétöl. 

Ezért is nyilvánul meg a .dzabadon iegyverkezö 
államok hadvezetösége részéről nz a törekvés, hogy II 
háborút minél rövidebM tegyék, mert csak egy arány
lag rövid háborúban lehet az anyagi eJlátfls zavartalnn
ságlit biztositani. 

Ezekről a törekvésekröJ is be fogok majd számolni. 

A villamosság mint tűzokozó. 
tl'ht: PRETTENHOFFER A�DOR százados. 
Tüzesetek nyomozásánál találkozhatunk OJYBI1 esetek

kel, mikor a tfiz okAul a villanyberendezést (világítAs, 
erógépek) neveliik meg s alit mondják, hogy a tűzet 
rövidzárlat idézte elő. 

Ha a csendőr ilyen esettel találkozik, első dolga 
legyen szakértőt igénybevenni s vele az esetleg még 
meglévő villanyberendezést megvizsgáltatni, mert cSllk ö 
tudja megmondani, hogy forognak-e fenn olyrut körül
mények, melyek a rövidzárlatot lehetövé vagy valósúnüvé 
teszik, vagy amelyek határozottan alTa mulatnak, mint 
tüzokoz6ra. Sr..akértŐnk mérnök, villanyszerelö, mozi
gépész, általában olyan ember lehet, aki ért a villamos
sághoz, az elektrotechnikához. 

Ajánlatos azonban, hogy ft csendőr is értsen vala· 
mit a dologhoz, már csak annál is inkább, mert hiszen 
II villamosság korát éljük. 

A villanyáram összes tulajdonságait, törvényeit 
egy cikk keretében ismertetni lehetetlen; itt csak azt 
akarom megvilágftani, hogy mi az az Altalánosan emle
getett "rövidzárlat" s hogy ez hogyalI válhatik tüzeset, 
tüz,vész okozójává. 

A rövidzárlat magyarázásánál elengedhetetlen a20n
bRn, hogy a villanyosáram egy,pár fontos törvényével 
megismerkedjünk. 

Hogy a villllmo.gáramnak, amelyet dinamóból, akku· 
mulátorból, vagy elemből nyerünk, meglegyen a kör_ 
fOl'galma, az árcunforrftsból a fogya.aztási helyig ás 
vissza az bamforrásba, ehhez két tényező szükséges. 
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1. A ttczrtt'k, melyen az áram keresztül folyhat. 

2: Erő, mell' az lírnmot !\ vezetékben előre kény· 

!Oz�riti. 

Ezt az eröt feszültségnek nevezzük s Volt-okban 

(t!jeztük ki. (. _\ háúcsengö l-l telepe �örü�belül
. 

1.5 

Volt. II z:Wblflmpa eleme kb. 4.5 Volt, il "'llá�lt6 (uaroé 

pedig leginkább 110 vagy 120 Volt fesziiltsé�u.) � ve�c' 

téken flZ áramnnk úgy kell magát keresztül preselme. 

mert II vezeték dlenál11isl fejt ki. Minél rövidebb II veze

lek s minél nagyobb fi keresz.tmetszete, annál könnyeb· 

ben tud az í\l'� ffljta kel'csztUlmenni, annál kisebb It 

\'ezeték ellenáUfisn. A vetetkk ellenállása azonban am.al{ 

anyngától is függ. Az olyan an�'ngokn� mely�k�e� eUe�· 

állása kicsiny, j6 vezelöknek mondjuk. Kulonösen JÓ 

vezétö fi réz, az ezüst és a platina. 

ft vezetékel S az elég, Az áMrn nZOnblln nem 
.
szakad meg! 

hllncm n két elégett vezetékvég között áttitl ft levego 

ellenállását s a " égek közölt vakító, kék�S fényű, ú. n. 
ívrény létesül moly 160o-Z000 hőfok homél'sékletii. 

A vezetékek szigetelése, ami gumib61, selyemből, 

kátrányos anyagokból készül, meggyullad, de 
.
meggy�llnd

hatnak n közelben levó gyulékony anyagok 18 s eloáll a 

rövidzArint által elöidézelt tűzeset. 

RÖ\'idzfl.r1at többféle okb61 kelclkezhetik. Az aláb-

biakban egYP!Í.r ilyen okot felsol"Olok: 
. 1. Szigeteletlen vezeték elszakad s ráeSik a másik 

Az ellenállást Ollm·okban fejezzük ki. A 106 cm 

ho�szú és 1 mm' átmetazelü higanyoszlop ellenállását 

1 Ohm.nak nevezzük. Ugyanilyen hosszú és kereaztrnet

szetü rézhuzal ellen(Llláan. 0.017 Ohm, az ezüsle 0.015, a 

platináé 0.111 Ohm stb. 

Az áram hntitsképessége azonban tulajdonképpen az 

áram eröSlIégétől függ. Az nram e-rósségének nevezzük 

azt az 81'ummennyis6get, amely a vezetéken l mÍlsodperc 
alatt kereszlUlíolyik. Az áram erösségét fllllper-ekben 
fcj�zzUk ki. 

Annak az áramnak az erőssége, amely a zseblámpa 
égójén kercllztulfolyik, kb. 0..1-0.5 amper, feszültsége, 
mint fentebb irtam: kb. ,1.5 Volt. A világító izzólám
pán uKyancsak 0..1-0,5 amper áram folyik keresztül, 
de ennek az áramnak a feszűltsége már 110 vagy 220 

Volt. A villanyosvasal6 3-4 amper, n porszlv6 4--5 
amper, II \lillanyosmotor pedig 10-20, söl ennél ia több 
amper áramot fogyaszl. 

Minél kisebb a \le'l.eték ellenállása, annél több ára
mol bocsát át l mp. alatt. Ha pl. 120 Voltos áramot 11.0 
Ohm ellenállású vezetéken vezetünk kereszUil, ennek az 
Aramnak erőssége csak l amper lehet, merl 120 Volt: 
120 Ohm - l amper. Ha ezonban ugyanilyen fesr.Ult ... (igú 
(120 Voll) áramol csak 60 Ohm ellená\l6.eú vczetékbi.! 
bocsátok, nz áramerősség már 2 amper lesz, mert 120 
Vo1l:60 Ohm 2 amper. Ez annyit jelent, hogy az áram
crÖ3séget teL'izéll szerint változtalhalni lehet azáltal, hogy 
kU1önböző ellenállású vezetékeken (ellenállásokon ) vezet· 
jük át az áramot. 

Az áram, amikor ellenálláson vezeljUk flt, 

vezeték re, 
2. Két s1.igeteletlen vezeték re vasrúd, ,·ngy távbe-

szélövezcték csik. 
3. Kidőlt fa összekuszáljn a szigeteletlen vezet.ékekct. 
>1, FBIdre dobott szigetelt vezetékcll 8zekór megy 

út s n szigetelést megrongálja. 
6. I!:jjeliszekrény-lámpn vezelékének szigctelése az 

ide-oda helyezéstől megrongálódik. 
6. VillanyvRsal6 vezetékének szigetelése az ide-oda 

húzgálfist6\ tönkremegy_ 
7, A szigetelés gumíanyagA idövel kiszárad, ellöre-

dezik s II vezetékek érintkezésbe jönnek. 
8. PáraUllt helyiségekben, (mosókonyha, istldló, 

pince, fürdőszoba stb.) n pAra is tönkreteheti fi szigete· 
lést. e7..ért ilyen helyeken mind a kapcsol6t, mind II veze· 
téket és az ligót is úgy kell szerelni, hogy ahhoz minél 
kevesebb pára juthasson, 

9. Olyan vezetékben, mely több vékony szálncskák
ból fili, fi Bz,álak egy része elszakadhal. Az áram ilyen
kor csak az ép Bzfllakon folyik, ft7..ok azonban nem blr
ják el az egész ve7.eték keresztmelszetére s7..ltnt áram· 
et'ös..�éget, felmclegs7,cnek, ft szigetelés el ég, ezálwl D 
csupasszá vált vezetékek éri ntkezl!sbe jönnek, 

10. Lámpllfogllllatb61 fi porcel1ángyürű hiányzik 
(ahol ElZ égöt bt.'CsRvarjuk). 

munkát kell, hogy kifejtsen. Ez a munka abban nyilvá· 
nu1, hogy az !iram hőt fejl ki. Az izzólámpában levő 
nagy ellcnlí.llású fémsz6.1acska felmelegszik, izzásba jön 
s az égö vilúg!.l. Ugyanez az eset II villanyvasal6nál ia. 
A gyakorlatban a vez.etékel úgy méretezik, hogy az II 
rajta rendszereaen kerc.sztUlfoly6 áramerősség mellt·tt 
ne mclegedhc.ssék fel. Az olyan íogyaszt6hclYt!ken, ahol 
nagy áramer&;.ségre (amperru) van szUkség, va!ltag 
vezetéket, nho\ kevés nmperre. ott vékony vezetéket hasz
nálnD.k, Az izz6lámpa vékony fémszJí.la igen nagy ellen
állásl fejt kl, tehát ke\lés ampert enged át, vagyis ott 
nem is BzU:kséges vllfltug vezeték. 

l l .  A modern viIJanyfej]eaztögépckből nem két, ha· 
nem hiu'om vezetéken vezetik az ál'llmot a fogyaszt6hoz, 
A háromvt'Zetékes rendsrer technikai ismertetésébe nem 
bocsátkozhatom, elég, ha azt tudjuk, hogy II három közli I 
IIZ egyik, az úgynevezett kiegyenlítő vezeték vagy null 
vezeték, melyben gyengébb li.ram kering, mint II mft�ik 
kettőben 8 amel)' II földdel is ö-<Jsze van kötve, mert II 
föld is mint vezető szerepel ft luíromvez('téke!'l rendsze)'" 
nél. Ha t('Mt az egyik vezGték érintkezik n földdel, 
vagr a földdel érintkező más j6 vezetővel, Pl. vIzvezeték
csöve\, vaslámpaoszloppal, ez annyi, mintha a nullveze
ték frintkeznék egy másik vezelpkkei .!I 16trejön a röVid· 
zárlat egy ktilönlegea esete, a földzárlat. 

. 
VIlfl- vagy fémállvAnyú lli.mpák, melyekben valahol 

érltkt-zé!l \lan, könnyen előidézhetnek földzArlnlot. Ha az 
ilyen I{�mpát földön, nedves kövön á1l6 egyén megfogja, 
az árum az illetőt mcgUli, jelezve, hogy földzárlat vnn. 

Nagyon könnyen létesülhet földzál"lnt olyan vez�l(�
keknél, melyeket hordozni szoktak a melyeknek s1-igetc� 
lése n hordozás kövctkC'ltében lekopott, A földzflrlutok 
nagyon veszedelmesek lehelnek. Nem cgy ember lclte 
már halálát, úKyhogy mrdőkádban Ulve, a lilmp{\ho1. 
nyult, melyhen valahol él'inlkezés volt li az áram agyon
U:tötte. Pár övvel ezc;]ölt az ogyik lovaslkRön egy csendőr 
halt meg a töldzl\rlut következtéhe,". A ny(u'i hőijé",ben 

Ha IJzonban nz ellenáll{1f� valamilyen okból esökken, 
p\. Il vt'2etékt!k érintkeznek B az izz61ámpa magas ellen
állása ezáltal kikapCllo\6dik, egyszerre annyi áram mchel 
a vezetékbe, amennyit az a vékonyságánlll fogva már nem 
bir ki, tehát felmelegszik, izzáaba jön s mcgtörtknik 07. 
úgynevezett rövidzártat., ami a nevét onnan nyerte, hogy 
az árám nem a rendes korforgalmi útján kényszer!1\ 
holadni, hanem rövidebb utal talál - kisebb ellen
állást -, min�1 fOgVa több ampert enlted út, ennek t!red
ménye pedig a h6ftljlódés. A magas hISfok megolv8s7.t.ja 

A régi vIllig knton llJánnk jnvndnlmu7.!l ·6.núl n 7.lInkmhnY nain' /i7.érHp�t jútezott. A harmlneów:lJ hnbor(\bnn oz ozredner tP�.en Ugy, mClf\'olt a maRA. kUlön ,,:IIúklllllnlJnulllrTl''', ro n .lJ r az l! oJmnó- vagy 8z!Í.1Ilunnelltlm�. R7. ifi kUlön 8zol· g/ilall 111168 volt ét �nykoo/!lióre kUlön Bzubúlyok voltak mog· áIIapltvn. 

, 

/ 
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F6nykú]l]lályóznhmkb6J: A k�l)V illelö,l(lzi órlldy IfI/1I01l1lIá8a. (Kondi Pétol' klipvieolóhAzi örllbo!i tÖl'Ul. fdlvétclc.) 

az istá1l6 cementjál'dfJját vizzel felöntözlék, A csendőr 
fl sötétben tapogat6zva kel'este a villunyknpesolót, hogy 
fl IAmpát mcggyujtsa. A kapcsoló sérült volt 8 a csendőr 
véleUcnUI hozzMl't II kapcsol6bnn levő egyik vezelékvég
hez. A testén kCl'esztlU földzárlat keletkezett s II esendört 
az áram nzonnal megölte. 

Hogy a l'övidzArhltoknAI és földzál'laloknAI fellópó 

hófcjlódésl1ck II az ennek következtében koletkezhetö 
tílzesetnek elejét vegyék, fi vezetékhálózaLbnn úgyneve
zett biztositékoknt Idknlmaznak. A biztosítékok rendsze

rint könnyen olvadó fóm-, óloms'lhlnk, melyek úgy van

nnk mél'etezve, hogy a rnjtuk rendszeresen kel'esztll!
folyó Ararnot átbocsfitják anélkül, hogy felmelegednének. 

Mihelyt nzonbnll a vezetékben rövld1.fu'lnl keletkezik II 
nz Al'umerősség felszökik, a fámsz/ll a nagy ál'amerössé

get mnr nom bfrja ki, felmelegszik s kiolvlld. Ezzel 

megszünik (lZ árum köl'Íol'gApn, Ha pl. a lakásbnn vala

hol, a villnnyvusa\ónhl, vagy nz egyik lfl.mpflnál JI csupasz 

vezetékek érintkeznek s a vnsnlót, lámpát beknpesoljuk, 

n bcknpcflolhs után /lZ elószobhbllll, folyoaón elhelyozett 

biztosíték nzonnul kiolvud s IIZ Cgé.'1z lakásban l1em lesz 

áram, 1\1 indndclig, mig II hibá.!! villanyvnAnlót, vngy lám

pál meg nem jnvlLjuk, hiába csnvlII'lwk be új hizloslté

kot, a beknpcsolli:mál mindllllllyis7.o1· ki fog égni. 

1\:[08t jön azonban nil, ll. �ibll, amit /I hoz711 nom él't8k 

szoktak elkövetni. Ahelyett, hogy a )'ovidzárlnl helyét 

megkere-.�n6k, a bizto:\itékbn II kiégett ólomszfll helyelt 

va�llIg drótot, ISzeget, vlIgy stulliolpa,pirt helyeznek, Itm{'ly 

a rövidzárlat következtében fonnAllé nngyobb ál'amol'6s
aéget is kibfrja s Ilem olvncl el, A rövidzál'lnt helyélI 
azonban 1\ hBfcj16dél-l LovAbb tal'L il lIillHlk következté
ben méB"ia tűz keletkezhetik. 

E7.él't, hn valahol II Laz keletkezési okhul a rövid
zfirllltot hozu\k fel, első dolgunk legyen a biztmdtékot 
őrizetbe venni, s1.lIkértővel me/{Viz.sgftltatni R ha a biz
toaitékon szabálytalan szerelést, javftfist látunk, n t'öl'ld
zfil,lat folytfln keletkezett WWl't az! tehet jUk felelösaé, 
nki a biztosftékot szabhtytnlnnul jnvHottn, 

Jegyezzük meg, hogy minél nagyobb nl. {u'nm el'ő/:I
sége, vngyis nmpol'sÚlmn, nnn(d könnyebben gyujt s 
minél 1I11gyobb n feszUlt/ióge, IIlll1fil veszélyesebb nl. em
berl'e, mert II nng,vfeszUlt..'Iégű firnm a 81.fvmöködést 
megbénftjn. 

Villnm()8motol'ok is idézhetnek elő tií7..csoteket, A 
motorbnn magábnIl fellépö rövidzfil'latok nngyon vesze
delmesek lehetnek, különösen ott, ahol gyul�kony nnyn
Kok, robbnnó gözok, gfizok fordulnnk o\ő. A villamos
motor rövidzfil'lnt nólkU\ is idézhet elő tIIzet, ha az {\l'am
leszedő keféknél valllmilycn okból kifolyólag túlnagy II 
szikrlizfis. 

TralJllzfol'mntorok, vAgyis lil'nmátnlnkltók nzok n 
flzorke1.etek, melyek mngllsfeszH It.Bógű ál'llmllnk nlacsony 
rl'szUlt.s6gGvé, vagy fOl'dflvlI vllló átnlllkílá.sál·n Bzolgfll
link. Mivcl trllllazfol'mfl.tol'oknál rcndszerint nugyon nnKY
rellzU1tRégG áraml'ól vlln t1ZÓ, ez('k ls igen veszed cl· 
meBckké válhlltnok, !ha n ké.'!zIlMk álneclvI'IH . ..rJik, vaKY 
ha 8zCI'clési hiba, vagy a vezeték megrongálása következ
tében röldzál'llIt álJ be, 

Az uk�umulAtorok olYIIn készülékek, melyekbon a 
villnmostJlIGl'KIAt el lehat l'nktfil'oznJ. Ezok ls okozhntnnk 
Ulzet. Az akkumulfltor USltósóllól ugYIIllis hich'ogl'n, tc
hát gyulékony gáz fejlődik, ml'ly fl hwcgővcl keveredve 
l'obbllnóktwCl'ékot lllkol. Az Ily töltöhelyiségek!ben teMt 
II viJJnmosbenmdc!'.ést Úgy kelJ tJzcl'clni, hogy ott szlkl'á· 
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zAs sehogy se fordulhasson elö (vezetékek csövekben, 

kapcsolók, bi'1.tositékok a helyiségen kivül) .  
roskadozva, balgán folytatja a sziszifuszi küzdelmet, úgy 

akar előrejutni a szebb jövő emelkedő. nehéz útjain. 

A rövidzltrlatokt6\ eltekintve az llltalánosan haszn§lt 
izz6lámpák is iMzhetnek elő tuzet, mert huzamosabb 

égésnél tekintélyes höfokra melegednek fel. Ha ilyen 
lámpa olyan anyagokkal van érintkezésben\ melyeknek 
gyulfIai h6foka alacsony, ezeket az anyagokat meggyujt
hatja. (PI. kirakatban a lámpát szines papirossal von

ják be.) 
Az elektromosságot, mint n technika vivmányát, ter

mészetesen a bűnözók is igénybe veszik, nemcsak túz
esetek elóidézésére, de más célokra is, de erről majd egy 

másik cikkben fogom olvas6imat ttLjékoztatni. 

Az altiszt életcélja 
és törekvésének eszl{özeÍ. 

trla: DEMÉNYI ANTAL. 
Vannak célok és törekvések, melyek er&..lebbek az 

embernél. melyek apár61 fiúra, nemzedékről nemzedékre 
szállva túlélnek embereket. nemzedékeket. korszakokat. 
sőt ne�zeleket is. Korszakok kezdődnek, elmúlnak, or�zá
gok keletkeznek és eltünnek, új királyi koronák ragyog
nak fel és régi királyi trónak túnnek le; de az emberi
ség legfobb céljai, törekvései tovább élnek a lelkekben el
pusztilhatatlanul, amióta � ameddig ember él a földön. 

Ezek az örök emberi célok és törekvések: a szebb, II 
jobb jövő, nl. érvényesülés, a boldogulás, az emelkedés, a 
tökéletesedés, az egyetértés, a boldogság. 

Ezek felé az örök emberi célok felé törekszik ISzom
jazó lélekkel az egyes ember, a család, a nemzet, a nem� 
zetek nagy családja, az egyetemea emberiség egyaránt. 
Ezeknek a céloknnk kiküzdéséhez, eléré�éhez keresik nz 
eszközöket és utakat. Ezekért küzdenek, dolgoznak, szen· 
vednek szakadallanul. 

A szebb, a jobb jövő, fi boldogulás órök célunk. J!:rle 
fáradunk, szenvedünk, érte szUletik minden tervünk. 
munkánk, szorgalmunk. A't ífjú érte görnyed az iakohl 
padjaiban évek során, a férfi érte fesziti meg lelkének, 
te3tének. értelmének, idegeinek minden erejét munkás
sága végtelen során és ha kell. életét is érte áldozza fel II 
kötel�ég, a becsület mezején. 

Miért kell ennek igy történnie? 

Igaz, hogy sokszor nem lehet másként. De legtöbb

ször _ tudva vagy tudat alatt - magunk támaszLjuk 
a nehézségeket, magunk állit juk magunk elé a legnehe

zebb akadályokat s igy magunk vagyunk! okozó i annak, 
hogy célunkhoz vagy egyáltalában nem, vagy csak igen 
nehezen jutunk el. 

A sok sikertelenség uttLn, melyet .magadnál és má
Moknál tapas�talhat.s�, önként előáll a kérdé s :  mi hát 
a teendő és hogyan fogj hozzá, hogy előre haladhas8, 
hogy eljuthass kitűzött célodho z ?  

Hogyan csinálják azok, akik céljaikat mindig el  
szokták érni, akiknek minden sikerül, az úgyneve'tett 
szerencsés emberek? gs miért nem érik e l céljaikat 
azok, akik bár abban a hitben vannak, hogy munkáju
kat, kötelességeiket szintén j61 végezték, mégis hiába 
volt minden iparkodásuk ? A cél , a siker, mintha csak 
maguk kergetnék maguk előtt, ahelyett, hogy köze.
ledne, egyre távolodik előttük s vég ül is, mielőtt csak 
meg is közelithették volna, örökre el tGnik szemük elől. 

Valahol kétségtelenül hiba van, de hol és mi a 
hiba? Melyek a helyes utaIt, melyek a célhoz vezetnek 
és melyek a megfelelő eszközök, melyekkel a lelkiisme
retes kötelességleljesltés becsületes eredménye, a si
ker. biztosan elérhető ? 

Mindenekelőtt meg kell keresni és elhárltani azo· 
kat a lelki gfltlAsokat, azokat az akadályokat, melyek 
útj{lt állják az előrehaladásnak, a sikel'nek . 

Aki jól akar épiteni, annak először is mélyre kell 
áanin és szilárd alapot kell leraknía, melyre aztán 
biztosan épithet. 

A nagyobb célok kitüzése és nag)'obb sJkel'ekre való 
lörek\'é� elött, apróbb célokat kel kitüzni és apl'6bb sike
rekre kelJ törekedni. Az apróbb sikel'ek mindegyike egy
egy téglakövet képez, melyekből azLán, ha kellő számban 
lesznek. lépcRöt kétJzHhetsz magadnuk, melyen fokról-
fokra lépve felemelkedhet.'lz majd a szebb jövő tisztultabb 
légkörébe és tökéletesebb életformáihoz. 

Milliók hullnak el az örök célért folytatott szakadat
lan küzdelemben s - föként napjainkban - mégis oly 
kevesen. éri.k el a b�sliletes munka megérdemelt gyümö!� 
�!él : kllűzött életcél]ukat. S akik elhik is, mire odáig elJutnak, a nugy eróft!szitésben, melyet egyrészt önmaguk
k�l, . másrészt az eléjük tornyosuló ak:tdályokkal sz�mben 
kife]lenek '

. 
testben és lélekben elfáradva, kimerülve érkeznek cél]ukhoz s az oly nehezen ki hurcolt siker örömét 

élvezni már alig képesek. 

Minden cél eléré8énck, minden sikernek - mint álta
lában az életben minden értéknek és értékesnek - megvan 
a muga ellenértéke vagy előfeltétele, mondhatjuk : megvan 
II maga ára, melyet meg kelJ adni, még pedig előre, mert 
az élet fösvény kalmár, - nem hitelez. 

