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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában. 
Amen. 

Kis-nemzet vagyunk? 
Nálunk szeretik túlzottan kiemelni azt a külön

ben egyszerű valóságot, hogy számbelileg nem mi va
gyunk a világ legelső nemzete. Nemcsak az ujságok
ban, hanem komoly tudományos munkákban is bele
botlunk ebbe a kuvikolásba s így 'aztán nem csoda, ha 
a köztudat jelentős ~észe azt [vallja: kis-ország va
gyunk, gyengék vagyunk, tehetetlenek vagyunk, le 
vagyunk fegyverezve. Ugyanazok azonban, akik a mi 
gyengeségünk felett -siránkoznak, valóságos rémképe
ket írnak és terjesztenek más országok hadseregéről, 
felmérhetetlen technikai, fegyverzeti fölényéről, el
söprő számbeli túlsúlyáról úgy, hogy nem egy agyon
ijesztgetett magyar azt hiszi:' nekünk már nem is 
lehet más tennivalónk, mint felemelt kézzel megadni 
magunkat az első puskalövésre. 

Pedig nemcsak .bosszantó és veszedelmes, hanem 
hazug és túlzott dolog is ez a részint reményevesztett, 
részint azonban szándékos, célzatos jajveszékelés. 
Mert nem igaz, hogy kis-nemzet vagyunk. Statisztikai 
felsorolás nélkül elhiheti mindenki, hogy ha nem is 
vagyunk legelől lélekszám dolgában, de azért nem is 
a legutolsók között, hiszen egész sor, a magyarnál 
kisebb nemzet van Európá.ban. Osak a csonkahatá
rok között él kilencmillió magyar, ez pedig még 
akkor ,4S kilencmillió - nagy szám -, !ha mások 
talán többen vannak. És a trianoni határokon túl 
is élnek magyaro k néhánymilliós számban, tehát még 
a számok rideg törvénye szerint sem vagyunk az a 
valóban nehánysátras kis-nemzet. 

És aztán nem mindig, nem mindenben csak a 
számok teszik a nemzetet. Mit ,számít Kínában és 
Indiában a többszázmilliós lélekszám? A kis Japán 
játszik a behemót Kínával, ahogyan akar s az angol 
szervező erő úgy kamatoztatja a maga számára India 
tömegerejét és gazdagságát, amint jónak látja. Szer
bia a maga néhánymillió lakosával milyen kemény 
dió tudott lenni a monarchia hatalmas hadereje szá
mára. Románia csak hatmillió volt és mégis mennyi 
udvarlásra, igérgetésre kényszerültek a nagyhatal
mak, amíg néhány géppuskájával ő is beleszólt nagy
kegyesen a világháború mérhetetlen arányú hangver-

.; senyébe. Az írek csak egy kis sziget lakói, mégis 
mennyi gondot szereznek a hatalmas angol biroda
lomnak. A csehek kevesebben vannak nálunk, mégis 
olyan magas uborkafára tudtak felmászni, hogy bele-

szédülnek, ha maguk alá néznek. No és Ausztria: a 
mai hatmilliójával számbelileg eléggé kis nemzet, mé
gis sarkköve a világbékének. Hol maradt hát a szá
mok sokat hangoztatott döntő szerepe? Elsikkadt a 
földrajzban, gazdasági, helyzeti erőkben, de nem utol
jára a nemzetek minőségében. 

Mert nem azt kell nézni, hogy kilencmillió ember 
él és vár itt a sorsfordulatra, hanem az a lényeges, 
hogy ez a kilencmillió ember - magyar. Hirtelené
ben nem találjuk a számtani kulcsát: mennyi csehnek 
felel ez meg, de fejtörés nélkül is nyugodtan vehet
jük a dupláját s a románnál talán még bőkezűbbek 
lehétünk a számbeli előnyadásban. Nézzük csak meg 
mindjárt ezt: mennyi . hatalmat, erőt és önállóságot 
sűrít magába két magyar csendőr, a mi járőrünk. 
Nyugodtan rá lehet bízni olyan feladatokat, ahova 
másfajtájú csendőrből talán tucatjával kell az erő. 
Nem igaz tehát, hogy kis-nemzet vagyunk, mert ha 
két puskás magyarban ennyi az erő, a nagy nem
zeti feladatokban is :nagyobb eredményeket várha
tunk, mint amennyi csak a számok ból következnék. 

Katonai erő dolgában sem az számít, hányan 
vagyunk ma, hanem az, hogy hányan leszünk és 
főleg: milyen katonák leszünk majd. Elő lehetne aztán 
hozakodni a tudósainkkal, művészeinkkel, a magyar 
kíváló ság, életerő min '.1en ágával és területével, föld
rajzi és sok másvonatkozású, összegezve: történelmi 
helyzetelőnyeinkkel, de maradjunk most csak a ma
gyar kardnál. Sok évszázadon át adtunk belőle Ízelí
tőt Európa majd minden nemzetének. Erőink ereje 
mindig ebben volt, ebben van s ebben lesz. A magyar 
már nem is jó katona, hanem kivételesen jó katona. 
És beszélhetnek a népek akármiféle szövetségéről, 
békességes világáramiatokról, még sokáig a kard 
fogja Írni a népek történelm ét s mi ebben k4studók 
vagyunk, azok is maradunk. 