. A na� cél ott fénylik, közel vagy távol,  az ember lelkll!zemel előlt. Sokl'zor mint esal6ka Iidhcfény csillan fel a holnap bizonytalan ködében, sötétjében éli tévútra vesztébe Cl5alogatja a I!zebb jövő uté.n esenp;ö törek '� embereket, akik minden erelUket megfeszítik h'ogy me�o 

közelltaék, hogy e\érhessék. 
, -

Ha célhoz akarsz érni, elóször í� helyes irányba kell 
indulnod. t=::s indulás előtt pontos tervnek kelJ kezedben 
lenni, mt!Iyet elöre, nyugodtan, jól álgondoltúl 00 alapo
san meiÓontolUil. Számot kell vetned elöre fl lúthat6 és 
nem látható akadúlyokkal. Lélekben előre be kell járnod 
az utat, melyen indulni akarsz &J az akadúlyokat el kell 
hál'itanod, illetve azokra fel kell készülnöd. Birnod kell a 
munka, a kUzdelem furadalmait, viszontags('Rnit. Gyöznöd 
kell a munkát és az emberi irígység és rosszindulat esel
\C'ges gáncsvetéseit ki kell védened ha kell lelki és 
t:sti . erőd teljes megfeszítésével egész�n a célí(C: Sőt azon 
tul IS, nz - újabb célig. Meg kell dolgoznod, meg kell 
szenvedned, meg kell fizetned n sikel'lu'L és ·pedig -eMre. De mennyi akarli.s, erő, kUzdelem vél!z kúrba mennyi 

r�ménység hervad el és mennyi veríték és könn� hull el hiába a té.��s ut�kon, a rosszul vé.\as�tott, ti nem meg
f�lelő eszközök �latL Mennyi panasz és mennyi jaj hangZik ol a eok alkertelen8.�g mialt. l!:s az emberek nagy r�8ze. mégsem tanul, l!aJÍlt kárán eem. S ahelyett, hogy fl Siker. a boldolullts helyes útjait és eszközeit keremé éli tanulnA meg helyesen megvála.szt.anl továhb ta t 
tudll,tlanBág ijtétjében és rQ$8Z 8zok�sainak 8úl�g�la;� 

= 

Ha a cél előtt meg kell állnod, vagy éppen vissza 
kell fordulnod, az azt jelenti, hogy !.erved vagy Kzámftásad hlb6.s volt. vagy valahol mulasztást követtél el. 

Lehet, hogy a hibltnak nem magad vagy okozója, ,:"I�t ahogy a m6torvezetö Bem oka annak, ha a m6tor 
u�közhe� elromlik � megáll _ bál' IIznz közül kilencvenkIlenc Ily eaelben magadban kell kel'esned II hibát _. de az bizonyos, hogy ha célodhoz el ak!ll'.::Iz jutni _ akAr-
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Fenyképpályázalunkból: Barátko:: ('-8. (Kiss Károly budapesti nyomozó alosz:tálybeli törm. felvétde.) 

csak a mótorvezetőnek -, n hibát magadnak kell megtalál
nod és helyrehoznod. 

A siker mindig ott van az élet mérlegének egyik ser
penyőjében, és várja a maga emberét. 

Ha ll. magad javára akarod biJlenleni a siker mérle
gét, akkor a mérleg másik serpenyöjébe addig kell rak
nod munkád, szorgalmad, lelki, szellemi, fizikai és egész 
egyéniséged, képességeid minden értékét, mig ezek az 
értékek, súlyuknál fogva felemelik és javadra billentik II. 
mérleg másik karját, - II. sikert. 

Ez a siker Ara, vagy ha úgy tetszik, - litkcl. 
Amig ezt meg nem fizeted, illetve meg nem tanulod, 

céljaidhoz nem juthatsz el. 
Ha valami nem sikerült, gondolj mindig erre és láss 

munkához újra és mindig újra, mindaddig, amíg eléred, 
amire törekszel. Csak türelem, munka, szorgalom és kitar
tás! Csak soha nem csüggedni, mindíg blzni és t'Iinni IA
tenben, 8aját képességedben és erődben és célod sikerében ! 
Ez II célhozjutás, a siker másik titka. Ha Igy élsz. a siker 
előbb-utóbb melléd szegődik és céljaidat sorban el fogod 
érni. 

Ha tévedtél, ne bánkódj. Emberi dolog, Ki mondhatja 
magArói, hogy soha nem tévedett? Ha egyen túlvagy, 
nnnyival kevesebb li jövőben, ha megtanulod figyelmedet 
mindig és teljesen a kezedben lévő munkfldra összponlo
sit.nni. 

Célod, terved legyen mindig szoIgAlatmenlt's sr..nbad 
idöd minden órájára. Legyen az szellemi vagy fizikai el
foglaltság, tanolás, olvasós vagy egyéb szórakozás, mert ll. 
céltalnn tespedés a visszafelé haladást jelenti. Hs eléri ed 
egyik célodat, tűzd magad clé a másikat. 19y szaporitsd 
_ mindig pozitiv eredményre törekedve - a sikerek 
apró téglaköveit. és épitsd a lépcsőt, melyen végül is, kellő 
türelemmel és kitartással, fel fogsz emelkedni, el fogsz 
jutni legföbb célodhoz, a szebb, a jobb jövődhöz. 

Az altiszt életének három főcél szabja meg haUiro
zott irányát: a Haza, a szolgálat és nltisztkar érdekei. 
Ezek irányítsAk felfogását, gondolkodását és tevékem'ke
déseit. Munkájában, szórakozásában, családi és egyéni

' 
éJe� 

tében ezt a három föcélt és ezeknek követelményeit kell 
elsősorbnn szem elött t.:'lrtania, azokhoz alkalmazkodnia 
és saját egyéni céljait ennek a három [ócólnak érdekkörén 
belül kell kitüznie maga elé. 

Az eszköz.öknek, melyekkel az altikizt magánéletében 
kitűzött céljait eMrni törekszik, mindig olyanoknak kell 
lenniök, melyek fi Haza, a sZ<llgáiat és IlZ altiEztikar, vala
mint az egyes bajtársak érdekeit nem 6értik, hanem 
azokkal összhangban vannak. 

Ha eljutott nl odáig, hogy a szebb jövo Idvfvása érde
kében magánéletedhen egy meghatározott célt túztél ki 
magad elé, egy BOI'sdönloen fontos kérdéssel találod magad 
szemben, - n hooyan kérdésével. Mert flZ eredmény, a cél 
elérésének sorsa függ atthl, hogy az irány, az út, amelyen 
indultAl, a mód, ahogyan munkádhoz fogtál, helyes-e, 
vagy nem, 

A mások útja, módszere nem mindig alkalmas szá
munkra, mert a mi egyéniségünk, viswnyaink és életkörül
ményeink esetleg más módot és más eszközöket követeI
nek tőlünk ugyanannak a célnak eléréséhez. Mert az élet
ben minden viszonylagos, II célok, nz eszközök, sőt maga 
az emberi boldogsbg is. 

Csupán egy biztos eszköz van, rnely mindenkinek. min_ 

den helyzetében és tórekvésében alkalmas eszköze lehet: 
a _ Ludás. A tudás olyan, mint az nrany. Mindig azzá 
lehet vAlto1.tatni, ami éppen sZlikséges. Sót több az arany
nAI, - I.itcni ero, hatalom, mely semmiből teremt csodá
kat . . .  Tudni ! Elsösorban II kötel�sségeket ds azokon túl 
minél több irányban. minél többet. A tudfl� mint cél és 
mint cs1.köz, egyaránt megáll. Célnak szép és hasznos, 
eszköznek biztos és hatalmas. 
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Tanulni, tudni és dolgozni <mnyi, mint a boldogabb. 
jövendő útján előre haladni. 

)lindenekelött arra van szükség, hogy önmagadat, 
kepe3ségeidet. sajilt hibáidat é� tehetségeidet, a lelkedben 
:izunnyadó erőket, legalább iényegilkben ismerd meg és 
némi emberismeretre tegyél szed. 

Az altiszti élelpalya \fála:::ztása egyúttal azt is jeif:nti, 
hogy rt vagyonszcrzést életcéijaid közül törült ed. A leg
;,zent�hb ugyet, a Haza ügyét, a legna�yobb urat, a legel�ö 
magyar embert szolgálni, önként lemondva minden önös 

.. 
anyagi érdekröl, bátor magyar harcol'okat, keménylelkn 
katoll&jeJlemeket nevelni a Hazának - egy!:z6val : altiszt
:lek lenni - ez a legszebb élethivatások é� legszebb éJet
célok egyike, amit magyar embE"r - fóként napjainkhan 
- maga elé tűzhet. 

A peldás magaviselet, a kötelességek teljes ismerete 
és lelkii::.me.retes tJeljesitése, a mindvégig !enyit.és- és 
büntetésmentes szolgálati idő, a feljebbvalók elh:;merésére, 
kitüntetésekre vaió tórekvés, az állandó kiváló minősítés 
kiérdt-mlése, az önmúvclés és a p�lda kövcté�e é::: mutatása 
képezik áitalában azokat az egyéni célokat és egyben esz
közökE"t, azt az utat és lépc;:öt, melyen 'lZ altiszt bidasan 
emelkedik az elérhető legmagasabb rendfokozat. az egyéni 
boldogulás, a szebb, a boldogabb jövő fel�. 

Orvvadászesetek. 
I. 

Az egyik örskörletban az orvvada�lok garázdalkouÍl
sai hovatovább tűrhetetlenné váltak. 1>.linden tólük tel
hetőt elkövettek a járőrők, de minden fuFfangjukat és 
óvatosságukat felülmúlta az ellenfél. Ahányszor lest tar
tottak, annyiszor volt csendes az erdő, nyoma sem látszott 
ol'vvadMznak, viszout amikor járör nem tartózkodott az 
erdöben, vigan lövöldöztek. Ez olyan következetességgel 
ismétlödött, hogy az örs legénysége biztosra vette, hogy 
valaki, vagy valami elárulja a járörök"flt. Csak azt nem 
tudták, hogy ki és mi? 

Az örs egyik örmestere elbatározt:'!., nyomára jön a 
titoknak. Azzal tisztában vol\., bogy tapasztalt orvvadász 
nélkiil nem fog a kérdéssel dülőre jutni, ezért az egyik hir
hedt orvvadász\., aki éppen közismertségénél fogva nem 
igen últe már ezt a tilos szórakozá3t, sikerü.lt besúgónak 
megzureznie. Nehezen akart kötélnek állani, sok szóra, 
biztatásra, no me!! pénzre volt szükség, amig headta a de
rekát.. �ginkabb attól tartott, hogy bosszút állnak rajta 
az o",'adászok, végre is azonban sikerült megnyugtatni, 
hogy soha senkinek sejtelme sem lesz r61a, hogy az ő ada
tai alapján jutott az örs t'redményhez. 

Akkor azlán azt mondotta, bogy megle.:!z az ered
mény, ha patkót, vagy szeget nem vernek a C8endórök II 
c:izmru;arokba s ha ügyelnek rá, hogy a kardjuk s álla-
1i.ban a szerelvénYiik nt! zőrögjón ment!tközben. Patkolt és 
szegelt cslzma�arokkal ugyanis újabban nem igen járnak az 
�mberek azon a köntyéken, amikor tehát az orvvadászok Ilyen nyomokat látnak az ösvényeken, már tudják hogy cse�dörök lesnek rájuk, igy aztfln szépen hazamenn�k. Ha pedig 

_
e�ik-�ásik orvvadász már bent lapul az erdőben, a cs

.
endorok zaJOS mozgása tudtára adja, hogy jó le�z idejében ku�urranni az er�öböl. Ezért \!redményl':!len minden les. Általába� nem eleg csendesek 8 iigye.s1.!k a járörök abban hogy teljesen ne.51.telenül ét jék el a 1e5 helyét. Ré9Zlete5e� elmon�otta az 

,
orvvadász. hogy ök hogyan jönnek-mennek az erdoben. �k�r a regények indiánjai : sem időt, Sem tUrel_ met nem saJnaln{lk, hogy minacn lépéeük bizto,s legyen a 

Fénykepészügyesség: KislI Karo/u budapesti nyomozó alosz
tá\ybeli törm. elfogja ónntagát. (Pályázaton kívüli felvét-el. )  

feffedeztetéstóL Ez nem könnyű feladat, ezt gyakorolni 
kell. Igen nagy önfegyelem és gynkorlat kell hozzá. 

A szóbanforgó örs legénY3égének több sem kellett, 
nekifogtak inrliánt utánozni. Az öl'.5parancsnok megen
gedte, hogy az orvvadászok eiren indul6 járőrök patkótlan 
és szegetlen csizmasarokkal induljanak szolgálatba. 

Az eredmény nem sokáig váratott magára. Az egyik 
lest tartó járőr tagjai puskalövést hallottak közelről, 6va
tosan a lövés irányába mentek s tettcnértek négy orvva
dászt, amint éppen egy szarvasbikát beleztek. Mikor 
a járőr előlépett, az orvvadászoknak az alla esett le csodál
kozá.sukban : mióta tudnak a csendőrök ilyen ügye..�n az 
erdőben bujkáini ? Az ör,,; ezzel a tettenéréssel egész orv
vadászbandát tett ártalmatlanná. Feljelentett 29 egyént 5 
őrizetbe vett 12 katonapuskát, 8 vadászpuskát. 

II. 

Gcidri Józse! tiszthelyettes 
(Sárospatak-J . 

1927 november 23-án reggel 7-8 óra között lélek
szakadva rontott be a hévizszentandrási órsre özv. R6ka 
Antalné: nemesbüki szőlŐhegyi lak6s, főldmüvesasszony s 
az egyszerü falusi asszonyok szokásos és közismert bő
boozédüségével Győre István lh. öl'sparancsnokhelyettes
nek _. az őrsparancanok szabadságon volt _ az alábbi 
"raIllógyilkosság megkisél'lését" panaszolta. 

Elöző nap este 19 órakor két felnőtt leányával és két 
ki\lebb gyermekével, valamint Bordás Lajos 15-16 éves, 
szintén hegyi lako!', ismerős fiúval az udvarra néző kony
hában beszélgettek. Egyszercrwk házőrző kutyáj uk ék
telen ugatásba kezdett. Juliska nevú 22 éves leánya az 
ajtóhoz ugrott, kinyitoV.a és ki akart lépni az udvarra, 
hogy megnézze, miért ugat annyira a kutya. Ebben a pil
lanatban valaki rálőtt közvetlenül az ajtó elölt ugató 
kutyára, de az it! lehet, hogy az éppen akkor kilépő 
leányra, aki megrettenve ugrott vissza a konyhába és be
zárkóztak a lakasba. Alighogy a konyh�1 ajtaját elreteszel
ték, az ismeretlen valaki dörömbőlni, majd feszegetni 
kezdlf! az ajtót, nyilván azzal a szándékkal, hogy behatol. jon. Ezt ö negyedmagával nekidölve az ajtónak meg 
akarta akadályozni, de az ajló már-már engedett az erős 
külső feszegeté.onek. Percek mulhatlak el, mig ez a két
!\égbeejtö erölködés, vim�kodás tartott. Végűl is az ismeret
len támadó vagy megúnva, vagy meggondolva a dolgot, 
nehészke�, cammogó léptekkel, dőrmögve eltávozott. Ö� az 
ajtót egész éjjel ki �cm merték nyitni és jgy a'l. ismerős 

• A s�crel)lök nevét mClP'úlmztattuk. S':t;rk, 
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fiú i s  ott a!udt náiuk. Csak reggel merészkedtek kijönni 
a házból. Ekkor látták, hogy az ajtó mellett a vályogfal
bHn becsapódott sörét szemek ütötte nyomok vannak. Az 
udvaron széles vérsáv vezetett végig a pajtáig, melynek 
egYIk z,úgában az alomszalmán búsan nyaJogatta hlltalmas 
nyitott oldal.�ebét és vérző, lövéstől szétroncsolt meJlS'ő 
lábát a kutya. 

Előadása végén azt kérte az asszony, hogy nz illető 
"rablógyilkost" a'l örs nyornozza ki és zárják be, mert így 
ők örökös rettegésben fognak élni a szomszédoktól távol 
eső, majdnem magánosan álló szőlőhegyi házban. Magya
rázat, illetőleg gyanújának kifejezésre juttatásaképpen 
megemlitette még 2. panaszos, hogy idősebbik, Róza nevű 
asszonyleánya válófélben van és már külön is él az urá
tól, aki rabiatus, boss?Júálló természetű ember s már 
fenyegetődzött is, hogy elpusztítja a feleségét, mert nem 
akar a válásba beleegyezni. Nem lehetetlen, sőt való
sZÍnű, hogy ő volt a merénylő. Leányának ura egyébként 
a Keszthely mellelii Gyen'O!sdiás községben lakik szülei
vel, kb. az ö lakóhelyüktöl 10-12 km-nyire. 

Az öl'sparancsnokhelyettes türelme!!en végét várta a 
böbeszédü elbeszélésnek, jegyzetet készitett, majd meg
nyugtatva a panaszost, elbocsátotta, nekem és Vittnyédy 
L:>tván próbacsendőrnek pedig nyomban megparancsolta, 
hogy szereljünk fel, mert azonna! elindulunk a helyszínre. 

A helyszinen a fent már emlitett jelenségeket mi is 
észleltük. Azonkívül a konyhaajroval szemben a puha 
talajban, a seI,tésól mellett hatalmas csizmás vagy bnkan
csos lábtól származó jól kivehetö lábnyomokat találtunk. 

Láttuk, hogy az ilIetö az ól mellett sokáig egy helyben 

topoghatott, mert ott II nyomok össze-vissza egymást ke
resztezték és mélyebbek voltak, mint egyeblitt, tehát les
ben állott. A vályogfalból késheggyel és szeggel 6--8 drb. 

sörét;;zemet szedtünk ki és papil'bn téve, gondosan a jár

ől'tá8kába helyeztük. A sörtitet közönséges ólompálcikából 

,'agdalták és egynémely ik sörét majdnem bab-Jzemnagy

ságú voll. Orvvadászok szoktak ilyet használni, - volt a 

megálla,pitásunk. A lövedékfojtás papirfosz!imyaiból szor

gos keresés ellenére sem találtunk semmit. n[ajd kiválasz

totlunk 1\ lábnyomok közül 3-4 igen jól használhatónak 

látszőt és téglávai, deszkával, meg zsupszalmával beta

km'va biztositotluk egy esetleges későbbi kiönUls céljaira. 

Az asszony a kutyában esett kárát 40 P-ben jelölte meg. 

A hclyszinen eszközölt tüzetes vizsgálódás és egy he

venyészett vázraj7. elkészitése után a velünk odahfvott 2-
bizalmi egyén jelenlétében hozzflfoglunk nz eset sértett

jének és tanuinak részletes kikérdezéséhez. 
A sok faggutAstól nem lettünk okosabbak fl tettes ki

I�tét illetően mert senki öt nem látta, szuroksötét este 

volt akkor é�pen, hangját Ilem hallották, mert nem be

szélt semmit s m1:tt valllmi verkli vaRY betanított szajkó 

ll. mondókáját, II csnlád apraja-nagyja egyformán fújta, 

hogy a tettes nelll iehetett más, mint II Róza Gyenes
diáson lakó férje. 

Előttem II kiJ..erdezések során H. sél·telt fiatalabbik 
kánya, Juliska, kissé gyanúsnak tetszett. úgy tűnt fel 
ugyanis előttem, mintha ö a többiek nyílt elöadását61 
cltéröen valamit elhallgat na és emiatt kissé szorong6 lelki
űllapotban lenne. Közöltem is ebbeli gyanúmnt Vittnyédy 
próbacsendörrel, aki sietett jelenteni, hogy neki is ha
sonló a megfigyeJ(sc. 

Erre Juliskát újra hosszadalma!l faggatás alá vet
tem, de nem áruj+,a el szorongása okát. Nekünk azonban 
ez a megfigyelés to,'ább motos:;;kAlt fl fejünkben. 

A vAI6félbcn :evő fiatnl g�tenesdiási férj ártatlnn!3Í\-

gát vaJÓ5zinúnek láttuk, de minden további nélkül napi
rendre mégsem té�heLtünk fölötte, ezért a 10-12 km
nyire levő' Gyen�JrHás községbe mentünk, hogy a me
nyecske férjének ::!ibijét megvizsgáljuk. 

A fiatal férjet szülei házánál ágyban fekvő beteg
nek találtuk. TanUK s főleg a kezelőorvos előadásából és 
egyéb mellékkörülményekből kéti,égef. kizáróan bizonyítást 
nyert, hogy ágyat már második hete nem hagyta el és 
ig}' az ö tetLessége kizár1nak volt tekinthető. 

Ez a negatív megállapítás nem volt teljesen ha<;zon 
nélküli, mert a k::;őbbi bírói eljárás során, söt még a 
házao;:ságbontó pei' folyamán is döntó fontosságú körül
mény vált belőle a biróság elött. 

A helyszínre visszatérve, nem vesztegettünk egy szót 
:lern a .sértett és családja újbóli k6l'dezgetésével, hanem 
nyakunkba vettük az egé6z hegyközséget és a lakosság, de 
főleg a sértett bh:.ához legközelebb, kb. 50-60 m-nyire 
lakó szomszédok kórében bizalmas puhatolásokba kezd
tünk. Ez a puhatc:as hamarosan me)! is termette a gyü
mölcsét. Egyik e:;,lád ugyanis har<tgos viszonyban lévén 
a sértettel és I!s3,.irijávnl, ragyogó ';brázattaJ, finom cse
megei4enl tálalta elénk : csúnya nép el. nagyon, jófajta az 
asszony, de úgy a menyecske - mint fiatalabb leánya ie, 
akinek - lám - már szintén van kedve�e a Kárász-gyerek 
személyében. Ez a Kál'lisz-gyerek majdnem minden este 
meg �zokott jönn; a ház tájékára, de a házba nem megy 
be, hanem a Juli3�a jön ki anyja ttldtn nélkül éü ilyen
kor azután sokáiZ elenyelegnek. 

Az említett Kárász Gyula tagbaszakadt. nagyláM, 24 
-25 éves fiatalember s egyben az örskörlet egyik orv
,·adász.-híl'ességf' volt, akinek majd minden évben meg
gyült a baja az örs jarőreivel, el-elvették rozzant puská
ját, de ö azért fittyet hányt mindennek és nem volt neki 
sem tilalmi idö, sem tilos terület, mert 6 - mint mon
dogatta - szenvedélyes vadász. A nyomozott esetet meg· 
előző 10-12 hónapban ismét vérszemet kapott és ,takme
rően, igen üg)"esen üzte tilos szenvedélyét. JárőreinIc pár
;;tor nyomoztak vele szemben, házkutatást is tartottak 
nála. de raffináltsága folytán tettenérni, vagy puskáját e:ó
keríteni nem sikerült. De az örs minden tagjának az volt 
a meggyőződése, hogy KárAsznak megint van puskája, me
iyet nem hevertet parlagon. Sokat tanakodtunk rajta, ho
gyan juthatnánk a nyomára. 

;\Iásnap délelótt - vasárnapra esett - két bizalmi 
egyént magunk mellé véve, 8-9 óra tájban beállftoltunk 
Kárász Gyula szüleinek hAzába, amely szintén a nemes
büki szöJőhegyen volt, az eset szfnhelyélöl kb. 1 km.-re. 

Amint a konyhába léptünk, látjuk, hogy egy rozoga 
diványfélén édesdeden horkol az orvvadász. A nadrágja 
térdig csupa latyak és sár, hatalmas bakancsai a lábán 
szintén áUizottak és fGszá/akkal tarl.Hott jófajta agyag
réteggel vannak v8stagon borítva. IEzek az otromba bakan
esok most kétszcl'ésen érdekJödésUnk köz-éppont.jába ke
rültek. A konyhában egyébként sajátos illat terjengett: 
vadhus pecsenyeszaga csapta meg az orrunkat. J\findjárt 
tisztában voltunk azzal, hogy hajnali orvvadász piheni 
itt a ffll'adalmait, de egyben sejtettük azt is, hogy tulajdon
képpeni nyomozásunk is jelentős fordu!athoz érkezett. 

Kárász anyja megjelenéöünkre észrevehetően nyugta
lan lett és minden o k  nélkül sürögni-forogni kezdett a 
konyhli.bnJl, allél�ül azonban, hogy fi tüzhelyet csak meg is 

Kl TUDJIl ? 
Mivel öl'iiki(eltu 111('[1 c/IIlekét Dedk FGTcrtG', e( 
,,/1(I�a bölcse"f 
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kóze\it.et� volna é.s az ott rotyogó fazekakhoz, lábasokhoz 
hozzányult volna. 

Pár pillanatig élveztük a zavarát, kissé tanulmányoz-

nekkel együtt felbecsültük a minthogy a félig sült-főbt ál
lapotJban kez.elése, megőrzése nebéz.ségbe ütikÖ7.ött volna 
s további nyomozásunkban csak gátolt volDa bennünket 

a vele val6 bibelődés, a Kárász..csalfld nagy örömére, kény
-sz.erHő körülmények hatása. alatt meghagytuk a gyanus-i
lottak birlokában. Kárász Gyula engedelemmel, mivel még 
aznap nem evett egy falatot sem, eltávozásunk előtt ha
marosan ehetett is  belőle egy keveset, bál' amint látszott, 
keserü szájízzel ette. 

tuk is a helyzetet. 
Kárász Ferencné közben teljesen megza.varodva kez-

dett bennünket a szobába tessékelni, odamenetelünk célja és 
('ka felól kérd�t sem intézve hozzánk. :Mi természetesen 
nem hagytuk el a konyhát, nehogy azalatt Kárászné a fé
lig sült-főtt vadhu80kat eltüntethesse, 

Óvatosan megérintettem a horkol6 oI'Vvadászt, mire az 
felriadva, talpra ugrott. Nagy szemeket meresztett elő, 
ször a csendórök és a községi előljárók láttára, de azután 
feltalálva magát, stkke'k után kezdett nézni, hogy leüthei!sen 
bennünket. Ö is mindjárt a szobába invlt.ált bennünket, 
'Persze, hiába. 

Az örs birtokában levö álland6 hatályú és az orvvadá-
s1at elharapódzása miatt az egész örskörletl'e kiterjedő fö
szolgabirói d:elhivás alapján felszólitottam az idóközberl 
el6került id. Kárász Ferencet, hogy adják eló a vadhúst, a 
fegyvert és a lős'l.ert, különben bázkutaU.st utján kerit
jük elő. ltkte1en átkozódásba kezdett és fiára mutalva ki
jelentette, hogy az egész családból "vadcsempész.ettel" 
egyedül csak az foglalkozi.k, ő nem tud semmiről, kérdez
zük meg a fiúl. 

Erre a fiúhoz intémm fe\swlításomat, d� az csak 
nagy nekikeseredéssel, sötét ebzánt.sággal ingatta bika
nyakon üló hatalmas fejét, hogy nem tud semmiről semmit. 

_ Hát akkor mitól olyan kimerült, hogy n."l.ppal 
ilyen mélyen alszik? _ kérdeztem tőle, - Mit művelt az 
éjszaka? �Litől olyan csatakos a ruhája.. bakancsa ? 1\1i súJ
fó a fazekakban, lábasokban ? 

Kárilsz csak hápogott, iz.zadt, nagyokat nyelt, szülei 
pedig földbegyökereze:tt lábbal várták a fejleményeket. 

Most aztán felszólitottam Kárászt, hogy a fazekakat 
és lábasokat vegye le, rakja a tűzhelyről az asztalra s mi
kor ez megtörtént, sorban emelgettem az edények fedöit, 
mire a sült és főtt vadpeC5enye illata felszabadulva, dia. 
�lmasan gözö.lgö!.t szerte a konyhában és egynémelyik 
Jobb étvágyú Jelenlevó nyeldeklőjét szemlátomást fel s alá 
Ilyarga lfLsz.tatta. 

útközben aztán előadta Kárász, hogy aznap reggel 
Körmös Sándor nemesbüki szőlőhegyi lakos barátjával és 
or\'vadá.sztársával együtt kint voltak herceg Festetich 
']'aszilónak Egregy és Hévizszentandrás községek határá
ban levő fácAnos erdejében vadászni. Ö 1 drb. fácánka
kast, Körmös 1 drb. nyulat lőtt. A nyul az övé lett, a iá
elm Körmösnél maradt. ci akkor hamarabb eljött haza., 
társa még ott maradt s lehet, hogy még azután sikerült 
valamit lőnie, mert jobb puskája van. 

Előadta még, hogy 1927. februárjában vette puská
ját 12 P-ért egy általa megnevezett nevü és lakhelyű egyén
tól és 3 drb. Hubertus-Wltényt is kapott hozzá ugyanak� 
kor. A vételárh07. Sziv6s Ferenc nevü nemesbüki szőlő
hegyi lakos barátja is adott 4 P-t s igy a puska közös 
tulajdonuk lett. Közösen is és külön-külön is jártak vele 
vadá'$zni egyszer hereeg Festetich fácáno.::ába é3 a körii
lötte elterülő vadás;rt.erületére, máskor pedig O1t.ay G'.lid6 
Alsómánd-pu8zt.ai földbirrokos bérletétJen levő nemesbilki 
vadászterUletre. 

Mikor Szivós lakása elé érkeztünk, Kárász beszólt az 
ablakon és kihivta barátját. A meglepődött Szivós szó nél
kül megindult egy közeli boroopince felé. Rövid tétovázás 
utáu odamutatott az alacs.ony eresz alá, egy tetőfa mellé, 
hogy ott a puska, Benyúltam a mutatott helyre és kezem 
kellemES bizsergéssel tapintobta. meg a szénafész.ekben rej
tözködő, !>Okat emlegetett orvvadás'l{lu.skát. 

, Sziv?s előadasa srerint Kárász mintegy 2 hele azért 
bizta telJesen a puska megőrzését rá, mert már nagyon 
félt az örökö�en nyomában levő csendőröktől. 

Az edényekben Hi.cán, de főleg nyulhús volt. Pár erőt
len tagadási éa köntörfalazási kísérlet után végre Kárász 
Gyula is ké�yt.elen volt beifmerni, hogy ez. bizony csak
ugyan vadhus. S:árma z,ására nézve Kárász egész sor daj
kamesBl adott elo. A bázkutatás egyébként eredménytelell 
maradt. 

Most már Könnös Sandor lakitaa felé indult., ami 
kissé távol esett. Kárász közben töredelm�en elmondotta 
� Rókáné udvarán esett lövés lörténetét. 'Már régebb idő 
ota szerelmi viszonyt folytatott a sértett Juliska nevű leá
nyával, aki minden este ki szokott hozzá szökni a házból. 
A koérdéses este is szokásos cserkésző útjáról hazalél'öben 
voll. de aznap nem ejtett semmi vadat. Emiatti búj ában 
egyik i5mel'Ö�e útbaesó borospincéjénél többel ivott a kel
leténél s kis.sé megittasodal. 

Azután kÖ'l.Öltem Kárászsl.al, hogy az özv. Róka An· 
talné udvarán történt garázdálkodással is gyanusitom é5 Bzemb:si.tés végett a helyszínre elóvez.etjűk. �1iT.t a tórbe
esett �lke, olyan riadt tekintettel nézett rám és nvom��

y
�:�merte, hogy a lövé3l ó adta le az eró!!en �gat6 

.
u" Könyörögni

. 
kezdett., hogy Rókáék házához ne kisér· ) k, mert. az neKI nagy csúfság lenne inkább w· d I 

e l d " 
' re e me-8 n 

"(k
e ;non mm�ent. meg orvvadászt.ársait is leleplezi é� 

?.zo egyverét IS a kez.ünkbe juttatja. 
A.wn kezdte, hogy szülei házánál ne i� kere�<>ünk senlImt., mert volt ö olyan ravasz, hogy a vadhúeon 

�k'jvül mást haza nem szokott vinni. Ezért induljunk el az ő útmutatása nyomán. útközben minden felvilágoaitást. m d A vadhús mennyiségét el6bb a jelenlevö bizalmi :��é� 

Ilyen állapotban foglalta el szokásos leshelyél Julia
ká�k udvaTán. A �utya igen mérgesen támadott rá S a 
leany ne� jött ki. Ezért igen meg�aragudott és vaktá
ban odalott, ahol .. z ugat-6 kutyát sejtette Szereno:;étlen-
ségre. é�pen a I�vés. pillanatában nyilott � konyhaajtó és 
valaki kl akart lej:,1 az udvarra A 'k'Jé ,. _ .  I I I ·k I 
lotta na át _ . '  po nOI a a { e SI '0 -

vése � � , �err:' !) megrémli1t, mert azt hitte, hogy lő

mara 
kilépo no� l találta, Kisideig két�égbeesve helyén 

me t
��

.
még, m� J c_az a.jtóhoz men�. hogy beszóljon és 

po:tat ,i��r� :::\�\�
o
m�vel �z ajtót zárva találta é6 ko' 

levők h 'áb 
J II k kl, másré3!.t meg mert a belIiI 

hogy 
fl �::) ól k és ma�.atnrt.ásáb61 arra következtetett, 

nyn a a-.; IJedtségen k' .. b . 
szerelmi viszony t't kb 

l !1I� aJ8 nem esett, a 

rrutgát felfedn, . .' 10 an tartásának �niekében nem akarta c:', . Dzament A tisztek IIz01(1álati ötle red til . 
hÖ'ZtetéséTe szolgált. A he.�incé� et 'bz el)cnfelek megkülon
nem lévén egyenruha _ a svéd 

k a oruban - akkor még 
l5á:rga, a ligisták fehér oveket ev' k�k ra ::;SUandok naranc.'\' 
c.sáuári sereg Búunára VÖfÖ& ,-<-""út , .. __ g Wallenstein il 

Megígértem �";árMzn k ' h özv. Rókáné bázához h 
a .: �.

gy m'),·t már nem kísérjük 

..... ren....,-.....refiitctt. 
K\Jrmöséknt' 

, .'  a Kormos puskája is megkerUl. 
odaérkenUnk d

� {'Hen ebédhez kezdtek terHem, amikor 
, {lern vadpeceenye, h�em mtlorhahús fótt 
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a faz�kban. A c-l,;'.í.d különben jómót!ú, 40 holdon gazdál
kodik. 

Körmös eleinte tagadott, erre házkutatást tartottunk. 
Eredmény : 1 dro vadászfegyverről leszerelt elcsnthntó 
készülék fl lakószoba mestcl'gerendéjáról .és 6 drb. apró 
színe.3 fácántolI a rajta alatti pincébe leszórt burgonya 
közül. 

Körmös erre oóavezetett a rőzserakáshoz, szétdobálta 
és a rőzse legalján egy fekete, bolyhos női nagykenuőbe 
bugyolált valamit vett elő. A szétbontott nagykendóból 
fehér, vérrel átitatott asztalkendő tűnt elő, melyben l-l 
darab megnyúzott, illetőleg letollazott nyul és fácán volt. 

De a saját puskája hollétéről nem akart tudni sem
mit. Különféle erőltetett mesékkel állott elő. Ezeket azon
ban sorra cMoltam, ami mégis majdnem újabb 24 órai 
nyomozásba került.. Végre is a most már őszinte meg
bánást mutató és javulást igérő K{u'ász és Szivós únták 
meg az ide-oda VAló járást-kelést és gorombAn támadtak 
tagadásban levő tánsukra, hogy adja elő puskáját. 

Fel nem foghalluk, hol lejthette el a puskát és miért 
ragaszkodik hozzá oly szív6san. Végre aztán megtört �s 
fl házukhoz vezetett bennünket vissza. 

Volt a házukhoz közel, kb. 20-30 lépé3re egy kis 
megkezdetlen zaooí.:nlmakaznl, amit persze házkutatáskor 
nem hány tunk széjjel, csnk éppen, hogy felületesen körül
néztük. Körmös ennek a háztól kifelé eső oldalába, mint
egy l m magasságban, egy ügyesen leplezett lyukba be
dugta a kezét és egy kett�hnjtott, majdnem vadonatúj, 
LancIlGLer-gyártmányú, 16-os kalibel'ü, kétcsövG, leszerelt 
kakasú vadászpuskát húzott ki. A puska testvérek között 
is megért 200 P-t, hát ezért ragaszkodott hozzá köröm
szakadtáig. 

Beismerem a házkutat.ásnál elkövetett két sznrva�
hibát. 5 év mult el azóta, jó egynéhány házkutatást tar
tottam, de ennek az esetnek a tanulságai valamennyin�l 
eszembejutotlak. Mert nem maradt azután többé meg
n�zetlen sem farakás. sem rőzse, .sem trágyadomb, se 
szalma- vagy .szénakazal. 

Kárász Gyulát külön feJjelenteUük vngyonl'ongálás 
miatt a keszthelYl kir. jlirásbí1'6sághoz, azonkivül vadá
"za ti kihágás miatt öt, Körmös Sándort, Szivós Ferencet, 
Kárá�z atyjllt és Kórmös anyját, mint r�szeseket a keszt
helyi föszolgabiróhoz, végül a 3 vadászó jövedéki kihágá
sáról értesitette az örs az illeték&) pénzügyi hat6sligot is 
s Igy valamennyien elvették méltó bilntetésüket. 

Az egész örs örült az el'edménynek. Bosszantó és 
szinte megaiázó volt már, hogy napirenden voltak ti va
dászterületek tulajdonosa inak, bérlöinek, iIIetölcg ezek meg
bizott jainak panaszai. Volt eset, hngy az orvvadiiszokat 
lctlenérő erdöör máJ' nem mert fellépni velük szemben, 
olyan eröszakosak voltak. 

így végre egy csapásl'n két veszélyeztetett vadász
tel'ületet is ment�_>ftettilnk nz orvvadászokt61. 

.Molnár Jál/OB tiBzthfllycttea (Keszthely ). 

Noha oz mimagunk 1IlJpdt az mint mostan vag !fon, jól 
IC(Í.brtÍzoflam, ugyam minctazo?!által, ha kérded: kit kévánok 
B 7nic.soda nemzetet akarok Oltal01l!J'fl, azt mondom: a ma
glfal·t kéoollom. /!-fiért, azb·t /II.(;l't ez a legalkalmatosabb, 
leU6/'öscbb, ICUOYOI'sabb 68, lUf akarja, lsovitdzubb lUlm:216t
Bég . . •  Azért 111691/(1)"/ kí.v61wk oltalmamra, nCIII indwn, 
nent garama1/tát, �61n olaszt, sem J1émetst, scm spanyolt. 
Csak jobblf.mk 1116(1 mag1wkat, 81.abjunk m6-8 I'andet dol
gainknak, eCOl/ilk rdgi helllr'I'e éB mélt6stiuát'ct militare-m 
disciplúUlm: elltl 1Ul"fllZebu!l öcm IJu!lytluk alábbvalók. 

ZRINYI MIKLOS 

Eröss Károly tiszthelyettes .. 
A máramarosszigeti szárn:.' alsószinevéri őrsén 

szolgált. Itt érte az orosz betörés. Bár fiatal csendőr 
volt, derekasan megállta helyét és bajtársaival együtt 
mindent elkövetett, hogy az orosz csapatoknak ha
zánkba való beözönlését megakadályozza. 

Kitünő ,lerepismeretének nagy hasznát vette a fel
deritö járőrszolgálatban. Az őrs segitségére érkezett 
honvédzászl6alj az 6 vezetése alatt észrevétlenül köze
litette meg az oroszokat. 19y volt elérhetö, hogy az 01'0-
szokat val6sággal megsemmisítették. 

Résztvett az als6szineV'éri, felsöszinevéri és az 
ökörmezői harcokban. Mint igazi harcos a csen dör le
leményességével, páratlan azivósságával és győzni aka
l'ilSával küzdött. Előljárói legteljesebb bizaimát érde
melte ki. Nem volt olyan feladat, - bármilyen nehéz 
is volt, melynek: tcljesitését önként ne vállalta 
volna. 

1914 október 8-ától öl'spal'ancsnokával és egy 
c..<:endől'l'el az alsószinevéri örs védelmével bizattak 
meg. J!:s bál' köröskörül az oroszok minden talpajattnyi 
földet meg-Bzállva tal'tottnk, minden scgibség nélkül 
húrman 3 hétig, a segftség megérkezéséig, nemcsak 
veszteség nélkül tartottfik maguk1l.l, hanem fllland6 til
zcléssel, rlljtailtésekkel szá.mottevő veszteséget okozta>k 
az ellenségnek. Az oroszok abban a hitben voltak, hogy 

az örslakt.an}'ában nagyobb fegyveres erő van s a ma
gyal' csendörök ezt a látszatot igyeketJtek megőrizni. 
Sőt kibátorkodtnk n környékbeli -erdőkbe is és onnan is 
rátámadtak az oroszokra. Hol itt, hol ott bukkantak 
fel s gyorstüzelésükkel az oroszok.at álland6an nyug
LnlanftottAk. 

Erőss tiszth'elyettes mind a támnd6, mind a v�
delmi harcokbnn önfeláldozó bátorsággal küzdött. 

Erőss Károly tiszthelyettest ezekért II szolgála
taiért, előljárói buzgó, önfeláldozó támogatásáért é.:i 
bátor magatal'Uisáért a 2. oszttilyú ezüst vitézSégl 
él'cmmel tüntették ki. 

ltlester Sándor tiszthelyettes. 

A viltigháború alatt II brassói csend6rkel'ületben 
teljesített szolgálntot és II dragojászai határszéli csend

öl'örsnek volt parancsnoka. Az órs lét.:;zflma 50 ló 
volt. Ezzel II maroknyi csapattal pontyáz.tn és vigyázta 
a magyar-olilh határt körülbelill 30 kilométer hosszú
sAgban. Del'eknsan meghlltn a helyét 8 a határon meg
lLkadályozLa a csempészést, kémkedést s {óleg a katona
köteles oláhok át..szökdösését. 

1916. év augusztus végéig csnk az igen felszllpo
rodott és sokfelé ágazó tennivfllókoll keresztil l látta az 

egész világot lángbaborít6 hllborút. E3 bár több Izbeil 
megkfsérelte, hogy a hal'ctél't'e kerliljön, maradnia kel
lett, mert a szolgálat érdekc igy követelte meg. 

De mégis mog�t·te, hogy harctérre kerilljöll. Igaz, 
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becsületes csendőr szíve nem igy képzelte! Nem gon
dolta, hogy az oláhok orvvul, hadüzenet nélkül, az éj
jeli sötétség leple alatt fognak ha'.l:ánkba betörni. 

De így törént ! Az oláhok 1916 augu�ztus 26-án 
éjjel átlépték a védtelen magyar határt. és kezdetét 
vette a világtörténelemben példa nélkül álló. szégyen
teljes "előnyomulás", mely jelentette a védtelenek. 
gyamoltalanok kifosz.tását . . .  véreink legyilkolását 

l1esler Sándor tiszthelyettes. örsparancsnokot 
egyik népfelkelő t.izedes keltette fel éjjeli álmából � 
jelentette, hogy az oláhok betörtek hazánkba. Azonnal 
riadót rendelt el és rohant a telefonhoz, hogy a bélbori 
járásparancsnokágnak jelentse a közeledő veszélyt. 
�1ég nem is kapta meg a kért te!efonösssz.eköttetést az 
oláhok már megrohanták a laktany:í.l és erős tűz ' alá 
vebték. 

�le8ter tiszthelyetle:. ekkor adta 
bátorságának, talpig csendőr voltának 
jeiét. 

hidegvérilnek, 
legszebb tanu-

A Ezakadatlan puskaropogás, az oláhok üvöltése és 
ll. laklanya, bejáratának felrobbantása közben Meste: 
hszthelyettes Lávbesz.élőn leadta jelentését, t<,ljesen 
fel�zere!t, magához vett egy hátizsák töltényt, az egyik �jton kioson t a laktanyát ostromló oláh kntonaság közé e� az éjjeli sötéts€get felhasználta arra, hogy az orv�madá6 hirét a mitsem sejtő szomszédos falvakba el. 
vigye és felriassUl a védtelen lakos..�ágot. 

örsének . embere�t - néhány kivétellel _ elfogták. 
Azok�l, �lknek sikerült megszökni, viss7..afordult a 
dr�goJás

.
7..a1 o�laktanya VIsszafoglalására ('8 elfogott b�Jtársalna� k�sza�ad'ítá6ára, de vállalkozása nem sike

rult. .t:T� �� slkerülhelel\.., mert az oláhok, mint a han. 
gyák öZÖnlott.ek be hadnkba, ök pedig mindösssze ha
tan voltak. 

Bélbor községbe akarlak visszavonulni de már ezt I� .elfoglaltft� az oláhok. H8a caendöreinknek nagyo� fajt ez az úJabb ves�teség éa nem törődve az I:Jlen é túlaúlybal, rt\vetet.ték magukat az oláhokra, Ferg:t: 

ges rajlaütésükkel számottevő ves�teséget okoz-tak az 
oláhoknak és megzavarták soraikat, de a túlerövel 
szemben kevesen voltak. Egy közeli erdő rejtette el 
öket üldözőik elől. 

Viszontagságos út után gyüleke�tek Maroshévizen. 
Innen osztották be őket a legendáshírű Ziegler caendőr 
zászlóaljhoz. Az oláhok kiveréséig a zász.lóalj minden 
harcában tevékeny rés�t vett 1Iester tiszthelyettes. 

ts az oláh betörésre következő pál' hónap mulva 
Erdély szent földjén nem volt több oláh katona ;  is
mét kakast.ollas magyar csendőr portyázta a határt és 
a dragojászai csendőrönnek ismét Mester Sándor tiszt
helyettes leLt a parancsnoka. 

Mester Sándor tiszthelyettest bátor maga.tartá
saért a 2. osztillyú ezü&t vitéz.ségi éremmel lüntették ki 

Tóth Péter 1isztheJyettes. 

A világháború a szajoli őrsön érte. Innen osz.tot
ták be a máramal'osszigeti szárny alsószinevéri őrs ere. 
Párnapi itt-tartózkodás után többedmagával a Felső
sz.inevér községben felállitott különitményre került 
azzal a feladatt.1.I, hogy a magyar határt vigyázzn. 

1914 szeptember 26-án az orosz csapatok Toronya 
községnél hazánk területére léptek. A felsőszinevéri 
különitmény - parancsra - Alsószinevér községbe 
vonult vissza és ott csatlakozott a miskolci 10. honvéd 
népfelkelőz8sz16aljhoz. Ekként megerősödve, a helyi 

viszonyokkal és a tereppel ismerős csendőrök vezetése 
m�lIett, a z..'l.Bzlóalj ökörmező község mellett megro
hanta az oroszokat s kiúzte azokat Magyarországból. 
Tóth Péter tiszthelyettes talpig csendőrként harcolt és 
rettenthetetlen bátorságával a túzkeresztségen még át 
nem csett népfelkelóket is magával ragadta. 19y sike
rült haznnkat az or08zoktól megtisztilani. 

1914 október 20-án a felsőszinevéri csendörkülő
nítmény müködését újból megkezdte és helyén maradt 
akkor is, amikor az oroszok december 19-én ismét be· 
törtek hazánkba. as bár a csendőrkülönítmény embe
rein kivül egyéb fegyveres erő rendelkezésre nem ál
lott, Tóth Péter tiszthelyettes és a különítmény embe
rei 6 héten keresztül feltartóztatták az oroszokat. Em
berfeletti kÜ'ldelmek, fáradalmak között vigyáztak 
arra, hogy az oroszok tért n e  nyerhesaenek. ÁlJandöan 
harcban állotlak s az oro�zok nagyobb CMpatot sejtettek. 

Tóth Pétel' tiszthelyetteR megszervezle II polgári 
lakosságot s e réven az ellel16ég minden mozdulatá· 
ról, tervéről idejében értesült. igy tudta embereivel a 
támadásukat mindig vissza verni. Sok orosz esett el de
rék caendóreink puskáját61, sót még értékes hadifel
szel'eléet, lovakat is zsá.kmányolt. 

lu összegyüjtött polgári egyénekkel a Kárpátokban 
a nagy hóban utakat nyittatott. Körültekintő és előrelátó 
intézkedésének hao:zllát akkor látták igazán, amikor derék 
csend61'eink támogatására egy zászlóalj érkezett meg. 
A zászlóalj hoz csatlakozva meglámadták az oroszokat és 
teljes gyözelmet arattak. Egy orosz zászlóaljat IQ li�zttel, 
2 ágyúval, " gépfegyverrel és teljes felszereléssel együtt 
fog.�ágba ejtettek. 

A megelőzőleg elkészített utakon történt az oroszok 
megkÖ'Zelitéie és az utánpótlás is, mely lehetetlen lett 
volna, ha Tóth tiszthelyettes a Degy hóban nem csináltat 
ulakal. 

Tóth Péter tiszlhelyettest ezekért a szolgálataiért és 
bátor magatartósáért a 2. oszt.ályü ezijat vitézség! érem
mel tUntették ki, 
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82. kérdés. A járőr a SZltt. 1,25. }Jont a. bekadést', if
letve a 491. P01!t 4. bekezdése alapján BUli lopás blil/tetté
vel gYIULusított egyén ellen idézés /':ibor;sótlÍsó/ kirtc a köz
BÁgi el6ljón-óoogtÓl. it vezoM jegy$6 az itlézést /'-iboesútotta, 
de a gva1l1f$Ított ennek nem tett eleoet. A járór okkor a 
Mzsógi elötj(],j'óságlluk kClII"lmtalmi sllgUsógel 111/'I-jtua a gya-
1msitotlat elővezotés végett őrizetbe /Jot/e, majd adrt, meri 
az elót'ezu!ésrwk ellcnszogiUt, ullouta. A nyaUltsHott az el
logatása 1/tiatt panaszt tett a községi elöljáróság ellen, ami
nok következmenyeképen a vezető jegllzónek eljárását 16Ic/
les hatósága Iwllltelcnített azzal a megokolással, hogy 11lnn 
volt joga. a gyanl/.sftott 611c" az idézés kibocBát6sára ROI/!, 
ncm}wgy az elövezetéB cl" mull'/ésórc joga lou volna. 

Mintflo!JJI ilyen köriifménllok közi II SZlti. rendelkezesoi
nek gyakorhtti érubt1l6sR6géről van szó, lelmel'iil II kérdés, 
hogy a kö;;.�égi elöljáróság jogosult-e a csendőr kirésérc a 
tanút vagl1 a gllatlúsf.tot/at (L kiiZ3óg}uizcira mogidézni, t101Ia
I,,-odása esetón pedig eliivc::etteta,i s ha igcn, milyen szabá
lyok irúllyadók /"ud néz/Je e tárgybnn (L s::ut. relldelk.eztÍ8ein 
kívül? 

ViilliSz. Senuni kétség scm lehet a.Celől, hogy a csendőr 
jogosan fordult a Szut. rendelkezései alapján a kÖZ5�gi 
e!őljárósúghoz t.."i.m\;lgntás végett s ezt a támogatflst köte
les volt nyujtani neki a községi előljáróság, mert a csendőr 
szolgálati feladatkörében jart cl s mert erre különösen és 
kifejezcttc.n feijogosHotta öt a S7.o1gálati utasítás. De kü
lön kötelezi erre a községi elóljáros ilgot a 130.000 B. :\1. 
1899. sz. rendelet 213. §-n, amidón a következóket mondja: 
"Ha a m. kir. csendörség akni utasít.ás, akar saját kez.. 
deményezéséböl nyomozást teljesít, abba az elöljáróság nem 
avatkozhatik be, dc ha erre II csendőrség részéről felhf
vatik, az abban 1.a16 kÖZTUlIui/,'{jd6st nem tagadhatja mog." 
Nem lehet vitás, hogy a községi elóIjáróság ama tényke
dést, hogy a csendőr kérésóre egy gyanúsított megidézésc 
vagy elővezct!s végett "intózlredett", a "köuemüködós" 
fogalmát fedi, .a csendőr teh6.t jogszerüell járt cl s kérelmet 
az előljárósng teljesfteni tartozo��. 

Kényesebb kórdés azonban annak eldöntése: ki jogo
sult a kÖUiégi előljáróság nevében intézkedni? E kérdés 
eldöntéso végett meg kell vizsgálnunk a községi előljúró
ság szervezetét. 

Mindenekelőtt fontos, hogy a községi előljár6ság nem 
kollégiális (testilleti) hatóság, amelynél az ideiglenes intéz· 
kedésre vonntko7-ó hatalom több fizikai személy kezébe van 
let6ve, akik aztán egymás között szavazással döntenek. Van 
ugyan n községi köziguzgatás keretében colleJ.ialis hntósag 
is, ilyen a közsógi bh'óság, községi iskolaszek, kisded6\"ó
kon felügyelő bizottsúg, községi igazoló v!l lasztmliny, köz
ségi egészségUgyi bizott:s!í.g, ezek külön colleginlis hat6si\
gak, dc II községi előljár6slig nem az. A községi törvénl' fl 
közsógi elóljó:rők hivatali kötelezettségeit, állásukból eredő 
jogviszollyait részlctc.scll nem szabályozta s igy II községe
ket is megillető szer\'ezeti önkOTmílJlyzatruil fogva ezck szu· 
bályrendcletileg n:ndezhetik azokat a. törvény korló,tain 
belül. 

Mi tulajdonképpen fl közsógi előljáróság? A községi ön· 
kormányzat ügyeiben való önálló e1hatlirozások joga a kép
\'lselőtestUletet illeti, a képviselótestülctek hat.ározatainak 
(oganatositásll, vIllantint a községi szabályrcndcletck vcgl'�
hajt/i.sa ás végUl mindazoknak a tcnnh'lllóknak n teljesitése. 
amelyeket törvé'nyes rendeletek, felsőbb hatóságok a köz
ségekre rónak, a közsógi el6ljárósag foladata. A községi 
előljáróság ilU kisközségekben 1. a biróM/, aki nz előljJí1'ős{ag 
feje és az elöljár6sági hatáskört - ha a törvény, a me
gyei vagy községi szabályrendelet mnst l1em rendelt - sze
mélyes hatősúgul gynko1'olja ;  2. a helyettes b{róból (másod-

\'�gy törvénl'bírá) ; S. legalább két tanácsboliböl (esküdt, 
hItes) ; 4. a k6rjlloy::6bíil; 5. a közgyámból; G. a /djrorvos
b�l. A 11agyköZ8éO elóljár6siiga ált, a bfróból és hf.llyette.sé
b�l,. le�aJnbb né01f tanacsbf.llib6/, pÓ1Iztúr'lIokból, községi jegy. 
zobál, Illetőleg a rendes községi ;r>gyz6ból, k(izgyúmból kör
orvoHból, esetleg állatorV08bÓl. Amint mondottuk, a kÖzségi 
elöljáróság feje a községi bfró, ö hívja össze n közgyl11ést, � annak elnöke is. Ámde kétségtelen, hogy a községi elöl

Járóság legfontosabb tagja a községi (kör-) jegyző. ö a 
községi elöljáróság szellemi vezetője, ó intézi a törvények, 
rendeletek, szabályrendeletek végrehajtását nz elöljáT6ság 
többi tagjainak bevonásávnl, ö látja cl a községi igazga
tás körében RZ iTásos tennivalókat; ő Irányítja a község 
önkormányzati életét is intézi, vezeti a község vagyonkez.e
lését és háztartás{lt. Ily fontos hatáskör megokolttli lc.özi 
'1 törvény amaz intézkedését, hogy a jcgyző állása élet
hossziglan szól. A községi jegyző hat.áskÖre szempontjából 
fontos még tudni, hogy n községi jegyző végez a községi 
életben előfordulÓ', mindennemú frásos tennivalót, kivéve azo
kat, amelyekre a községnek külön szakközege van (küz
gyám, számvevő, stb.). ö a főnöke a segédszemélyzetnek, ö 
intézi az ügybeosztást, ő gyakorol felügy,eletet, ha több 
jegyző van, ezek felett is, általában ő feIeMs a községi ügy
vitelért. 

Mindezek ismeretében elegendő adattal rendelkezünk 
Rnnak megállapHására, hogy a községi jegyzö hatáskörében 
járt el, amikor a csendörjárór kérésére az idéx�st és elö
vezető parnncsot kibocsátotta. E:l.� a hatáskört csak akkal' 
lehetne \'it:1ssJí tenni, ha a községi szahalyrendelet eltérő
leg intézkednék az egyes elóIjárósági tagok hivatali jog'
viszonyainak szabályozó.sában. Semmiféle törvényes tilalonl 
nincs ugyanis arra, hogy ilyen ügyekben a községi jegyző 
onnállónn ne intézkedhetnék. E nemleges helyzet mellett pe
dig kifeje7.etten fennáll az előljáróság amaz általános kn
telességc, hogy a nyomDZÓ e..�ndórt S"lOlgalatában támogassa. 
Itt legfeljebb anól lehet szó, milyen ainkban történik meg 
a konkrét intézkedés. Mindencsetre helyes, ha a kibocsátott 
idézés nlegfeleló szöveggel az idézés figyelembe nem \'ételei
nek következményeire való figyelmeztetéssel, a községi elóI
járóság pecsétjével ellátott iriisos rendelettel történik. Ér
vényességéhez nem szükséges a községi bb-ó aláfrlisn is, de 
minthogy a törvényes helj'Let szerint a bíró az előJjtir6ság 
feje, semmi esetre sem tehető vita t.árgyává az intézkedés 
törvényessége, ha ti köz!légi biro is aláírja, sot akkor scm, 
hu a községi biró t>gycdüJ irja alá. 

Van nl.onbnn másik szempont is, amely a közsógi jegyző 
intézkedései nek helycsségét és törv6.nyszerüségét minden vita 
fölé helyezi. A Bp. 85. §-a értelmében ugyanis a községi 
elöljár6ság rendőri hatóság. Minthogy a községi elóljárósiag, 
mint mondottuk, nem coUégiális hatóság, tagjai saját sze
mélyükben jogosftva vannak a rendőri hatósági hatáskör 
gyakorlására. A fenniaIJó relldelkezések ugyan valósággal el
zárják a községi elóljaróságot .a nyomozó rendészettöl, ez 
azonban mit scm \'nltoz1at nz éld törvény relldelkezéséhez 
képest az elóljlir6sagi hatáskör eh'i megitélésén ezen a téren. 
BÍlr a fennáll6 tényleges helyzet szorint a csendör.;;égnek 
tulajdonképen sz-élescbb hatásköre van a nyomozó rendészet
bem, ezzel nem szűnt meg az előljáróság rendórhat6.siigi 
jellege. Ennek értc.1mében joga \'an n községi elóIjáróság
nak elővezetésre, bekIsé:résrc, sót előzetes letat"tóztatiisra is. 
Ezt ' a jogkört a községi előljáróság feje, a saját szemé
lyében a törvényes feltételek mellett rendörhatósági hatás
körében bármiko!' gyakorolhntja, mert ez az él·tehne a rend
ól'hatósági jellegnek. Sürgós esetekben ugyamlzt a jogkört 
a7. eló!j {lróság bármely tagja is gyakorolhatja. Ilyen lévén 
a törvéllYCI:\ helyzet, a köz,ségi jcgyzőnek az fi ténykedé:>e, 
amelyet a feltett kérdés szerint kifogUsoltak, teljesen tOr
vénycs volt és a kÖl..ségi jegyzö hntlÍskörébe tartozott, sőt 
azt mcgteJmie egyelle5en hivatali kötelessége volt. Ha fi 
csendőr kóré.$ét. megtagadta volnn, nléltán \'onhatnák fe
gyeImj úton felelősségre. 

Uto!jarn hngytuk a kérdésnek egy másik, döntő ... onllt� 
kozását, amely a köz<;égi jegyző felügyeleti úton való fele
letre \'onásában !ill, feljebbvaló hatósága részérol. Hn ez a 
feleletrcvomis megtörtént, nézetünk szerint a felettes hlltó
súg túllépte hatáskörét. A bűnv6.di perrendtartias ugyB1lis 
meghatlÍrozván a rOlldőri hatóságok hatáskörét a nyomozás
ban, áltnlábllll megengedi az érdekeItGknck, hogy a rendöri 
ható!lág inMzkcdései ellen elöterjesztéssel forduljanak ahhoz 
ft bh-ósághoz, amelynek hatásköre van az ügy elbfr6Jásúra. 
Véleményünk SZ(lrint mindaddig, nmfg az elsőfokú bfróság 
az ily előterjesztés érdemében nem nyilatkozott, más ható

ságnllk vagy szer\'nek a nyomozó hatu$ág eljárústlt to1'\'6-
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nyeS9ég szempontjából btrálat tárgyává tennie joga nincsen. 
Ha tehát vnlnmely érdekelt fél részéről a rendőri haroság 
eljárása ellen konkrét ügyben panasz érk\!rik, ezt előrer
jeszté.."llck kell tekinteni s az illetékes elsófokú bíróságnak 
keU megküldeni. Ha ez a biróság a panaszt hatáskörébe 
nem tartozónak mondja ki, vagy esetleg a rendórhatóság 

eljárá...:.át törvénytelennek nyilvánitja, joga van akkor a fel· 
ügyeleti vagy fegyelmi hatóságnak a rendórhatóságot fele

letre vonni. Ekkor is kényes dolga van azonban a felügye
leti vagy fegyelmi hntós.'Ígnak, mert vigyáznia kell, nehogy 

fellépése egy búnügybe való illetéktelen beavatkozásnak tún
jék fl!l, azon az alapon pedig, hogy a ronényes haL1.sköré
ben eljáró rendőri hatóság teljes jóhiszeműséggel tévesen 
magyarázza a törvényt, nézetünk szerint feleletrevonásnak 
helye akkor sincs, hanem legfeljebb csak oktató figyelmezlc
tésnek. 

83. kérdés, Csaf(jll1 pátli!k szem,po7l.t,júból kiket értünk 

"egl/éb" caaládtag alaIt; milror, milyen lcöriilmények között, 

miként és kitől /a/wt kérelme::ni az i11111n "egyéb" It;saládtag 

IIt�1t a c.'mMdi p6t/.ékot? 
Válasz. Az egyéb családtag után engedélyezhető �aládi 

p6tlékr61 az 1912. évi XXXV. t.�. 9. §�a tartalmaoz. ren
delkezéseket. Ez.ek !>zerint méltánylást érdemlő körülmények 
fennforgása . esetén és ha a2.t a. vagyoni viszonyok is inda
kolják, a feleség éi! a meghatározott életkort még el nem 
ért tönényes vagy törvény.esített gyermekeken kívül e..«a
ládi pötlékot lehet engedélyezni olyan egyéb családtag utan 
is, akit a folyamodó saját ilJetményeiból tart el, azzal kö
z&; háztartásban él és az egyéb családtag semminemü saját 
vagyonnal vagy jövedelemmel nem rendelkezik 

Ilyen ('gyéb családtagnak sZ8nlithat az igényjogosultnak: 
a) a 16., 20., illetve 24, életévet már elért törvényes, 

vagy törvényesített &!(!S vagy mostoha gyennekej 
b) törvényes ooesa.tyja vagy édesanyja; 
c) teljes árvaságra jutott, vagyis szü1óUen törvényes 

unokája; 
d) nevelt (örökbe-fogadott) gyermeke. 
Nevelt gyennek után csak abban az �etb<!n lehet ké

�elm�i ezt a kivételes csa.ládi pótlékot, ha a gyermek az 
IgénYJogosulttal vérrokonsági v iszonyban áU, annak szülei 
mar nem élnek, vagy ha éln(!k, tényleg és beigazoltan olyan 
anyagi \'iszonyok között vannak, hogy gyermekük eltartá
sára és fetJ:!eye�és�re telj�e.n . képtelenek, úgy. hogy a gyer
mek eltartásHrol, gondozasarol es felnevelé:séról állandóan 
���lag és minden �Ilensu:'lgáltatás, nélkül, tényleg az illetÓ 
Igf:'TlYlogosult és pedig valoban akkent gondoskodIk, mintha 
az a saját édes gyermeke volna. 

örökbe�ogadott gyermeknél ellenben a vérrokonsági vi
szony fennallása nem kötelez�i 

Az egyéb csaladtag után folyósítani kért családi pótl�\t 
enge;dé1y�sc irántl kerv{'Uyt a belügyminiszterhez ("Il-b. 
osztály> cunezve, szolgálati úton keH elöt(;'Tjeszteni és an
nak, illetve az ahhoz csatolt okmányoknak a követKeW ada.
tokat kell tartalmazni : 

1. hogy a figyelembe venni kért családtagot minden 
más támogatá.:; nelkül kizárólag é.s állandóan a kérelm<!zO 
maga tartja. el et; hogy veje kÖ7.ÖS háztartásban él· 
, 2. hogy a figyel<!mbe venni kért c,;alidtag teljesen �unka-
t:a keresctképtclen; 

. a. hogy úgy a kérelmező maga, mint felesége valamint 
a figyelembe venni kért csalidtag teljesen vagyonta.1an '  

4 ,  hogy, I;()ffi kérelmezónek magának ténylegesség; 'illet
m,ényl>n [eiül, sem a figyelembe venni kért csaladtagnak 
mnc.sen, killön jövedelme vagy keresete s hogy ez utóbbi 
nyugdilat, kegydljat vagy bármilyen címen eJhi.tálit nem 
élvez; 

ó. hogy a kérelmczö háztartásában nincsen más önálló 
keresettel bh6 családtag; 

. 

G, hogy a !igyel�� venni kért családtagnak mús olyan -:- a k&rel�<!7Anel k�Z(!lebbi _ rokona vagy h07..zát-urtozója mncscn, aki az iIIetönek eltartására elsősorban lenne köte lezhetőj 
-

Bár az ilyen egyéb családtag utáni családi pótlék enge
Mlyezésének egyik lényege-s elöfeltétele az, hogy a családtag 
folyamodó\'al közös háztartásban éljen, mégis a kérvény 
olyan esetben is felterjeszthetó, ha az illető csahi.dtag pl. 
folyamodó költségére valamely gyégyintéze:tben van ápolás 
alatt, de a családi pótléknak engedélyezése kivételes méJ
tánylist érdcmlö okokból indokoltnak mutatkozik, Az ilyen 
külön engedélyen alapuló családi pótlékot a miniszteri ren
delet keltét kö\'etö hó l-tól kell fo}yósítani. 

A m, kir. belügyminiszter úrhoz cimzett és a fentiek 
szerint kellóképpen felszereit kérvény t szolgálati úton kell 
elóterje.s-z;teni. 

'.-

Színlelt rablás. 
írta: LIGETI ALAJOS alhadnagy (J(iskundoroz.smn). 

1981. évi december 27-én 18 órakor Kapus Simon 
52 éves, tápéi lakos, malom hér Jő, a sándorfalvi örsön 
�:gjelent s feljelentést tett, hogy ugya�aznap, IG óra 
tilJban, midőn egy lovasszekerével a Szegedról Sándor
falvára vezető úton haladt, Szegedtöl 7 km távolság
ban az "Algyői csatorna" közelében a sándorfalvai 
határban, 3-4 ismeretlen férfi útját &l1ta, megtámadta 
és a zsebében volt 180 pengő llénzét elrabolta.. A CSC� 
le�é�y vé,grehajtását il letőleg előadta, hogy közé.P' 
foku Ittas allallotban a támlás ülésen ülve s�undikált, 
A,�ro. ébredt, hogy két férfi, akik a kocsin, az ülés mö
gott ,�lItak, karjait hátulról megragadta és az ülés 
tá�I�Jához szorította, Egy harmadik férfi egyidejűleg 
elulrol a kocsim ugrott, a gyeplösÚll'akat megragadta 
é� a lovat megállitotta. Egyik kezében viIJamos �b' 
lampa volt, melyet szeme elé tartott, úgyhogy szemeit 
kénylelen volt behunyni. i\IilSik kewvel az illető a be
gombolt télikabát ját és melJénvét felszakította, a 
melJényzsebéböl kivette bőrtárcájÚ s az abban volt egy 
dnrab 100 és 4 darab 20 pengöst, összesen 180 pengöt 
magá��z vette. Ezután mindhárman leugl'ottak oa kocsir�1 és ot, út�ak eresztették. Előadta továbbá, hogy ijed� 
tl!b�1I szo, es védekezél> néikül tűrte el a támadást, 
amIt a t..-\madók l>zintkn SZÓ nélkül hajtottak végre. 
Csupán a pé

,nztáreáját kérte viss�a, A rabló a pénz
�rcát u�vrl.ria�an sajátkez.űleg helyez.te vissza. mellé

ye belso zsebébe, oda, ahonnan kivette A pénztárca 

7. h
,
a a családi p6tlékot az igényjogosult édesatyja vagy 

MesanYla után kórl, az emlitettek esetleges többi gyerme
kl:nek vagyontalanságát is igazolni ke.lI. 

az erösUlkoa elvéteinél elszakadt. Tá�ad6i kilétére 
nézve csak. anny 't t d t 
er" . ' I U o t mondani, hogy Pnl18sztruhó.S, 

v(! 
Ot' fl��1 férfiak voltak. Az.t sem tudta, hogy merre t ék utJukat, mert meg<5zabadulása után folytatta útját 

anélkUI, hogy visazafordult volna. 
. 

h ,A,z .1.'( �:' 4" ,6" .6;,. 7. pontban felsorolt f�ltételekct hely
atósagl, koz,ségl el(lllar6sagi) bizonyitvánnyal kell igazolni, 

amely blZOnYltVD.llyba az ŐS9'l.Cs adatok egybefoglalhat6k, 
� 2, »Ont alattiakat külön kÖ7.hatóságí (honvéd, CBendör

orvOIII) bl7!'nyitványban kell igawltatni. A folyamodó érde
kében kivanaws, hogy; a. fenti helyhatóSági és orvosi bizo
nyitványokat akként &zerkcsztesse meg, hogy abban a fenti 
1-6. pontok tartalma szószerinti szövege7.éabcn vétcss.ék fel. 

..
. 

A feljelentést felvevő Vági János tiszthelyettes 
�r:,raranco,; Dok, maga mellé vette a.z örsön otthon levó 
eg

i 
n
é
Y 8égét, a sértettel egyutt azonnal elindult a hely-

6Z n re. 

• A neVeket megvált.o-z.latt k (S. k u ,  .Er .) 
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Útközben az örsparancsnok kifejez.ést adott afölötti 

csodálkozásának, hogy a sértett a feljelentést csak 2 
6ra leteltével tette meg. 

Sértett -azt felelte, hogy a rablótámadás utár' 
maga sem tudta, mitévő legyen. Az eset megWrténte 
után útját folyt..1.tv,a, betért azt út mellett levő Sipog· 
féle korcsmába, ahol a közbeeső időt, az ott talált em
berek tál''S8ságában borozNa töltötte el .  A vele f.órtél�
teket úgy a vendégeknek, mint a korcsmál'osnait: elbe
szélte, akik azt a tanácsot adták, hogy a sándorfalvi 
örsön tegyen ,szonnal feljelentést. 

Este 19 óra lehetett, amidőn az örsparan�nok a hely
szinére érkezett. A helyazini szemlét a sötétség miatt már 
nem tarthatta meg. De azért nem várta tétlenül a más
napot. Gondoskodott a helyszín őrzéséről. A rendelkezésére 
állott legénységét járőrökbe osztotta é3 azokat különböző 
irányokban a környék átkutatásál'a küldte. Egyben futá
rok úbján a szom3zédos örsöket is felriasztotta s így a 
helyszín köré tágabb gyürűt is vont, szóval mindent elkö
vetett, hogy a tetteseket kézrekerítse. 

A megtett intézkedések nem hoztak eredményt, ezért 

az örsparancsnok másnap a szegedi nyomozó alosztálynak 

és nekem, mint szakaszparancsnoknak, az esetről éB a tett 

intézkedPsekről jelentést tett. Egyben felkérte Bérlettet, 

hogy az ügy érdekében a további intézkedési g maradjon 

velük, mert a kijövő szakas7iparancsnoknak szükség: lehet 

rá, legyen kéznél. Sértett ez ellen kifogást nem IS tett, 

helyt maradt S mindvégig a nyomozó járőr rendelkezésére 

állott. A nyomozó alosztály az örs, illetve az én támoga tá· 

somra Pál Lajos tiGzthelyettest rendelte ki, akihez csatla

kozva együttesen a hel)fszínére kiszállottunk s a magunk 

mellé vett bizalmi egyének jelenlétében megt.artottuk a 

helyszíni szemlét. A helysz!ni szemléről helyszíni lell·ást és 

az alábbi vázlatot készftettem. Megállapitottuk, hogy a sér

telt által bemondott helyen az út egyik oldalát legelő, a 

másik oldalá.t pedig szántóföld övezi. Úgy a legelő, mint a 

szántbföld a fagy tól felengedve puha és silppedös volt. Az 

út köves, padkáit homokos talaj borHotta, ennek dacára 

egyik helyen sem talll.llunk olyan nyomokat, melyek a rab· 

lással kapcsolatban jöhettek volna létre. Pedig ilyenekre 

számítottunk mert feltevésünk az volt, ihogy a tettesek a 

rablfu> elkövetése után _ már csak biztonságj. okokból ilS 

_ az útról letérve, a földeken keresztül menekültek el. 

Sértettet Szeged (elói jöve, az 1.-gyel jelölt helyen tá· 

rn.'ldták meg, a vázlaton 2. sz..."im alatt feltűntetett a Go.ndos

t .. 'lnya fekszik, ahonnan ugyanazon időben Gondos Juhanna 

és Róza nevű hajadonok kijöttek és sértettel II vázlaton 3. 

sz5.mmal megjelölt ponto!l találkozlak. Sértett kocsija mel

lett elhaladva a vIiziaton 4. számmal jelzett tanyára igye-

kezt.ek. Cilendes este lévén, a mellettilk elhaladó s"értett ko

csijának zörejét mintegy 4..-{i percig hallották. A szekér. 

zörej fokozat05an halkult, megszakítást nem észleltek. Se

gélykiáltást vagy egyéb Jármát nem hallottak. Az út jobb

oldalán fek.'!zik Táncos Mihálynak az 5. szám alatt feltűn

tett tanyája. Táncos abban az időben fi tanya körül fogla
laloskodva Uáttn sértett.et egyfogal;ú kocsiján Sándorfalva 
felé elhaladni. ebcl· és igen hamis két házörz6-kutyája a 
tanya udvarából kirohanva, sértett kocsiját messze kisérve, 
meg is ugatták. Sértett útközben betért fi vázlaton G. szám
mal megjelölt kocsmába, ahol két deci bort fogyasztva... 
fi kocsmál'osnak elmondta, hogy őt 111. emlitett helyen éil 
idöben 4 egyén megtámadta b tőle 180 pengő pénzét el
rabolta. 

A.z dly módon rögzitett helyszíni adatokat mérlegelés 
tárgyltvfi tettem és azokal bonckés nlá véve nna a meggyő
ződésre jutottam, hogy ",értett fcljelentélle nem állhatja 

� I �------

Hejn"" Icm lQO m 

--·---__ 2 
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.� JELMACYAR,c'zAr : 

me2 a helyét. Ugyanezt a nézetet vallotta Pál tiszthelyet
tes is. Különösképpen lehetetlennek t.artottuk azt, hogy 
sértett szó nélkül türte volna pénzének elvéteiét. Lélektani 
lehetetlenségnek vettük, hogy kétségbeejtő helyzetben va
laki madról, ha mindjárt Ö6ztönszerüen is, életjelt ne 
adjon. 

A cselekmény végrehajtási idejében a helyszín köze
lében több ember tartózkodott, így a Gondos-Ieányok és 
Táncos. Ezeknek a tetteseket látni kellett volna, sót Táncos 
házőrző-kutyái sem maradtak volna tétlenül. A Gondos
leányok álJításából kivehető volt, hogy a ,kocsi megállás 
nélkül folytatta útját. Nem áll tehát az, ,hogy a kocsit az 
emlitett úton bárki is megállitotta volna. Valószinütlennek 
látszott az is, hogy a rablók �elekményük elkövetésére 
olyan helyet válasszanak, mely a legközelebbi tanyát61 
mindössze 100 méter távoságban fekszik. Azt sem tudtuk 
magunknak megmagyarázni, hogy ;sértett a rablás után 
miért nem fordu II azonnal segitségért Táncoshoz, hisz 
ekkor a l ablóknak legfeljebb 200 méter előnyük lehetett. 

::>értett bőrkabát ját és mellényét megvizsgálva meg· 
állapitoltuk. hogy a gombok teljes számban megvoltak. 
azokon Eoz;.kadás, vagy más rendellenesség nem volt, pénz· 
tárcitját t(nyleg 13zakadozott !állapotban találtuk, de azt ala
pos vizsgálat alá véve, kétségtelenül megállapitottuk, hogy 
a szakadás régi keletu, a varrás helyein már a cérnaszála)( 
Sem volUlk meg. A szakadás helyén a tárca teljesen aima, 
lecsiszolt felliletet mutatott, ami ad bizoD)'Itotta, hogy 
sértett r! tArcAt mÁr régebb idö óta elszakadt állapotban 
h,�,;,zlláha. Mindezeket az adatokat összegezve, bizonyítva 
Jö.ltuk, hogy áeJt.evé5unk helyes alapon nyugszik, sértett 
panasza valótlan, rablás: nem történt. Ezzel azonban 
az ügy feleLt napirendre nem térhettünk, mert a körül· 
mények mégis amellett szóltak, hogy sértett feljelen· 
tése mögött valami rejtélynek kell lenni, amely 6t a 
koholt feljelentés megtételére késztette. A nyomozást 
tehát elsősorban annak megállapitására irányitottam, 
hogy vajjon sértett a kérdéses pénzösszeggel tényleg 
rendeJkezett-e 6 ha igen, azt honnan és miként szerezte? 
Sél<tett kikérdczve előadta, hogy SándorfaIvAn háza 
volt, ezt a Mzat megelőző napon Petes József sándor-
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fah-j lakosnak őrökáron eladta. Foglaló fejében Peles
töl 2 darab 100 pengöst kapolt.. Ez az állitása. hozzá
tartozóik és Peles kikérdezésével beigazolást is nyert, 
a sértett tehát a kérdéses pénzősszeggel tényleg ren
delkezett. Kérdéses maradt azonban, hogy mi történt, 

hová lett ez az öS$zeg ? A nyomozás adatai világosan 
kimutatták, hogy a pénz a sértett által bemondott mó
don nem tünhelett el. Négy eshetőség vetődött fel: el
vesztette, valakinek maga adtla oda, elrejtette, vagy 

egyébként topták el töle. A nyomozást ezeknek a kér
déseknek lisztÍl.zására a legaprólékosabb részletekre is 
kiterjesztetlem� &:l'tett ismételt kikérdezése folyamán 
megmaradt amellett, hogy pénzét a feljelentés megre
tele alkalmával előadott módon rabolták el . 

Mar ke ... dtem beletörödni a'Z eredménytelenségbe, 

felé. Amint a \'lll'ost elhagyta, egy nöt ért utól, aki 
megkérte, hogy egy darabig vigye el őt kocsiján. Fel
vette a nőt es maga mellé ültette. Alig indultak el, a 

merelte illő nő enyelegni kezdett vele. Atkarolta és 
csókolgatta. Boros lévén, nem ellenkezett, hanem o IS 

csókolta � ölelgette a nót. Igy haladtak néhány 100 lé� 
pes távolsiigra. amidón a nó felsökabátját, majd a mel
lényét is kigombolba és a mellényzsebében volt pénz� 
tárcájat. kivette, azt mond ... �án: "megnézem, hogy 
nincs-e fénykép benne?" A pém.tárcát kinyitva, belete
kinlett, ismét visszabette oda, ahonnan kivette, anélkül, 
hogy Ó észre vette volna, hogy pél�zétöl kifosztotta. 
Még néhány lépést tovább haladt.ak, majd a nő kérte, 
hogy a kocsit állítsa meg, mert le kell szálJnia. Meg
állt, mire a nö leszúllt, elköszönt, befOl'dult egy mellék
útra és a szántóföldek közöbt Szeged fel.é vette útjflL 
Néhány kilométerny:t haladt már, atnidön n.émileg ki
józanodott. Eklkol' eszébe jutott az eset. Pénzére gon
dolva, kivette pénztárcáját, beletékintetJt és kétségbe
esve látta, hogy a pénze eltüllt ; a pénzt csakis a-z metó 
nó lopha.Lta el akkor. amidőn pénztárcáját kivette és 
nézegette. 

il nyomozás befejezésének gondolatával foglalkoztam, 

amidőn Pál ti:nthelvettes inditványára még egy kísér
letet téve, a nyomo�ás.t sértett múlt jának, magánviszo
nyainak és csalfldi körülményeinek megálloapítására 
irányítoUam. E célból felkerestük ismerŐSeit, főképpen 

barátait, azokkal formaszerű kikérdezés mellózésével 
'heszélgetésbe elegyedve megtudtam, hogy sértett né
hány év előtt igen kedvező anyagi viszonyok között élt, 
tekintélyes ember ,'olt, a közéletben tevékeny részt vett 
és a társadalmi életben számottevő egyéniség volt. Há
rom gyermek atyja, gyermekeit középiskolai nevelés
ben rbze.sHelte, kik magasabb körökben fordulnak 
meg. O maga is képzett, igen intelligens, de kissé köny
nyelmű, kalandvágyó egyén, nagy szoknyavadász, aki
nek e miatt már sok kellemetlensége volt és a nők ba
rátsága sok pénzébe került. Jelenleg teljesen eladóso
doU, úgysz61ván keresel nélkül áll. Grermekeil azon
ban imádja, azokért minden töle telhetó áldozatot meg
hozott. Ezen adatok birtokában sérlebtet újból kikér
dezés alá vettem s most már a vele szemben táplált 
gyanumat. elótte nyiltan is kifejezlem. Felsoroltam 
elótte azon körülményeket, amelyek gyanumat kézzel
foghalólag megerősítet.ték, közöltem vele, hogy állitása 
teljesen tarthatatlan. Intelligencüijára, családjára s 
jelenlegi nyomoruságos anyagi helyzetére rámutat.va 
felszólitottam, hogy saját maga és jól nevelt gyermekei 
Élrdekében mondja meg az igazat, hivatkoztam tiszte .. 
mult jára, gyermeikeinek jövőjére. Egy darabig 67.em
rebbenés nélkül állta a rohamot, késóbb azonban ajkü 
meg-megrándultak, egész testében remegni kezdett. 
Úgy tetlem,mintha ezt az elváltozást észre sem vettem 
volna. folylattam hatásosnak látszott bes�demet, mi
közben emelt hangon odanyilatkozlam, hogy addig ugy 
sem nyugszom, amig ebben az ügyben a v-a16 lényt fel 
nem deritem. 

A nöt nem ismeri, róla pontos személyleírást sem 
tudott adni. Annyit Jllj)ndott, hogy 25----30 év körüli közép
magas, molett, jó megjelenésü nó volt. Beismerte végül, 
hogY a rablást csak koholta, mert az esetet így akarta cs:J,
ládja elölt elpalástolni. 

Sértett erre sirva fakadt, majd a szemeit lesütve 
beismerte, hogy az eset tényleg nem úgy történt, amint 
azt panaszolta. Kijelentette, hogy az iga7..e.t fogja mon
daDi, de arra kért, hogy a nyomozást szüntessem be. 
vag� tart�am legalább is titokban azt, amit el fog mon
dant: n:'ert "a_sszony van a dologban". Nem akarja, hogy 
csalad]a errol tudomást szerezzen, mert ha a .... t I!sa
ládja megtudja, tragédia lesz belőle. Azt sem ő, scm a 
felesége, de főképpen a felnőtt leányg)'ermekeí nem tud
nák elviselni. 

Kér�séne� helyt adva megigértem, hogy közlését 
feltétJen�1 titokban fogom tartani, ha olyan ügyröl 
lesz szo, amely a titoktartást lehetövé tesz.i. Nevezett erre elmondta, hogy a kérdéses napon hazulról kissé ittas állapotban indult el. Útközben betért Szegede "Pacsirta"-féle korcsmába, ahol 3-6Z01' két deci �or� 
elfogyasztva, 14 6ra uU.n folytalta útját Sándorfalva 

, ,A lefol)1atctl nyomozás ilyen módon kétséget ki� 
z�roan megdöntötte a rablás meséjét. Egyszerű lopás 
torlént, melyet a szegedi államrendörség működési te
ftiletén követtek el, ezért az örs az ügyet a megállapi
tott. �datok közlése mellelt a szegedi " állami rendör
kapttányságra tette át. 

. E?: a nyomozás alátámasztja a búnügytani (krimi
nalisztIkai) elmélet azon tsnítását. mely szerint a nyo
mozás első. feladata azt megállapítani, hogy mi történt. � tettes kliété-t felderíteni és őt kéuekeriteni rend.gze
rmt csak azután lehet. 

. A 
.. tapa�sz�latok azt mut.atják, hogy a sértett (felJ:�:től eloadasa nem mindig val6ság A legkülönbö
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A Kormányzó út' ö Fóméltósága résztveLt a szabolcsi 
agarászversenyen. A szabolcsi falkavlldászMrsaság most tar
totta idei Hubertus-Jovaglásátl majd szokásos 6.szi agarász
versenyét. Az agarászversellyben részt vett a [(01'1nÚnyzó 
O" lj Fiiméltósága is. A Hubertus-Iovaglásban a nyiregyházai 
helyörség tisztiknra, a környékbeli úrlovnsok, valamint a 
falkntársaság sok hölgy tagja hódolt a nemes sportnak. A 
versenyt Dessewffy gr6f királ�rtelki birtokán tartották meg. 

Olvasóinkhoz. Kérjük azokat az ofvasóinkat, akik 1a
punkra a jövö évben ia elófizetni óhajtanak, valamint azokat 
is, akik mint új előfizetők óhajtják a lapot jövő évre meg
rendelni, közöljék velünk ezt a szándékukat legkésőbb decem· 
ber 16-ig, mert csak úgy tudjuk már a januári számokat is 
mindenkinek megküldeni. 

Csapntpart!.ncsnoki értekezlet. November 15-én és IG-án 
tartotta meg a m. kir. csendőrség felügyelője az őszi esapat
parancsnoki értekezletet. Az értekezlet részletes tárgyalás 
alá vette ft test.ü1et összes aktuális, fontos kérdéseit. A csend
őrség felügyelője meghallgat.ta vezető állásokban lévő eJől
járóinknBk és feljebbval6inknak a megoldandó lényeges kér
désekre vonlitkoz6 nézeteit és javaslatait, továbbá közölte a 
szem]ekörút.ján szerzett tapnsztalatait. Az értekezlet számos 
kérdésben faglalt állást és számos megvalósulásra vár6 ügyet 
vitt közelebb a nlegllldáshoz: November 15-én vitéz Szi1my 
Bdla tábornok úr, a ln. kir. csendőrség felügyelöje, teán 
látta vendégül az értekezlet résztvevőit. Az értekezleten, 
amely, mindvégig vitéz Szinay Béfa tábornok úrnak, o. m. kir. 
csendőrség felügyelőjének elnöklcte é9 vezetése alatt folyt, 
a következők vettek részt: Rományai lovag Czógfcr GI/,Sz;túv 
tábornok a m. kir. csendőrség felügyelőjének helyettese, 
1Jitéz Dobó István, a m. kir. csendórség felügyeMjéhez beosz
tott tábol'nok vitéz Doóry Lá.szló ezredes, o. belügyminiszté
rium VII. b.�osztályának vezctöje, C�iba ldvúli ezredes, a 
bclUgyminisztérium VII. c.-osztályánnk vezetője, Volonr.� 
Ist,ván alezredes, a budapesti l, I(osztk.a Agoston alez-rede.s, a 
székesfellérvári 2, Szopkó Győző ezredes, a szombathelYI 3, 
Szii..t.s!f If//re alezredes, a pécsi 4, Buday Ando� ezredes, a !Ize: 
gedi 5, Ncmc8szoghy László ezredes, a debreceni 6, J(ertész Jcn/) 
ezredes, a miskolci 7. kerületek parnncsnokai, Száday RezS6 
ezredes, a szablilyzatszcrkeszw és tanulmányi bizottság ,:,1· 
nöke, Tomo,..,/ Elldl'C ezred"..s, fi feh;zerelési .!Inyt\.grn:ktár pa
rancsnoka, Ba'1'ényi FtrrC11C alezredes, a tö�hsztJ tanfo
lyam parancsnoka, dr. vité;:. Dama8/1 Farkns ornngy, a nyo
moz6osztály parancsnoka, Vaddszll István .őrnagy} a ID: kir. 
csendőrség felügyelőjének ideig!. segéd tisztje e:> .t::1nczás 
Zoltán örnagy, a törzstiszti tanfolyam tanÁra, mlllt Jegyző. 

IGttinletés. J(ormúllllzó Or (j F6meltól/(Íga maga� elha.tá
rozásó.va! a budapesti I. keriilet állományába tartozo Ha.Jdu 
Kálmán ti5l.thelyettesnek 1938 február 23-án nudaI!.e�!e�. � 
nyilt és forgalm IlS utcÍln egy nore forg6pisztolyb61 lovold�zo 
Boros Jlrz.sef autósr.erclöt Jnegfékezve végrehajtott férfias 
és elszánt magatartásftért; Szarai LAi.szfó .tiszthclyettesnek � 
salgótarjáni sz.énmedencében az 611ami és társadalmi 
rendre vCS'télyes elemek szervezkedésének felderitésc és Illeg' 
6zlintetése körüli különösen kötelességhü és kiváJ6an ered
ményes szolgálatainak clismcréséüJ a magyar e;tii8! érdem
érm6t zőld s::alagon, a székesfehérvári II. kerti let állomá
mányaba tartozó: Kfírpá.ti JÓ;:1/6! nlhadnagynak az igen 
hosszú, kilJönösen kötelességhü és kiválóan érdemes szolgá
latai elismeréséUl nz V. osztályú magyar órdemk&rcs:!ct és 
Fot1l1Vesi (Frmdrik) Karolt! nlhadnngynak hosszú, kötelesség
h11 és érdemes szolgálatai elIsmeréséül ct '1nagl/ar eziLst érden!
ér17t6t a :öld szalago/l, a szombathelyi III. kerület állomá
nyába tartozó S::abó l

�
ál a.lhadnagynak igen �IOSS�Ü, !>ülőnö. 

son kötelességhli é� klvfll6all érdemes szolgaintai ehsmeré
&éUl � V. ollz/úlyú magVar !lrdcmkcr('Bztel, Pál Sdmuol nl
hadnagynak, Pozsonyi Istvú'l éJ F'iUöp Jáno/J I. tiBzthelyette· 

seknek hosszú, kötelességhú és érdemes szolgálataik elismeré
&éül a maU1l.a.r eziist .érdemü-met a. zöld szalagon, Millei Ist
vá?! é s  B6d't János tiszthelyetteseknek hosszú, kötclességhú 
és érdemes szolgálataik elismeréséül a maUYro/' brrm:: érd'iHllr 
érmet a zöld 8zalagon, a pécsi IV. kerület államányaba tat
tozó Jáfr6 Béff! ny. áll. alhadnagynak igen hosszú, külőllösen 
kötelességhű és kiválóan érdemes szolgálatai elismeréséül a.:: V. oszt. magya" érdemkercs::tet, Pal) János ll. Vermes Alajos és ]ílJljcsos János tiszthelyetteseknek hosszú', kötelességhű 
és érdemes .swlgá.lataik elismeréséUl a 1//.auya r  bronz érdem
bmet a z,öfd szalagon, :l szegedi V. kerület állományába tar
tozó Bat't�:: Károly alh"adnagynak és Faragó Sándor tiszthe
ll'ettesnek hosszú, köt;e:lességhű és érdemes szolgálataik eIis
meréséül .0. magyar ezüst érdem.él'11tet cl zöld szala.gon Táll1ai 
8.únd.or tiszthelyettesnek és Gyöngyösi (Galic:a) Milwly g. 
tLSztholyettesnek hosszú, kötelességhű és érdcmes szolgála.-
taik elismeréséü! a magyar bronz érde7l1-6rmef a ::öld szala
gon, a debreceni VI. kerület állományába tartozó Bokor JJ!ó
::es alhadnagynak igen hosszú, különösen kötelességhú és ki
\"álóall érdemes szolgillatai elismeréséül az TI. oszt. ma'!11Jar 
érdemkcrcs::/ot, Király Lúzú" t.iszthelyettesnek a honvédség 
és a közbiztonság érdekében fáradhatatlan szorgalommal, 
nagy lelkiismeretességgel párosult szakértelemmel és igen 
szép eredménnyel teljesitett szolgálatai elismeréséül cl magyar 
br01IZ érdemérmet Q ::öld szalago1l, a miskolci VII. kerület 
állományábn tartozó ...fes Júnos tiszthelyettesnek hosszú1 kötelességhü és érdemes szolgálatai elismeréséül a magyar bron:: 
e.rdelnér/llct a zöld szalagoII, a belügyminisztérium VII. b.-osz
tályába beosztott Szakács Ferrmc g. tiszthe!yettesnek hosszú, 
kötelességhü és érdemes szolgálatai elismeréséü! a nuJ,gyar 
b,'on;: érdemérnw! a zöld 8zalagon, a belügyminisztérium VII. c" osztályába beosztott Ilitéz Szabó György g. tiszthelyet
tesnek hosszú, kötelességhú és érdemes szolgálatai elismt-ré· 
séü! a 7IWgyar c;:!isl érdfJfnérn,,.t a zöld szalagO?! adomá
nyozni és végiiJ a )lécsi IV_ kerület állományába tartozó Zom
bQri (Zse!ez81t) Já1lQs tiszthelyettesnek megengedni méltózta
tott, hogy a részére 1916 ltprilis 26-án adományozott PQrosz 
Imrcos érdemérmet elfogadhassa CS viselhesse. 

Kitünrotetb bajtúrsainknak őRzinte szcrencsekivállatain
kat küldjük. Azokat a kit.Untetetteket, akik a Cse.ndorségi 
Zsebkönyvben, a jelvényes kitüntetéssel bfró altisztek között 
eddig még nem szerepeltek, kérjük, közöljék velünk, hogy a 
fenti kitüntetksükőn kívül még milyen emJékkeresztjük, em
lékérmtik, szolgálati jelük stb. van, hogy, őket az 1934. évi 
7.SCbkönyvbc még felvehessük. 

Dicséretek. A csendMsóg Foliigyelöje, dfcsérö okiraUal 
latta el: a pécsi IV. kerület állományából : Los(m.czy Fcreltc 
g. th.-t, mert hosszú csendorségi szo!gzílati ideje alatt külön
bözö beosztásban, legutóbb 15 éve mint irodai segédmunkás, 
teendőit ntindig igen nab"Y szorgalommal, pontosan, lelkiisme
retesen, igen jó eredménnyel végezte. Munkakedvével és 
munkakcszségével alárendelt jeire igen j6 befolyást gyakorolt 
és igen jó példát mutatott. - A szegedi V. kerület állományá
ból: Szili János alhdgy.-ot mert -JO évi katonai és csendőrségi 
szolgálata alatt általában dc különösen örs-, járás- és szakasz
parancsnoki Imiködése aiatt ernyedetlen buzgalommal és lel
kesedéssol teljesítette kötel�sségét. Alárendeltjeit következetes 
és méltányos eljárása, va\llmint példás magn tartása által min
denkor igen eredményeserj befolyásolta és nevelte, Sziva· Lajos 
alhdgy-ot, mert I10SSZÚ csend61'ségi szolgálati ideje alatt kUlönö
scn mint örsparancsnok, a'l. ut{)bbi 3 évben mint ideiglenes sz.a
kaszpnrancsnoJt úgy a kpzbiztonsági szolgálat, mint aláren
dcJtjeillek fegyelmezése, oktatása és ellenőrzése terén igen já 
eredménnyel móködött, Tóth Sdlldor th-t, mert hosszú esendőr
ségi szolgfilati ideje nlat� elóbb a közbiztonsági szolgálatban, 
később pedig mint irodai segédmunkás teendőit mindenkor 
ernyedetlen szorgalommal, kivál6 köteless6gtudással, igen jó 
eredmémlyel végezte, Nálldsi I(álmán th-t, mert hosszú csend
örségi swlgálati ideje alatt elóbb n közbiztonsiigi szolgáintban, 
ké�óbb pcdig mint irodai seg6dmunkás, teendőit mindenkor er
nyedetlen szorgnlommal, példás kötelességtudással, Igen jó 
eredménnyel végezte, SZ(lkác8 Lá.s::fó g. th-t, mert hosszü csend
örség; szolgálati ideje alatt elóbb a közbiztonsági szolgálatban 
később pedig mint gnzdflsági hivatalba beosztott segédmunkás: 
mindenkor ernyedetlen szorgalommal, kiváló Kötelességtudás
sal, igen j6 eredménnyel végezte. 

A pécsi IV. kerillet parQ)!cS'llolca néhai MWJztMS F(/"I'(J1IC 
bőlcskei örsbeli őrmester gyilkosainak üldözése és elfogása 
körül kifejtett odaadá és eredményes te.vékenységéért Psr6nyi 
Géza szds. úrnak, mint D,z összpontoaftott csendórségi erő pa
parancsnokának, \'alllmint n nyomozáshan, ilIetöleg az elfogás
ban resztvett legénys6gnck a 6zolgálat nevében fllismerésdt 
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jtjutc lá. Dfeslró okiTa!!al llítta ef: Tolnai Dávid thA, mert 
1933. é\"ben a Tisza folyó ámdásayal nagy fokban vesz.é}yezte
tett körletéhez tartozó területeken a hatóságok által is mar 
eredménytelennek hitszó arvédelmi munkálatok "czetését saját. 
elhatározásából átvette és fáradságot nem ismeró szorgalmá
,"al. erélyes és cel tudatos intézkedéseivel. valamint a lakossag
nak példát mutató magatartásával az árveszély megszünteté
séhez nagy fokban hozz.ájárult. - Nyilvánosan megdkBértc: 

Kót-óg6 Lö-rinc th-l, Fodor Miklós, J{ijvcs András tórm-eket, 
Tapai Istt'án. Piros Isltlán örm-eket, valamint Abrahám Mi

holy prbcs-t, mert 1933. evben a Tisza folyó ilradásával nagy
fokban \'eszélyeztetett területeken a hat6ságok által is mar 
�redménytclcnnek látszó árvédeimi munkálatok végrehajllisá
nál örsparanesnokukat fáradságot nem ismerö buzgalommal 
hathatómn és eredményesen támogatták, miáltal hozzájlirultak 
ahhoz, hogy a Tisza nem öntött ki. 

A kaposvúri hon\'i.>dgyalogezred ünnepélye az olasz ki
rtily születésnapja alkalmából. .A kaposvári 6, honvédgyalog
ezred fényes ÜDnepséget rendezett e.z.redlulajdonosa, lll. 
Viktor Emám.ue/ olasz kiT/i.ly hatvannegyedik sziiletksnapja 
a lkalmából. November 10-én este Kaposvár utcáin Iampio
nos takarodó,'al kezdődött az ünnepség, amelyen résztvett a 
polgári fiúiskola cserkészzenekara, a kaposvári vasutaszene
kar és a7. ezred valamennyi kürtöse is. Az ünnepségre KaposM 
várra érkezett Giovanni Mafteoli vezérkari alezredes, a buda
pesti olasz követség katonai attaséja, akit az állomáson 
Vétek Györg" polgánnester és a katonaság képviselói fogad
tak. ll-én fél 10 órakor valamennyi felekezet templomában 
istentiszteletet tartottak, utána fl sporttelepen fényes külsó
ségek ki».ött katonai dh;zszem1e "olt, amelyen vitéz Bar/aU 
J�nos ez.redes intézett buzdttó szavakat a legénységhez., majd 
Glomml1 Matteoli alezredes mondott SZÜ11l\i nem akaró éljen
zésseI kisért magyarnyelvü beszOOet. Dísz:.-zemle után Mat
teoli alezredes lIT. Viktor Emánuel olasz király ezredtulaj
donos . ajándékaképpen hannwc ezüst vite-z.ségi érmet os?�.tt kl. A díszszemle diS"lmenettel ért veget, melyet díszebéd 
kovetett. Az ünnepség ideje alatt a város középületeit a ma
gyar és olasz zászlókkal dtszitették fel. - A 6-ik honvéd
gyalo�ZTed Nagykanizsán állomásozó tiS'ZtikOlra és legény
sé�e � mc�nnepelte ll-én Ill. Vil..-tor Emánuel olasz. király 
�'2.u�e�apJat_ Reggel 9 órakor a templomokban ünnepi 
Istentisztelet volt, amelyen részt veltelt a közhivatalok vezetÓ}. A várOl" nevében Hegyi La.jos dr. fójegyző jelent meg_ ,\ 
VitrOS 7.ászlódíszt öltött. Délben katonai df�zsvmUe volt a lak
tanyában, majd dfszcbéd következett. 

EnedÜTInepsegek. A volt rn. kir. be8zle-rcebúnyllt 
lb. hO'1Ivéd- és 1IcIJfii/kdöOJ/alogczrcd november 12-én este 
tartotta a Pannónia-étterembcn ezévi ezredünnepélyét. A 
vacsorán vité-::. Juhá8z Lúszló altábornagy mondott emlék
beszédet. A gya.logencd tagjai no\'ember 13-án délelótt isten
tiszteletet hallgattak, mAjd megkoswTÚzták a Névtelen 
Hiisők. eml �müvét. A�. cmlékmii előtt dr. Máriliasy Lo.jO'1 
tartalekos fohadnag)', ugyvéd mondott beszédet. 

A volt békblrRubai C8. és I..-ir. 101. gyaloge:rcd tisztikan és legénysege november ll-én, este ünnepi haTlg'Ver
se.nyt rendezett, amelyen JánoMy (JYlúa polgármester sorolta fel az. czroo diclio haditényeit. November 12-én a 101-es em!i>koszlop el�tt. Csc/tnui Pói székesfóvál'Osi bizottsági tag ll.!'nepi bc.szedelt mondott, majd a frontharcoliOk és leventék disnnenetben elvonultak az e-zredzász.ló elótt. A közös ebéde� d,.. Tóth Ptil orsz.aggyúlési képviselő mondott ünnepi hl:sz.édet. 

Vitéz Biri, JÓUlef százados bllh.'Sete. Vitéz Biró JÓZ8!'f a 

ségi gyógyháznak. A gyógyház nevében ezúton is köszönetet 
mondunk a szep adományért. 

Fegyverhasználat. Sárkeresztur községben november 
12-én éjjel Hof�manll Józse! fúszer- és �xtiláru .kereskedó 
üzletébe valanllnt Br/t8:Z( Ferenc lakasába 3 Ismeretlen 
eigany betört. A két helyről összesen 500 p értékü Tuba
nemüt kelmét, órát és pénzt loptak el. A tettesek a cse
lekmé�y elkövetése után Szilfamajor vasútáUom,

ás�IM a 
hajnali vonattal Pusztasz.abolcsra utaztak, hol valoszlnuleg 
at akartak szállni egy másik vonatra, de átszállás közben, 
amint a pus:ztasza.bolcsi örs vasútügyeleti járórét meglátták, 
fi náluk levő lopott holmit eldobták és futásnak eredtek. 
A járőr a tetteseket üldöz.6be vette és annak egyik tagja, 
az egyik menekülő cigány. ellen, halálos kimenetelü lőfegyve:t 
használt. A másik két cigány elmenekült. A huBánál semmi
féle olyan i rat nenl volt� mely az elllalt sz.emélyazonosságát 
igazolná. Az örs az elhaltról ujjlenyomatot vett fel és ezt 
fel terjesztette a csendórség összekötőtiS"Ltjéhez. Az össze
kötőtiszt egyik segedmunkása az országos bunü�i nyilván
tartó hivatalban a hiányos ujjlenyomatok alapJán hossza
dalmas, fáradságos munka árán, de kétséget kizáT?an m�g
állapitotta, bogy az elhalt Lak-afo8 JóUle! (Nyán. La,08, 

Jocó, Smryi), 1905. vagy 1906. é.vbe�i, sárkeresztúri vagy 

abai születésú, lóalkusz, vályogvetó Cigány. Az elh.al_t k�t 
társának nyomoro sa, valamint a fegyverhasLnálal: kivlzsga
lása folyamatban van_ 

A tószegi örs állományába tartozó Tóth József őrmestert, 
ki november 2G-án 11-12 óra kÖzött a tószegi cigimytelepen 
szolgálaton kívül megjelent, Kállai Gyu/n cigány vasrúddal 
megt..í.madta és jobb felső karján megütötte. Tóth őrmester a 
tilmadó ellen kardfegyvert használt és a cigány t megsebesi
tette. A cigány sérüle.!'e 8 nap alatt gyógyul, gyógykezeltetése 
végett beszálHtották a szolnoki kórházba. Tóth őrmester sérü
li:.;:e súntén 8 napon belül gyóg�'ul. Az eset kivizsgálása meg
indult. 

Fogoly öngyilkossági kisérlete. Az érdi órs Némedi 

Mi/ui/Jf törzsórmester és Szekeres Loj08 1. örmesterb61 álló 
júrórének őrizctében volt Cselr L�;t1ó, aki I!:rden elkövetett 
betöréses lopásokkal volt gyan\1Sítva, helyszínelés közben a 
júról' elől megugrott és a 4 méter távolságra levő 27 méter 
mély kútba vetette magát. A járól' és a bizalmi egyének 4 
gyanusitottat köléUel kihúzták a kútból, ki súly,os derék
shülést szenvedett. Cse-het a mentők II budapesti Oj Sumt 
János k6rházba szillitották. Megállapl:lás szerint Cseh fi 
büntet-éstól "aló félelmében kísérelte meg az öngyilkosságot. 

Szökevény megkerülése. Nagll Sándor, a pécsi IV. kerület 
tamásii örsének állományába tartozó órmester, kit a szombat;. 
helyi járórvC7:etó-tanfolyamba vezényeltek, Szombathelyröl 
f. év március 2-án jugoszláv megszáUott területre sZÖf;;ött. 
Nagy őnnester november 12-én 23 órakor a barabási öl·",ön 
önként jelentkezett. Nevezett.et november lS-én a szonlbnt
helyi örsparancsnokképzó iskola parancsnokságnak lldtá� át. 

Szerzői dalest. Vité: HajduJlé Ladányi Margi.t, honvéd tiszt
helyettes neje és Korach Marcell zeneszerzők december 7-én, 
csütörtökön este a. hon"éd helyörségi altiszti ka-szinóban (Mária 
Terizia-Iak_�nya 1. emelet) a kaszin6 elnökségének védnöksége. 
alatt szerzOl dalestet rendeznek. Közrem-uködnek: Kftrácsonyi 
.UGr.qit és Galos IstI/un, valamint a Carmen szalón- és jazz
zf!nekar. BeJépódij nincs, ruhatár tagoknak 60 fillér, vendé
gekn;k l llCngö. Utána reggelig táne. A csendór altisztikarl 
hozzat;\rtozóikkal együtt szh'esen látják. 

3. lovas 1l105Zt.á:ly állomanyába tartozó .. 7..ázados, november l'1-lin �� óra tájban Budapesten, a lakásán, kiskalíberű From�e� Llhput.-písztolyát. tisztogatta. Vitéz Bir6 n,:J.zados a tárat I>ctte. es a kefét II PI!0toly csövébe dugta anélkül, hogy Jneg-g}?zöd�ott �olna ll. Cl>Ő ürességéröJ. A ti"ztító kefe be.!'zorult. a 
iQ�it -

�r.-.�.kcrr erosen húzta kifelé, a tár által feladott töltény 
h:�lt s al�";td�\ � j,�b mellblmb6 alatt két tenyérnyire be· 
felkar bel " f 

�l) _ hna )vonaJban, a VI. bordánál kijöt.t majd II 
gére sietö 8QhlÍ;:líek�id::I�J6{�dott. A scb�sültet a' segi�lia 9. számú honv(:d- :s

e 
kO< v s ra .a. �en!ók 18-án délelött 

Iyára s7.állitották át Q 
oz�endészeti korha� seMszeti os.,;t..'i

nap alatt gy6gyul. · 
rvOSI vélemény sz.ermt a :érill�, l-l 

. Al Onmígos 11szti I{aszinó hírei: A'Z 1983. évi december 
U�.-nn 

.
1'1 ór�ra egybehívott rendes evzáró, egyúttal évnyitó 

kozgyulés lúrgysorozatai : 1. A közgyÜlés megnyitása. 2. Az 
�982--33. évi záTSzlÍmadások és az 1933-34. évi költségelö-
Irányzat i;nnertetése. Felmentvény megadása. 3. Az alapszn
b�lyo.k mod?sitása. 4. A közgyúlés bezárása. Az Qrs,;ágos 
TiSZt.I Knszmó elnöksége' ezúton is felkéri a rendes kaszin6-
tagokat, hog)" az nlapszabálymódo!!ttásra való tekintet.tel, mi
nél nagyobb s7..ámban jelenjenek meg. Az alapszabályok 10. 
§-ána� (16.) bekezdése, az alapszabályok módoflttásána:k 
lehe!-ó�égli� lel{alább 300 rendes kaszinótag jelenlétéhe7- köti. 
KaracsonYI gyermekünnepély f. évi december 26-áTl délelőtt. 
1l. 6rak?r, n "Rádió" mesemondó Pilita bácsija és gyennek
muvé�ze.n·t'k közreműködésével. A 15 számból á1l6 ' musor �ánCtli{, éncks7.á"."o�! sza'·alatok, irredenta jelenewk, zenés játlikokból adódIk ossze. Az egyes BZámok közt Pista bácsi �fn{�ál. :elyárak : Kaszinótagok éa csnládlaKjaik rést.érc 
ho

o:út Krto 
6k

gyennek) 60 fillér. Mozimeghiv6val ellátott 

Adomány. özv KraW!" A wt ' d '  férje fesbnényeioo'l öt ak��lkéll�'t. 
ez�e '�b

á
özvegye �Ihúnvt 

�zemélyes asztatt.eritöt, a tatk 
p

"
, va egy _ tizenkét.

felszerelési tárgyat KO�-I: Ji en�okészlettet és több szoha· 
raes�metét Ildamán'yozot.t az Ú 0,, :�n":n 

al=,p'�l�
es

hr.::t�g 30 d!b. u o "VIZI cst;.'l1dor. z a z és vl.lndégek részére 1 pengö. Tagok últnl jJze-
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mélyesen bevezetett, de mozi-meghfvóval nem rendelkező 
egyéb vendégeknek l pengő 50 fillér. Jegyelővétel f. évi dece.m"?er l-tő]. ,Jegyelővétel ajánlatos. Az Országos Tiszti KaSZlnO v�Z(!tösege tervbevette a havonkénti gyermekmatinék bevezetesét, melyeket vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel a mesem�ndó !Pista hácsi és gyennekmüvészeiveI rendeztet. A . matmék közelebi időpontját a havonként megjeleno Kaszmó Lapok hozzák. Helyárak a fentebbiek szerint. 

. ö�paIanC8nokklí kincvedettek. A ll. kCl'iUet állo
manyában : l\lezzel Mihály és Novák Kovács fml'c th-ele 

EIÖJcpeU. a debreceni VI. kerületben : gazdászati tiszthelyettese Egri Sándor wnn., g. th.-jelölt. 
Véglel!esitlettek. A b"udape.'fU f. keriüet állomáu/ltÍb61: Lados Emtl, Tirnok Ferenc, Kozári László, Szabó Gyula L, Havas (Hollenczel') Ferenc, Kovács István VI., Bernáth József, Gede Imre! l\Iárton István, Csoknyai Ferenc, Ilonka S�ndor" Debrcc�l Sándor L, Rajna László, Dallos (KovaleSIk) Jozscf, DékallY János, Fodor Dezső, Angel János Délczeg (Dobrocsi) Ignác, Gömöri János Tar János ' Vajk (Vi.nkler) Géza, Boros István, Rátóti Péter, Fazék ' Dezsö, RaJna .�erenc és Takaró Józ,sef prbcs-k ; a székesfeluJrvári ll. ker"let állom,ónllából: Bájás István, Fülöp János, Horváth. �ltnl, Herczeg Mátyás, Nyul Mihál)', Simon Gyula , Vágt Jozsef, Cseke Sándor, Hegyi László Nemes Mikló3 

vitéz Németh János, Pockodi Sándor, Sóly'�m Antal Sz:1ba� dos JÓ1.SCf, Koczka Kálmán, Kovács I"crclIc, Mész,á�s J.'crenc L, Pócza Ferenc, Lengyel Lajos, Vörös KáJm'm Lendvai ,!yörgy, Sz�ilIősi Antal, Gyimes Vince, Gulyás Pé�r, BÚ3 DC'ZSO, Csákvári Istvnn, Komáromi Géza Kele János Németh Laj0l! 1., f�e-r:nád István, Solymos Lajo�, Pál Feren'c, Ed"ig Deum, Ecsodl Kálmán, Telek József Boroczki Ferenc Rodó J�zsef, Sal'kadi József, Mews Ernó, 
, 

Komjáti József, Csicsai Janos, Horváth Dezso, Berta Lajos, Horv6.th Imre Il. Rabócz�y János, �rdé1yi Gábor, Farkas József L, Németh Si�ndor L, SImon (Stcmbacher) Menyhért, Lukiics Béla, Pigai Ferenc: Kovács Sándor, Fülöp Lajos, Elekes István, Gombköro János: 
Sebestyén László, Szabó Jenő, Nagy Károly és Vas (Wald) .Já. nos prbcs-ök; Ct 8zombathelyi lll. keliüot áUománylÍ.b61: Boros Lajos, Borbély Antal, Csizmadia József, Fejes Antal Mcgyes 
István, Tóth József, Lócsi János, Szászhalmos Józ;ef Bor
bály István, Nagy Lajos, Fekete Gyula, Horváth Sándor, 
Kovács Imre, Zsirai István, Farkas József, Horváth József 
XIII., Mcster Gábor, Simon (Schmidt) Péter Kerekes János, 
Mnr"óny (Meritz) Ferenc, Szóke Simon, Gerencsér József 
Fülöp Ernő, Bllkos Tótb Lajos, valamint Bajor Györg;{ 
prbcs-ök ; a pécsi IV. kel"'ii.lot cillomálllf�í.ból: Bakonyi József 
Benkő (Babud) Janos, Béres Mihály, Herczeg József, Király 
György, Köszirtes (Klizanics) János, Molnár Lajos, Solymos 
(Mány6) József, Szeles János, Csizmadia István, Garai 

Istvan, Somos (Gy:urics) Mátyás, Hagcmann Istv{m, Szirt
hcgyes (Polcz.) László, Halmos (Pukler) Károly, Sipos 
I'5tván, Boda Iml·c, Viola (Win ter) György. Borka Gyula, 
Fekete István, Felföldi József, Se1ymes (Dabis) Ferenc, 
Gyárfás (Gyurkó) József, V. Szabó Károly, Siska Illés, B. 
Tóth Sándor, Fürjes (Fül') Sándor, Bányai (Blahó) József, 
Istenes (lnw.m) Dezső, Madarász György, Csáki János, Fe
hér Emil, MagyoroSI (Mnrhás) István, Kerepesi Antal .5s 
Kincses (KasT.tel) János prcs-ök ; a debJ'8cfmi VI. keriUtJt 
á1Lomúnu6ból: Papp Sándor, Bamcsi Lajos, E. Dürgó Já
lIOS Bondál' Károly, Pénzcs (Petermnn) Lajos, Silye Sándor 
és Török Bertalan prbcs-ök; a, mi8/w/ci VII. keril/ot állomá
niidból: Dajáki Lajos, Bártfai Andl'ús. Gergely Sándor, 
Üveges Janos, CS<1.thó Dezsö, Kurucz Géza, Varga Lajos, 
Nagy Bertalan, Tari IstVÁn, Máté János, Czag {my Sándor, 
Süveges András, Rá.ski Ist"úu, Józsa (Jelics) Mihály, Szé
kely (Szemán) András, Bencze Károly, Nagy István, Gonda 
Lajos, Sárközi Fcrenc, Sztankay Vilmos, Császár (Csesznok) 
Lukács, Dinnyés Ferenc, Sárközi Elemér, Solymos (Hanse) 
Antal, Molnár József, Tóth József és Szabó Ferenc prbcs·ök. 

Házasságot kötöttek. A 8zél(f.'sfeMrtJá1'i 11. kerii.lotllf:tII: 
Szalni Sándor th. Szávicza Ilonával, Ságod köz,..c;égben és. 
KO:rna8 István I. th. Kavoluch MatilddAl, Pestszentimre köz
séghcn; fl 8zomfJatlt('illi /JI. kcriilotb(,I�; Tóth �úszló II. th. 
Bnuer llonávnl Szombathelyen; (l pJCSI IV. kerulctbfll; Ger· 
7-sány Ferenc t'őrm. Kulcsár Agncs-Annával, Kiskunhalason ; 
a 8zegedi V. ktlriUatbt'n: Ungi M6ric törm. Deák Julinnnú"lll, 
Szegvár községben ; a debreceni VI. kl!l"'iiletbcn : Kun Jenó 
th. S7.1lb6 Gízclliival, Nyil'egyl.Hhán és Illés Mihály tőrm. 
Oláh Erzsébcttcl,Debreccnben; fl misJ,,-.ulci 1'] /. keJ'iUotbfJn: Sza.
kács Ignúc tőrnl. Bocsárszki Annnval, Flizcsnbonyban, SUlI
mási György torln, Kiss AnnávIlI, Gyöngyösön, Varga János 
II. th. BiTÓ MliriávalJ Abonyban, Oszlánczi. János th, Kiss 

Ilonával, Mátra.sz,Öllöl>Ön, Sipos István th. Szabó Juliannával 
Rü;sén, �iss Gyul� tórm. MozslÍr Máriával, Vámosgyöi'kön: 
S�ke S_andor J. tőrm. Lukácsi Ilonával, Jász]adanyban, Pók 
LaJOS rol"m. Oláh Máriá"al, Tiszaíüreden. Técsy Dezső tórm. 
Dobai Piroskával, Fonyban és Vnlyó József örm. Tóth Erzsé
bettel, Sátoraljaújhelyen. 

s. O. S. Ezen a dmen ügyes és gyakorlati összeállitású 
kézikönyvet adott ki a berlini Ka1Tl.eradscllaft, rendőrségi és 
cscndórségi szakkonyvek kiadóvúllalata, Az S. O. S. nem a 
hajók segitségkérő jelzését jelenti, hanem a "Sclmtz, Ord-
7lUnO, Sicherheit" , magyarul: "Vérinlem, Rend, BiztollBÚg" 
szavak kezdóbetúinek rövidHése. A zubbonYlsebben vagy a 
köpenyvisszahajtasball könnyen elférő, 116 oldalnyi terjedel
mú könyvecske betúrcndben felsorolja mindazokat a tudni
valókat, amelyeket az utcán szolgálatot teljesítő rendómck 
pillana.tnyilag tudnia kell. Nem tanulás vagy oktat-ás céljára 
készült tehát . hanem arra, hogy, a rendőr gyorsan és köny
nyen meg tudjO állapítani az eseteket, amikor közbe kelJ lép· 
nie s tisztába jöjjön a megt.cendó intézkedéseinek lényegével, 
&ejelentési kötelességévcl stb. A füzet a nagyvárosi rendör 
számára készült ugynn, de rendS'ZeTc és alapgondolata a 
csendőrség és egyáltalán minden olyan közbiztonsági közcg 
szempont.jából figyelemreméltó, akinek magárahagyatottan, 
önállóan kcll a szolgálat.át t.elje5itenie. Bár a füzet összeálli
tásánál tennéS'zet.szerúen a német törvények rendelkezéseit 
vették figyelembe, azt báI'Illely ország rendore, csendóre is 
haszonnal íorgathatja, mert általános útmutatásai mindenütt 
egyformán megállják a helyüket, II feljelentelldö büntetendó 
cselekmények pedig, főleg a közlekedési szolgálatban, nagy
jában mindenütt azonosak, Icgfeljebb il büntetési tételük 
változik II különbözŐ törvényekben. Az igen éroeke& 
és praktikus kis füzet megrendelhetó "K(u/lCradschajt" Verfags
oesellscha.jl 111. b. H. Ber/in W . . '/5. Floltwellstmssc J. eim 
alatt. Ára 70 pfennig (95 fillér) . 

Csendörségi ]{özlöny. 22. szám. Személy� ügye1-t. Mi
nls.r.tcri rcndeletek. AdomtUlyortatott: A Kormányzó Ur ö 
Fóméltósága nevében a ,,Hadiroklmnt jelvény" a háborús 
emlékérem sUl.lagjára: vitéz POIIIOtlLy hitván 1. kerületbcli 
nyug. áll. iirmestGrnck. A végleges nyugállományba hclY,ezet
tek: Szamosi György ll. és Fe'lIics G!lörgy I .  kerületbcli 
th.-ck. _ Az ideiglencs nyugállomúnyba helycztettek: Batari Laj08 1., Both András VI., Pltpp J6zsef II., VI., Bucsa 
Imre 1., Czib6k J61!$ ll., Bányai József 1., B/tuki (Baltel') 
Já1108 1., SooM A"tal I. és S::ab6 I8tvál� 1., VI. ke
rületbeli th.-ek. Várakozási illetményekkel sZIIbadstigoitat· 
tak: Timár Márlon IV. és Buflláki Antal VI. kerület
beli th.-ek. Névváltoztatások : S iska Illés prbC9. 
családi nevét "Si'jJos"-ra, Gltbouit., Sándor th. "Gálosi"-ra, 
Saldta Károly cs. ,,st/8fai·m" -ra, Já'IJOTS::ky JÓ;:SfJf g. th. 
"Jállori"-rn, Szovák.. István tőnn. ,,szelltjobbl" -ra és Alanz 
Vince th . .. Malomsok"t" -ra változtatta át. - Szabályrcndele
tek. Budapcst sz6kesfóvá.rru;ban a félbarna kenyer iira k:i1Óll
ként 28 fillérben lett megálapftva. - Tananyagbeosztás he
lyesbítésc, _ Úszásoktatás · hatósági engedélyezésénck .S7.Il
bályoz.:i.sa.. _ Sl"npályanélkilli, de yezerekhcz kötött gépjilr
müvek közúti forgalmának szabályozasa. Hadirokkant
otthon golldozottjai részére cgyunruha l'elldszercsftése. 
Mi.lIósft.ett tej termelésének, kezelésének és forgalmának. 
szabályoztisn. - Zárt piacokon fOl'galombahowtt faiskolni 
termosztvényeket jeltnbllÍval kell ellátni. Burgonyater
mesztést veszélyeztető rovarok és betegségek behurcoliisiinak 
és terjedésének megakadújyozá.sa. - Kozmetikai ipar gya.
kodá .. <;a. - SütóillUl" gyakorlúsának szabályouisa. - A m. 
kir. belügyminiszter a Fejér vármegyébe kebelezett; �rd köt.:
séghcz, tartoz6 Simonpuszta lakott hel)' ncvét "Hnlápimajor" 
névre változtatta nt. 

KI lutJ rúla! Tó/,·os Jdnos ti6ztlwIYl,lltesl, aki IlZ Udvar· 
holy IUcgyoi Lő"ót,o kij1,86gböl sulrlllllz.ik, keresi NOl/lcs SlÍtll[or 
n�-uln\llonuiuyú tö ru;61'ml'ster í's k-érl, ho,,")· közöljo ,'ele lille
IlliÍl,lLclyét JIi. ... 'Zben íll�·bo. 

Q'lcnllürll6gl to!lforgót iirusU, köt, ja"U Várfai (Vlahüw) 
.Ililltily polgári IIlti�1. DudnpCIII, I., Böszörményi-út 21. s'l.lÍ.m 
(Cs�n(\órlnklllnya) vagy Pelal/e Imre Ilyug. tÖrzslirOlcslor. 
Uj-H!\tvzm, Vnsváry Pál-u. 15. Árak cs munkadíjlIk; szép, új, dfsz(oU, "Alogutot! tollból lO l', 8zolgu!ttti lolltorg6 lIngYNlil{ h"Z1..'
rlnt 5-6 ptongl!, rógi toll átkótús:o l penIJÓ, póUfissnl 2 pcngő, 
beküldött új toll "ágósB és mogkötóso póHús n61kiil 3 poug6, 
pótlnSllnl 3 pengl! 50 filtór. .A postnköltsögot 1\ mogreudclll 
"isoli. 

Melléklet. Lapunk n18i sZ/imához csatoltuk n Reform 
I"uhazati áruház rt. (Budapest, VI., "HmoG császár-út 5.) 
mellóklctét, 
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l/Iá/Jtól nem. A csrmd6rlicg téllJjleoes és uyugcillomáflyti le
gúnységi egyénei az c16fizctéfJi dfj feICt fize/ik. Előfizetni 
csak Iroalcibb félétJrc lehel. A,z e/6fiilletéschet kérjiik pOlItosalI 
mcgllJitani. I1Irrl /els;:ólilrisl tWIII kiUdilnk. A l�el.,""Ün/� sad"f 
IJÓIU:kiildcményckot kórjlik a Cscllclórsógi LaIJok 25.!W!. szamlÍ 
postutakor�kpéll:;:tári cSf.'kkszumlájára. befizetni. Szerkesztőségi 
órák. 'IOpon/a 8-14 órcii!]. Cimünk: "A. Cselld6rBegi Lal)ok 
,ttcrkell;:tóséoél1ek, Budapest, I., Böszörméllyi-tit 21. B%U"l1l." 

OJvas�a eJ, mielöt' jr nekünk J 
KijJ;icményt lIonc.ak a cserrdőlllt:!g tagjaitól, Iwnrlll bÓ,.

kitöl elfogadunk, de tizenöl gt:!p- vagy kizirásos IU::J$libndl 
'lOs�zabbol C$ok d6zeles llIegegyezvs uláTl. A közlelll€'IJjek foga/

.


nHlzári 6/cs1nolo8dnak és laa sziJluegcs, lulloLmi !tlljdo8Íldsf,
Ilok, llalam1tlt a /örlCiJ és kiogüzi/ölI ;ogál fCIJnlartjl:k ma
gunknak. Aki a:/ akarja, l.aDY k(j:!/rIllI'Jlyöl rdlloztalús I!éll..,�' 
luizöljul ... (rjo rcá a kédral elsó oldalára p�ros {rónIIal: "S.w
�.:eritlli kö:!lésé/ ',erem!" A küiralot kerjiJk a papilIIOk csuk 
rgyik oldalára. félhasubasall. írógépprl kel/ts Bortcivol�dgra, 
kénrással pcdifl jól olvoslaa/óan és Itcm lúl8lirt; sorokban 
rflli. Oh:08laalaJlan kézirallal "cm foglalkozunk . .J. kézira/ok
lJolI 8emmifde r6tJi(/[féllt 'lel1� lzabari IIQ8zuóhd. Kéeimfo/ 
c8ak aklror , .. üldüllk visszo, 110 a szerzi} mcychl1Z"elt éH 
l'álaslbelllegDel ellá/olt boritékol mel/ékel. Kézira/ok �orBd� 
rtil uerkelt�lüi l1.zt·ne/ben adlwl: t'd/08ZI. Fi!nykéllfch·é.tclck 
bekü/déJe alkolmátlul csa/olni kdl a fduó/el 11é.:rltújének 
IrlÍ8beli flyila/ko.:a/úI, /logy a fdué/elllek a BZokus08 1i8zle
leldlj ellcn�bt"n való kö-z/ésél1ez hourijcirul. A meuielrlll kfiz
Icményekr/ t1szleletdijban r(ÓucsCljük, de /ulajdo'ljogunl;o! 
lell/I/arl)uk. azokat lc1uil be"!BgYI'zt!1l11I1k IIBlkül tlom H:!abad 
másult köz61llf, sem pfdiO u/amIJJomatnf. A lIyollltlal korrek
turAt mi tléyez;:ük. karrehlúrale-volta/ol csak kfvétele! csdben 
OdUI'k. Szerü;inJ,; külörucnyomataili:at közvellenill a ,<Slfidium
>I!lomda igClZgalci8fÍgáfól (BudapC'Bt . VI .. nfihu-ulca 111.1 szf 
fle.skedjmlck megretldebli. ame/v azt velihlk k61óll J;:f I:!öde· 
Iének tin.zabása .uel"in' kötele8 elkiszi/ct/i . . 1/indt·n IlIlz;:dlll.
intézeIt 10vélre '-d.laszolunk, de csak IIzcrkr�z/öi fi:;:I'JI< Ibell; 
magáflÜ>flcW/ akkor sem iru nk. ha a bekiildh válaubély,'ycl 
mel/ékel . .  \lillden Icuelei telja8 n&v-vel és relldfolwllu flal alu 
kell imi ill az (Wolllás/lelJ/81 is fel kell lilu/t'lu!. Nevfc1eu le· 
rélre nr," l,úlaBZtllullk. Hozzánk blh!zetl lf'pelt"( �zol!Jcilati 
utra lIem lerelüllk, azok lar/alma vagy bekWdliik kiléle /I'UH 
• t'ukinek Bem adu1lk felvílágo!ilád. Jclh:éül legeelueriibb 
kiubb Ilelmtg nevét vagy {jljeoyü .zámo/ vrilflsdalli. .·Irmak. 
aki jeligét Ile," ieiiiI meo, nCl'l'lI('k kezdőbetűi éli Iil/omá.l.ely.! 
alal/ uola.fZolullk. KÖZÉrdekú kádésekre lIem ,;:..-rkcs;:/ó; 
üzenetben, 'wnom a ,,08clld6r1rknikou"-ro-vatúon t:álaszo
Junk. ElúrizctCllt e,nk a C/Jcndörlléo. 110n1Jédlléo .'1' o� ii/lU/ui 
nmtföradg. lovábbcí a bfT680gok, IguucioiJgVi é. kŐligazoulci,,1 
Ilaló.őnok lé"lIlenu é. IIUl.lyállOlJlcinVlÍ loojaifál fogadunk el. 

99 tuSaborít6. A még most érvényben levő nyugdijtör
vény (nem rendelet) ertelmében a nyugállományba helyezet
tek a választatt lakóhelynek megfelelő lakbért kapj�k. Az új 
nyugdljtön'ény azonban "alósz.inüleg a legutolsó állomáshely 
szerint fogja a kérdést rendezni. 

1867. 1. Ha minden úgy van, amint írja, akkor nem aka
dály. Egyházi esketésnek prot.estáns templomban nincs aka
dálya, de ha ön is katolikus, nkkor egyikiiknek át kell térnie 
a protestáns "allások valamelyikére, máskülönben nem esküd
hemek me/{ templomban, anélkül pedig a házasságkötést nem 
engedélyezi}!:. Beszéljék meg a dolgot a legközelebbi prates· 
t.an5'; lelkésszel. 2. Nem akadály, ha máskülönben megfelel a 
feltételeknek. 

S. 1\1. g. th_o Budapest. Szerezze be nagyatyja kereszt-
levelét s azután a saját és a leánya kereszt1evelével, illetve szü
letési anyakönyvi kivonatával együtt terjessze fel a belügy
miniszter úrhoz, kérve, hogy az anyakönyvek helyesbtté$;e 
tekintetében intézkedés történjék. A kérvény t szolgálati úton 
terjes�ze fel. Más melléklet nem kell. 

Erdély jaia. 1. Az 1932. évi 13. sz. Csendőrségi Közlöny
ben közzétett 100.'738-Vl. b. 1932. sZ. B. M. körrendelet ér
telmében legénységi egyének korhbi ápolási dlj fejében napi 
1.50 P-t fizetnek, ezen felül a közgazdálkodás részére napi 
50 fillért. 2. Olvassa el az 1929. évi 28. �zámunkban közölt 
138. sz. és az 1931. évi 32. számunkban közzétett 189. sz. 
leksz.ikonválaszunkat. 3. Az előirt �z.olgálati idó elérése nél
kül is kaphat kivételesen úgynevezett kedvezményes nyug
díjat az, aki szolgálatban, illetve a szolgálatból kifolyóan tel
jesen kereset- es munkaképtelenné vált. Az ilyen betegségek 
a legkülönbözóbbek lehetnek. Lapot c�ak az elófiz['töinknek 
küldhetünk. 

l<örösladány. Békéscsabán a volt cs. és kiT. 101. gyalog
ezred állomásozott, irattára a gyulai alispáni hivatalban van. 
A volt 102-esek Brassóban állomásoztak, irattáruk elveszett. 
"Iparos osz.taguk" nem volt az ez.redeknek, való!1Zinú1eg az 
árkászlizúzad iratait keresi. ELek is az ezred irattárában van
nak. 2., 3. kérdé�eire lekszikonválaszt kap . 

M. B. közeleg 87. idő. A külföldről történö nősülésekkel 
kapcsolatban a folyó évi 19. számunkban "Tiszamenti" és a 
folyó évi 'll. számunkban ",T. 1. Cigánd" jeligére adott üze
neteink általában B kUlföldre, tehát AU8ztriárB is vonat
koznak. \Csendes CiPöárUházl 

B u d a p e s t, VIII., Baross - utca 77. szám 

I 
������ft�fl!eté:'l oll�L�i;k �IIIIIIBA

éwbeDkl �I�lIreDdli I KlilGo mé.,éko-z;tAly I - m. f. álll1mNlod6n;tll'. o. M. Á v. � uA· mOI kllt- é, IDBKt'lnlolézmá"y blvlltoIo. 17.611110111. . 

.��������� .. �--� i� Ut v!�!!!�ion, 
li\ m e g  b í z h a t ó  , elleoértéket kap. � 44 éve fennálló. szakképzett \' egyenrubaszabóság éh sapka-

II mühely 

. :��� �-

)'lIndennemü egye n r u h á z a l i  és 

felszerelési cikkek l e go l c só b b 

beszerzési forrása. 

I 
M A R E R  
EGYENRUHÁZATI 1NTEZET 

csak BAROSS-TÉR 9. Tel.: 32-j· 78 . 
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Rába 6. 1. Rádi6tanfolyam belátható idón belül nem tesz. 
Annak idején parancs utján értesül a jelentkezés lehetősé
géről és feltételeiTÖl. ,Mivel előbb-ut6bb nz összes őrsök kap
nak vevökészüléket s egyébként is fejlódni fog a rádióhír
szolgálatunk, kívánatos, hogy magánkedvtelésből minél több 
csendőr igyekezzék magát képezni ezen a téren is. 2. Lekszi· 
konválaszt fog kapni. 

Kötelesség. iHa "rokkant, mindennemü népfelkelési szol
gálatra alkalmatlan" lelettel került nyugállományba, ez már 
véglegesnek számit s igy engedély néJkül nősülhet. A háza.>
sági anyakönyvi és szüleUisi anynkönY'·j kivonatot annak ide
jén a nyilvántartó ga.zdasági hivatal útján terjessze fel n bel
ügyminiszter úrhoz (ViII. b. osztály). kérve a családi p6tlék 
foly6sitását. 

Tatár. Magánügyeket nem kutathntunk ki, idóhiányon 
kivül erre a szolgálati út betartásának kötelezettsége scm 
nyujt lehetőséget s igy csak annyit mondhatunk, hogy kérel
mére a vé.laszt ön is meg fogjtl. kapni. Val6szinűleg a kerü
letválto%ás okozza a késedelmet. 

Hntárkö. I10legszakítása hosszú és meglehetösen zavaros. 
Ha azt tudná okmánnyal igazolni, hogy leszerelése után 
nyomban jelentkezett a csendőr::éghez val6 felvételre. de az 
akkori zűrzavaros viszonyok miatt Ilem vctték fcl, talán még 
lehet reménye, hogy nyugclijaztatása után kegyelmi úton be
számitanák a megsznkítás idejét is. A háborús évek szAnú
tása helyes, mert 1910 is annak számít, de nem értjük, ho
gyan szánúthatnak önnek a nyugdijidejébe háborús éveket, 
ha visz ont megszakItás miatt a rendes katonai szolgálati ide
jét nem számit ják be? ,?tEvel a háborús éveit állománypn
rancsbnn tárgyalták, bizonyosan rendezték a közbeesó időt 8 
igy voltaképpen nincs megszakItása. Adja elő őr3kihallgatá
son, hogy ezzel az ügyével nincs tisztában, mivel pedig u 
megszakítás esetleges igazolása szempontjából ezt mir most 
tudnia fonto!l, szolgálati úton kérjen az osztályparancsnok
ságt61 felvilágosaó parancsot 

Lnk)'telek. A p6staköltséggel és fl kézbe.<;ltési dijjal 
együtt összesen 2 P '12 fillért küldjön be hozzánk póstautal
vAnyon december 6-ig. 

Gémesi. J6 mag)'ar név, nemesek is vannak 1665-ből, 
1'120-b61, a hamladik pedig Szentléleki előnévvel Erdélyben 
szerepelt. Az 1754-56. évi összelrns sornn Borsod vármegyé· 
ben István, Jimoa, Heves vármegyében egy másik l!<tváll iga
zolták a nemességüket. Hiába is kérne más nevet, nem ktl.pna. 

Tábor. Vitéz Péchujfnlusi Pécl1y Gábor ny. tl.lezredes 
elme: Nyiregyháza, alispáni hivatal. A másik {Ir címe isme
retlen. 

R. Gy. órm" Gönyü. Kohlmann Tamn� nr. ezredes dme: 
Miskolc, Vasgyár, Aeél-ulea 1 .  sz. 

Szeksdrdi os.ztál)' gazdasúgi hh·alal. Ko\'ú,cs Jímos n)'. 
tábornok 192-7 február 16-án meghalt. Setét Kárai)' volt szá
zsdos és Guttmann Jakab volt tart. hadnagy clme ismeretlen, 
.Köberling Nándor volt tart. főhadnagy elme: P&s, Ferenciek
utca 4. sz., Horváth Kázmér "olt tart. főhadnagy dme: Mo
hács (közelebbi dme ismeretlen ) . 

Vaszar. Ha II hadikölcsönkötvényekel annak idejé�. nos�
trifik6.lták adjanak be az érdekeltek kérvény t a pénzugynu
niszter úrhoz, hog}" n 'Pénzintkzeti Kölcsönt h!,�a.l�nzz� ��l 
u nosztrifikáló adatainok II köilésére. A nosztrlflkahí� IdeJe
ben a jegyzések k61-dését tisztázták, ez tehát most mar nem 

lIemesse- g_kikUI31.iSI és belügym!nisllcri iga. 
zoltlllást, cfmer·k.k\!fcsést és 

ml!gfe.st�SI. v31aminl Icvéltári kutatást úgy ilZ �rszágos. mint il megYl!i 
�s mcftszáll' területi levélt.lr.lkb�n, il le�d6nyosl!bbcn vállDI 

IIEmESSEGI IRODA 
BUDAPEST, IV.. MAGYAR .. UTCA U, I L  EI'wIELET 2 

Pollák Rezső 
K o d y o r; O  f l r; o t 6 . J  t " l t ü ! íl l e k. 

"ALBA" cipöliruháza 
S .. 6ko.foh6tv6. 

AGr- Ó. Inklt- stmn lUIIO_C r". 
cailllIllk, !ldl h g)'llrmrlle . Gk 
l e g j obh b , ncn��' lotTII.I�. 
KÓrton kOpel tl. r J '· Il )·Z ó K e l. 

lényeges kérdés, A nosztrifikálás ténye a kötvénj'ekból kitü
nik, rajtuk kelj legyen n "Magyarország" feliratú bélyeg'Zo JC· 
nyomata, arul6k az intézetnek ft eégjeh:ése, ahol a nosztrifi
kli.lás tört�nt és az ehhez tartozó sorszámozás. Ha ezek az 
adatok nincsenek rajta n kötvényeken, akkor azok noszti:ifi
kálatlanok, tehát érvénytelenek. 

Vettemezö . .i\lindegy, hogy a vettemezó bélyegzőt annnk 
idején a javadalmazás terhére, avngy nz irodnátalányból sze
rezte be az örsparancsnok, az mindenképpen kincst{,ri tulajdon 
s az is marad. IMég akkor is, ha netalán valaki n sajátj!b6l 
szerezte volna be, mert ft szolgálati bélyegzök rendelt�tésük
nél fogva magánha.sználatban nem állhatnak. Az illető örs
parancmoknak tehát a \'eltemezö bélyegzőt át kell adnia. 
2. A menetöltözetre vonal;koz6an változatlanul fennáll nz a 
rendelkezés, hogy rendjelek helyett rendjelsávok viselése 
kötelező. Az öltözeti táblázat emlrtett rovatában megtaláIja. 
ezt a rendelkezést. JáI'Órszolgálatban is kötelező tehát a rend
jelsávok viselése. 

'1'iszleleladá.s. A Szolgálati Szabályzat I. Rész 641. pont 
1. bekezdés h. alpont jának ft szövegezése félre nem érthetó 
módon Irjtl. elő a cSfl]18tok szlimára kötelező tiszteletadás tel
jesltését katonalillományú előljárókkal és feljebbval6kkal 
�zemben. tekintet nélkül arra, hogy az előljáró, feljebbvnló 
tiszt, vag)' nem tiszt. Az. emUtett pont 7. bekezdé se a tiszt 
által vezetett csapatra nézve külön előírást tartalmaz, ez még 
n)'ilvúnvalóbbá teszi az előbb mondottakat. Ezen a téren gya
kori a szabály be nem tartilsa, ez azonban magán a szabá
lyon nem v{lltozlat. 

Jáva. ör"úihallgatáson adja eló az ügyet s kérje, hogy 
szolgáltl.ti úton a kerületi parancsnoksAghoz terjesszék azt 
feJ. Ha ügy érzi, hogy kihallgatáson, élőszóval eredményeseb
ben s meggyőzöbben ki tudja fejteni a méltiinylást érdemlő 
�zempontokat - amik kétségtelenül vanna'.; -, akkor kérje 
kerületi kihallgatáshoz vuló elővezetését. 

i\l. l. órm" Csömör. Visszamenőleg nem tudunk példá
nyokat kUJdeni, II három pengőt 1983 december l-től számf
tottl félévi előfizetésképpen bevételeztük. 

Példát lan kedvezmény ! 

G Y A R 

Csendártiszlek és altisrlek nái 
houálarlozól szigorúan szabott 
és ellenőrzött nagybani árakon 
vásárolhatnak 
nOI és l e á ny k a  
t é l  i k a  b á t o  k a t, 
s:z:őrmebundákat 

E V E S 
L E R A K A T A B A N  

Budapest, IV., Károly-körút 1 4, félem . 
Szörmézet! nöl kabálok már 28 P-Iöl ! 

. . o k O a l o t  

Hatschek Emil Fényképészeti 
HUJnlll r!D,h�l!fa!�rl Ulf dllSlunU, Andt ••• v-ilJ13. Tel. 22_2_59 

• 
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2613. Csal ldeiglene..c.en 'Jolt vezényelve, az any�ó� kö�
g.8.f.dálkodá�ának ré�zes ta�j� marad�, ezért az d.l�töre IS 
'-onaC..;ozik n c.....:...-20. utasltáS IH. fejezet 13. l!ont]anak . . az 
ötödik bekezdése, amely szerint II szabadság elso 1--1. napJa� 
a napibetétet 20 fillér levonásával .�al!j� vis�za. �hnt l�tla, 
ezekben a kérdésekben nem az a dontö altalaban, hogy pln�
natnyilag ki hol van, hanem az, bogy részes tag e valaki, 
... -agy sem. 

Érdeklödö. A csendőrség legénységi állomán}'lÍ egyénei 
részére szabadságolási igazolvány alapján tett utazásaik ese
tén biztositva volt 50'- -os vasúti menetdíjkedvezmény, " ala
mint a c,,;�'ndórtisztek cselédei részére ese\.enként adott féláru 
utazási menetdijked\'cZJ1lény 1931, évi oldó,ber l-étöl kezdve 
me�zúnt. A honvédség legénységi egy�nel rés;;ére 

. 
szabad

ságolási igazolvany alapján tett utazásaik esetere biztositott 
33 O; -os menetdíjke<h'ezmény l!la i,:; érvény�en V3f! azz�t a 
megszoritással, hogy azt az Illetők csupan a knracsonYI és 
hus'Oéti ünnpekro, tovhbbá a nyári hónapok alatt nyert sza
badsaguk eseteiben vehetik igénybe, külön e célra szolgálo 
szabad�úgolá!'i igazoh'ány alapján. 

I{ilOfalud 5121. Kérdéseire lekszikonrovatunkbar. kap 
választ. 

KéZIRATOK. 
B. J. szds, Debrecen. Közöljük. 
51- Gy. th. Kemendollár. Nincs benne elég humor, nem 

kiizölhet.o. A nyomozá"Et kivonato�an közöljük. 
:'ol. G. prb. cs. :'oteszlegnyó. �Iás formában ugyan, de is

tn('rt tréfa. Nem közölhető. 
,J. J. th. Tibolddaróc. Kedves história mind a kettó, de 

nem olyan jó egyik scm, hogy érdemes volna közölni. 
]{olozSvar völgyei. Borzasztóan rossz a vers. 
G. l. th. Sá'rospatak. Kissé megrövidítve közölni fogjuk. 
Igló. C�ak akkor járt volna el helyesen a törzsőrmester, 

ha az ozv3csorát nem fogadta volna el és úgy jelentette 
\'olna fel a polgárokat. De jól megvacsorázni é" azután fel
jelenteni, legah'Lbb is furcsa. Amikor megtudta, hogy orvul 
lőtt bakról van szó, azonnal fel kellett volna kelnie és elmen
nie. �eveket. l1em írt, ezért nem tudjuk, hogy az eset valóban 
megtörtént-e. Ha megtörtént volna, nem örülnénk neki. Nem 
közölhető. 

Revizió §. Dehogyis �emmisítjük meg azt a szép mun
kát. Jele.ntkeuék c�ak személyesen vagy levélben, majd meg
beszéljük a dolgot. 

Gépjarmü. Közölni fo gjuk, de kérjük az engedélyezés 
megtörténtét velünk annak idején tudatni. 

egyszer lett baj a medvé
.
v��. 189"� j.�lius 15-en �yikol·a Sán� 

dor címzetes őnnester ókormezol orsparancsnok és Muttel 
János próbacsendőrbő!' állott járőr .az pkörm.ező határabnn 
levő· erdőben portyázás közben egy hsztason Ki_s

 medv,:boCBot 
talált. 31eg akarták fogni az ügy:�tl�nül c�tl0.bot16 ��lIatot! 
amely az erdőbe igyekezett mene

,
kulm. A koze

.
!be? tarlozkodo 

anyamedvét ll; járór nem vette eszre s igy torté�t, hogy .az 
egy bokorból elóugorva, szempillantás alatt Ny.,kora c. _

or
mesterre vetette magát és szejjeltépte. Mu�ter probacsen.dort, 
aki órsparancsnoka segítségére akart sietnI, 3. medve sz�ntén 
súlyosan megsebesítette. Favágók �a!�ltak .re�Juk az erooben. 
I-mJételjük: ezen az egy eseten ki"ul masrol nem .�dunk, 
hoIO' a medve a csendört bántotta volna. �z, hogy önok me�
vét láttak, nem olyan érdekes élmény, aUllt érdemes volna ko· 
zölnünk. 

Virradatvárók. 
Irla: TönÖli SANDOlI. (12) 

XIV. 

Nicolescu Tódor a Szentháromság templom előtt a ki.; 
parkban megállitotta az autót. 

_ Majd innen lbesétálok a Grivitába gyalog. Itt várj 
rám _ búcsút intett Sylviának és hefordult a széles úton. 

Huszonnégy óra telt el azóta, (hogy Gá.bor elhagyta a 
rendórség épületét s mindössze két levéllel jelentkezc.tt a 
Nicolescu-házbnn. Az egyik az öreg Nicolescunek szolt !> 
elmondta berme, hogy köszöni nagyon szépen eddigi j6ind�. 
latát, amelyet tovább nem óhajt ,igénybe venni. A múslk 
levelet Sylviának küldte. 

_ Ne haragudjon - irta J- engem az események 
kizökkentettek a kerékvágásból s úgyIátszik egy erós pofon 
kellett hozzá, hogy újból visszazökkenjek. I'tlegkaptam azt a 
pofont l 

Ha,·as. A Kárpátokban nem volt ritkaság, hogy csendór
járőrök - úgy, mint Önök is - medvével találkoztak. Leg
tóöb e.'etben nem történt semmi baj: a mackó megbámultn 
a csendöröket, a cliendörök a mackót s azzal ment mindenik 
a dolga után. )lég a málnan sem igen vesztek össze. Csak 

_ Maga Sylvia - visszagondolClk most minden mozdu· 
latára, minden szavára, lépésére - sose szeretett. engem. 
És én? Én sc! Nem próbálom szépíteni fi dolgokat, nem 
mártom cukorba, annál is inknbh, mert úgy érzem, hogy 
nem k<:ll cukorba mártani. úgyse fog fájni. 
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Sylva egykedvú vállrándítással vette tudomásul a dol
gokat. Tényleg nem fájt. Stanca Dwnitrura gondolt, erre 
a különös katonára, aki verseket írt hozzá s aki fa.jtája 
fllriia1nak . puha érzelmességével udvarolt neki. 

Nicoleseu Tódort azonban fclböszitctték ezek a levelek. 
Felesége l1z emlékezetes estély. 6ta jóformán -állandóan ágy
ban fe.Jn:ő beteg voltt. fia börttinbcn, .á mag� � összetörve, 
egészsegeben "1negrendu�vc, a. IAny e\Jegyzéserol széltében 
beszéltek a városban. Arra gondolt, hogyha Gábor �lvcszi 
Sylviát, egy csapással clvirg6dnak. a. hiresztelések, a gyár 
megszilárdnl " s mínden 'visszamegy rendre ft mcgszokott me
derbe. ts most tessék. Ez a félparaszt, aki itt vakaródzott 
ki az ő koszt.ján, úthúzza a sZllmításait. Levelet küld- a 
hohn:ij"áért és -utazik. 

Sylvia maKacsul ellenállott apjának. Nom, nem es nem. 
O nem erőszakolja a dolgot. Menjen Swmbathy Gábor 
JSten" hírev�l. 

De az öreg Nicolescu, aki máskor ellágyult leányának 
egy mosolyától, egy simogatásra minden szeszélyének alá

:::etette magát, most haragos könnyeire is csak azzal vála
szoit: 

- Igy határoztam ! Velem jösz csukott autón a Szent.
hiiromsag templomig. Ott váróz. A fül&riél fogva nuzom 
eléd azt a gazembert. MaJd én megtalálom azt az orvossá
got, amivel hatni lehet erre a fickóra. 

A templom elótt hát elváltak s Niculescu egyenesen II 
Hotel Nationálnnk tartott. Syh'ia egész úton egy szót sem 
szólt apjához. . . 

Tegnap feladott egy levelet. Radcstibe Stanca Dumit
runnk. 

- Jöjjön azonnal - 'rta - úgy szeretném láhli, be
szélni akarok magával . . .  jöjjön . . .  jöjjön . . .  jöjjön . . . 

M.ost ott ült mozdulatlanul az öblös kocsi sarkába 
húzódva, egyik kezével félrevonta a függönyt El kinézett a 
térre. Szakállas ortodox pap ment át a fesledezö gesztenyék 
alatt s eltünt a templomban. Hátha ö is bemenne. Nem 
igen járt templomba - eleget búsult miatta az anyja -
most úgy szeretett volna benémi egy percre, ugyis ki 
tu dja .• mikor jön az apja. Az apja. 1I1el·thogy Gábor nem 
lesz vele, arra esküt. mert volna tenni. 

Kiszállott s bement. A léren jóformán egyedül állott 
az .tlIJtó. Fülledt meleg terjengett a hirtelen zöldült lombok 
között, egy-két utcagyerek játszott n .porban s a radesti-i 
majorhoz vezetó országúton egy lovas poroszkált a város 
fel!i Ahogy b4:lért a téne, hirtelen megállott az autó előtt. 
Stanca Dumitru volt. Ráismcrt a gépre. 

_ Kivel V!lgy itt? 
- Az úrral és a kistlsszonnyal. 

'Stanca Dimitru körülnézett. 
_ Hol vannak? 
_ Az úr elment, azt Imondta itt várjuk meg. A kis-

asszony bement a templomba. 
A fóhadnaf,.'J' leugrott a lóról s körülnézett. 

_ Tartsd egy kicsit. 
A solCór kikliszolódott az ülésböl s immel-fimmal meg

fogta a lovat. Ott (jllott n gép és a 16 között s néztc, hogy 
Stanca Dumitru elindul sietve a templom felé. A kisl1$szony 
kifelé jön. 'l'alálkowak. 

_ Megkaptam a levelét és eljöttem. 
A leány piros lett. 

_ Tráfáltam csak. J 
A lérfi egy lépést hátrált, a szemében rénlUlet ült s a 

hangja hulkan visszhangzott nz üres templomból. 
_ Tréfált? Megint csak tr/lfált? Az nem lehet Sylvia ... 

MINDEN CSENDŐR 
"KAKAS 

I 
PASZTA"·T 

HASZNÁLJON. 
-------M A G  Y A  R G y A  R T M A N Y !  

A lány szeme elmelegedett és lehajtotta 8 fejét. 
- Nem . . . nem tréfáltam . . •  IHallg�.t.va jöttek a }épcsön s némán lépegetve, csak

hamat eJtuntek a soffor szeme elöl a templom háta mögé 
kanyargó kis úton. I Nicoleseu j6 ' félóra mulva került eló elfulladva a m:é· 
regtól és a sietségtiil s ugyancsak nagyot nézett, miko? oa 
lovat meglátta. 

- iHát ez Idé? 
- Stanca fóhadnagy úré. 
Percekig nyomták a szirénát, amig a fiataJok felbuk· 

kantak a gesztenyesorban. lPirosak és zavartak voltak minda
k,etten és Stanca

� 
Du.mitru elfelejtette kihúzni karját 8 

lanyéból. A solfor vigyorgott. Az öreg tanácstalanu1 n.é
zett körül. Sylvia találta fel magát először. 

- 1\find�n rendben van papa - mondta s kettójükre 
nlUtatott - o, meg én . . . -

Az apja nevetett, kicsit kelletlenül, de vígasztal6dva 
kezét a fóhadnagy vállára tette. 

- Mi lesz a lóval? - kérdezte a soffór. 
Egymásra néztek. 
- Hozd haza, én vezetek - inditványozta Sylvia. Oda· 

ült II kormányhoz, Stanca Dumitru melléje s az öreg.Nicc
leS"cu dörmögve kapaszkodott be hátul. 

- Azt hiszem végeredményben, hogy az anyád iob
ban lesz ma. 

A soffór fejcsóválva elindult a lóval utánuk. 
A Hotel Nntionlliban az elsö emeleten ezalatt a vasút· 

hoz készülödött a két Szombllthy: Nkolescu látogatása pár 
percre tartotta fel óket. Erre nem ls várt Szombath)' Gábor. 
Azt hitte, hogy ha Nicolescu fel is keresné a levél "1.un, 
melyet írb, Sylvia meg fogja akadályozni. 

Ahogy Nicolescu benyitott a szobába, meglepődött 
hog)' IlZ öregembert ott találta. Erről nem tudott és UI.
varban volt. 

Gábor ös�zeismcrtctte öket. 
_ A volt főnököm . . .  az édesapám. 
NiC'olescu biccentett és rátért II tárgyra. NéhánY'sz6-

val elmondta, hogy miért jött. 
_ )li egyezséget kötöttünk. t:n teUesítettem a rám esó 

felét és azért jöttem, hogy beköveteljem, amh'el tartozik. 
_ Nem tartozom - mondta Gábor nyugodtan - ár

tatlan vagyok és ez kiderült. t:n szívemből .sajnálom önt 
a fia miatt, dc mit tehetek? 

- Vegye feleségül a lányomat! 
- Nem szeretem! "Ön, az édesapja kívánja ezt egy 

embertól, aki azt mondja: nem szeretem, nem szerethetem: 
Nicoleseu Tódor egy utolsó ütésre készült, elóvette uz 

orvosságot, azt a bizonyos orvosságot. 
_ ön hitvány! Gyáva! Szószegő! - vágta az arcába. 
Gábor ökölbeszorftott kézzel, feszülő inakkal tett két 

lépést leléje. Az öreg Szombathy tiltva emelte fel a ke
zét, Gábor az asztalra ereszkedett két nehéz öklével. Az 
apja rászólt. 

- Vigyázz . . .  a cserép . .  
Mnjdllemhogy leverte. EHmosolyodott szeliden, lIZ ökie 

kiengedett simogató tcnyérre s átfogta vele a muskátlit� 
II Bede Julis muskátlijflt. Mosolygott. Pajzs volt ez, V"éaö 
pajzs mnr nunden ellen . . .  az otthoni virág . , :IZ ott· 
honi föld erejc . . .  

Nicoleseu Tódor hevágta az ajtót. 
Gabor siettette az apját. 
Odalenb aztán nagyot nézett ti portús mikor elköszön

tek. Azelőtt való nap szállott ott meg �gy öreg székely 
paraszt., meg egy előkelő úr, S most két székely indult. Az 
öregebb egy eserép virngot hordoz papirba spargázva a 
fiatalabb - az is harisnyában, zekébcn, zöldrcCestett ka
tonaládát cipel II hátán. 

BlIlla�ak ketten, csendes jökedv\'el az tszaki pálya
ud\'ar felé. 

ti. rufjas:z.övet mlnösé,-,e bl:zalom dolga. 

",yedDI Cink II uövotol cl(JAIIIIO pOS7.tO!Q'!\ros k�pe� tényleges glI.flIocl4t nyujtani IIrra, holl)' villlibllfl oem1:'8 !tnta jl\'lpllll bauotU 
Ic ; C!<!lk /') !1111ll. hog\' II •• ilvl!ltbon bolol mllycn t)rl4kok vlonkk. A !urlÓ! mllló,�gcl hlk[nlve 'rakban l" c •• k •• ,,1.IJktozbill 
minden kill.ve\Jt6 dn\IIIUlJdIM mente�l!n,1l pomógy)!.rl61 kll�vclll'n tMlénO vAs4rI411 nyuJt /ira..! ellJnyilk�l. Po�zlOg16runk Allandó �"uI"i6döseR 81.6011116/1, 1I1 0n�k nllb6dlCunk pedig II. lD kir. escndO,.,.�g n!uérllJ - heir. lilii. l!8)'cdOI61JÓlln -
[8m6ldlcn oklroll .U.m"r6,bon rtl81�KDII .6l1o"dó .zo",III:I6,os lelruhlUóll. l'tlklollle meg 11Mére kOld!!lt minlé./nlial Klv6ns4l;m 
!liM mtnl&kal 18 dlJrnenlC!CII kOldOnk O. kedwezó U�<llhl Illód.ol.llloklll adunk. 

• 

TRUN TTHAHN PosztOgyár és Ruhagyár Rt. MIQI&/G/u'g lituIlius Ulbel lnO .,uHu �mtdv"rII. ___ ..L'- Budapest, l, Leokerút 117. OIGlllbu Im 611 300 multnaj. 
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xv. 
A Süveges�hegy innenső oldaláról egy nekirügyesedö 

rózsabokor zsenge, friss hatjásár61 indult n katicabog6.r. �
nyitotta pettyes apró szárnyát n finom tavas-z;bn. s nagy V1-
dáman nekivágott. Végigrepülte a Süve�st széltében s le
ereszkedett ft Virúg()S-pataka felé - talán megnézte magát 
bcgyesen tükrében, hogy hogyan is repül -, azzal letért 
bajra átcsapott a Vaglmyosék csószháza felé, elhagyta azt 
is, ire'kukkantott a tomet.óbe, végigzizegett a csendes ösvénye
ken s eliilt szépen egy vén keresztre, a felsó traktusban, 8'1 
öreg Szombathy Dénesné sirj án, a mrnyacskáit beh�ta -
hadd pihenjenek _ és oldalvást odn.nézett, hogy hát nut CSL
nálnak ezek itt? 

Semmi rosszat scm csin6.lt.ak, ott álltak ketten jobbfelől. 
Bede Julis s Szombathy Gábor. Mögöttük hátrébb az öreg. 
Atölelte mind a kettőt. Lent, messzebb a völgyben, beléhajló 
virigok közöt.t sebesen illant lefelé a Virágos·pataka. 

Az öreg kinyujtotta feléje a karját.. 
_ Látodo.e, Gábor . . .  hogy elment a jég . . .  kivúrta • . .  

er6vel, akBrattal, kivárta a tavaszát . , .  látod-e . . .  
- Látom, édesapám . . .  
Alltak nyugodtan, A katicabogár ült nyugodtan a kereszt 

tetején és nézte öket. 
_ Gábor - halkan, simogatva beszélt Julis s odatá· 

maszkodott a vállához -, emléksul-e, mit mondtam én nekl.'<l 
akkor . .  , azon a vo.sárnap délelótllin . • .  nincsen olyan sötét. 
éjszaka, hogy meg n e  virradjon . ' . s ehhez a virradathoz itt;.. 
hem kell lenni, talpon kell lenni, ésszel. erővel, kétkézi mun
kával, béketüréssel kell kivárni azt a virradatot, amelynek 
meg kell jönnie . . .  hiszcd·e, Gábor? 

_ Hiszem . . .  hiszem és v!hjuk! - úgy zsongott, bú-
gott a szava az öreg sirok kö'ZÖtt., mintha nagy, nehÓ'Z c:!kilt 
küldene az ég felé. - Túl a hegyeken, túl . ,  . túl . . .  messze
földeken, túl a Királyh6gón is, szerte mindenfelé, mns I:Izáz
er.:rek, milliók, vérünkből való testvérek dolgoznak a sötétben 
s várjuk, hogy egymásra találjunk a virradatban. 

Sokrug álltak igy. Akkor lehajolt az öreg ember restel· 
kedve. 

_ Hoztam vón' valamit - morogta -, valamit hoztam 
nr.: nnyjuknak, igaz tán nem is az enyém, de bíz én elhoztam 
_ s kockás zsebkendőbUl előgöngyölte a Bede Julis muskát;.. 
UjAt tövestől. Gödröt vájt a késével s eIül tette. 

Felállott egyenes derékkal, lekanyar'itotta a kalapot. 
Gábor utána. 

- Miatyánk úristen, hallgasd meg, mit. kér(!k ! Magam· 
nak crendes elmúlá6t, hogy im' bételve látom az életemet �s 
ezeknek itt s a többi más ezreknek, miUió\rnak, erőt, turö 
nagy erÖt. a vinadat.váYáshoz. Ámen. 

Felnézett. m�g egy kicsit al. égre. Dc most mát' a gazda 
s.zemével, hunyorlt\'a, ha lesz� esö? Nem lesz, ugy látszik. 

_ Eredjetek csak. hQ'7.:latok egy kalap vizet. ennek a 
palAntának. 

Gábor átfogta a vállát a lánynak 8 lefelé indultak a 
domboldnlon a patakhoz. 

Az öregember ottmaradt. Az a katicabogár egyet gon
dolt, leereszkedett a muskátlira ügyesen, Ott rezgette a szár-

" a s I n ' l I  u n k SchmoU Paszta Magyar oy!rlm!ny 

nyát nagy kényesen, olyan, de olyan kacagni való huncutul, 
igazán, hogy amint nézte, nézte, egyszerre elmelege��t a 
!)zeme nl. öregembernele Pot�y . . .  po�: • .  két fényes .. ko�y. 
c:>cppet sirt oda n Bede Juhs muskátl�Já.ro. Hát megontözt? 
A katicaboJJár meg csak erEe várt. Szetblllen.tctte pettyes kiS 
szárnyát s perc mulva eltunt a Templom-domb felé . , . 

(V'ge.) 

KI Ismeri a helyes Irást? 

címü, mult számunkban közölt pályázatunkkal kapcsolatban 
beérkezett. kérdezösködésekre közöljük, hogy a mult számunk
hoz csatolt " VaOllon8:ené.s-Vagllonkez61�8" cimű mellékletünk 
szövege nem tárgya a pályá.zatunknak. A J?ályázatb�n csak .:l. 
kifejezett helyesirási hibákat kell felsor�llll, a fonet�kusan irt tájsu51ásszerü kifejezéseket, valamint az Idézetek rég·u�s helyes
irását nem. Célszcríi a feltajAIt helyesirási hibákat az oldalak 
számozásának sorrendjében, külön·külön egymás alá irva, te
hát nem folytatólagosan felsorolni. -,-

Biztosítási csalási esetek lefrii 8éra 

a folyó évi 16. számunk 513. oldalán hirdetett pályázatunk 
eredményét a következő swmunkban fogjuk közölni 

A polgárI rubás és ellYenruhás csendörök 
együttmfiködése 

tárgyában kiirt pályázatunkra beérkezett pályamunkák kö
zül hánnat találtunk olyannak, amely a kitíizött jutalomra 
érdemes. E ptilyamunk6.k bekü1dói: Szakonyi J6:.86/ th. 
(Csömör), Orbán Józ8e! f. tÖrm. (Ostffyasswnyfa) és 

Pethő lstvá11 tönn. (Fuzfögyártelep). ltIiután e három munka 
egyenlo értékü, szerzöik között a jutalmat kisorsoltuk s azt 
Pethő István füzfőgyártelepi örsbeli törzsőrmester nyerte 
meg. 

A legjobbnak tainit. pályázatokat tárgyuk miatt nem kö
zöljük. 

• 
Az örs vezetésének egyszerúsitésére kiirt és mult szá� 

munkb8n eldöntött palyázo.tunk jeligés pályamunkáinak 8zer� 
zöiként a kövclkezó'k jelentkeztek: 

Az első dliat - aranyórát - nyert ,,szová.ta" jeUgéjü 
pályamunka szerzője: Hajdu Kálmán tiszthelyettes Buda· 
pest. 

A dicséretben rénesitett ,,sz:ertllltlk Ilazám!" jeligéju 
pályamunka szerzője: �,[é8záro8 Józse[ 1. tiszthelyettes, 
bonyhádi idgl. szakaszparancsnok. A 8'l.inté� .dicséretben részeslte.tt. "U4.090" jeligéjú pálya· 
munka szcTZoJe nemes Karika I(álmún ti8zthelyettes külö· nttménypnrancsnok, Pétgyártelep. 

' 

. A "Rcd:i6 §" jelígéjú pályamunka srorzóje még nem 
Jelentkezett. 

A srorkeszté.sért. és kiadA.sért felel6s: 
PINCZÉS ZOLTÁN lSrnagy. 

Stádium Sajt6vállalat n�zvénytársaaág, Buda-pest, VI.. R6zsa-u. lll, - Fele13s üzemvezető· Gyary Aladár 

Leqolcsóbban 
Nem csak otthonát, Önt  is felöl tözteti a 
KÖZPonti Lallasberendezö uallalal 

vásárolhat a c s e n d ő r  
�RynCml1 és rehérnl'ml1 anyal!Okot� kész fehérneml1l 8 minden egyéb ruha'lati cL kket kaki- és civilrubo, 
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BUdapesL UI .. Uszl Ferenc-ter 5. sz8m. 
Teldoll : %71 - ,7. ZcncII.hn4éllllllvIIl nemben 
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