Ördög akar háborút, de még feketébb ördög, aki 
azzal a hitegetéssel akar bennünket kótyagos puh á
nyokká tenni, hogy soha többé nem lesz háború. Min
denki tudja, hogy nem gyerekjáték a háború s azt is 
mindenki tudja, hogy a legjobb kard is csorbát kap
hat valahol, számolni kell tehát jóval és rosszal, csak 
egyet nem szabad: vénasszonyok módjára siránkozni. 

Pokolba hát azokkal a sajtónyafogásokkal és 
kultúra ürügye alatt belénkszurkált fecskendőtűkkel, 
amelyek a gyávaság vérbaj át lopják be az ereinkbe. 
Rendszeres fertőzőmunka ez azok részéről, akiknek 
mult ja, jelene, jövője, fajtája, hite egyesegyedül a 
pénz, amely nemzetközi. Talán sejtjük, kikről van 
szó? Hallgassunk csak inkább Zrinyi Miklósra, aki 
évszázadokkal ezelőtt mondotta és ma is ezt mon
daná: "Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók!" Ha 
ez nem volna igaz, a magyar nemzet már csak a tör
ténelemkönyvekben élne. 
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Az eszköznyomok. 
írta: vitéz RIDEGH RAYMOND őrnagy. 

Nemcsak a visszaJhagyott eszközök vezethetik a 
nyomozást a tetteshez, hanem az eszközöknek a hely
színen visszamaradt nyomai, vagyis a különféle sérülések, 
rongálások és rombolások is. A talált elváltozásokból 
többnyire következtetni lehet az alkalmazott eszköz 
mUieműségére és így hozzávetőlegesen birtoklási .lehető
ségére is, annak .tanulmányozásából pedig, hogya nyom 
miként jöhetett létre, az eszközt hogyan használták, 

felhasználható a nyomozás továbbvitelére vagy a bizo
nyítás -sikeres lefolybrutására. Elárulhatják az eszköz 

mineműségét (kalapács, balta, olló stb.), 
alakját (méretét, terjedelmét), 
rendeltetését, 
birtoklási lehetőségét, sokszor valószínűségét, 
alkalmazási módját (szakszerű, vagy ami még fel-

tűnőbb, dilettáns módon), 
alkalmasságát a cél elérésére, 
teljesítőképességét, 

az egyéni sajátosságokat. 

a tettes képesség,eit lehet megítélni. Ha pedig gyanúsí- I 

tottunk van, a nyomban. és a birtokában il11ált eszközön 
levő sajátosságok döntően bizonyíthatják az okozati 
összefüggést. 

Az eszköznyomok tehát nemcsak az elkövetés mód
ját világítják meg, hanem megmutatják az ismeretlen 
tetteshez vezető, gyakran igen komplikált utat is. 

Egy feltöréses lopás esetébe.n. a szakértő a követ
kező szakvéleményt adta: "Az alkalmazott eszköz 
tompa eszköz, valószínűleg acélvéső volt. Dilettáns 
módon alkalmazták, mégpedig emelőként, de helytelen 
szög alatt. Az emelőhatás szempontjából azonban a 
helyes ponton állították be az eszközt, vagyis azon a 
ponton, ahol már az erőminimum a zár csapszegének 
meglazitásával szükséges ellennyomást kiválto,ua." 

Az ,eszköznyomok gyakorlati jelentősége gyakori
ságukban rejlik. A legtöbb helyszínes bűncselekmény
nél a tettes valamely eszköz, szerszám segítségét veszi 
igénybe, hogy a holt-akadályt vagy élő ellenállást, 
melyet a szenvedő fél javainak védelmére emelt, illetve, 
amelyet javainak védelmére kifejt, sikeresen leküzd
hesse. 

Ennek következtében ritkán találunk helyszínt, 
amelyen ne volnának eszköznyomok. Mégis előfordul, 

hogy az eszköznyomokat nem aknázzák ki kellőképpen, 
többnyire csak az élet ellen irányuló bűncselekmények 
eseteiben találkozunk részletesebb megítélésükkel az 
orvosi látleletek révén. Egyéb esetekben a nyomozó 
többnyire beéri azzal a megállapítással, hogy az isme
retlen tettes az ajtót, a tartály t stb. valamilyen éles 
eszközzel feltörte. Pedig az eszkö=yomok hozzáértő 

embernek sok olyan hasznos dolgot mondhatnak el, ami 

Csavargó. 
írta: BEöTHY KÁLMÁN százados. 

A híd mögött éles kanyarba hajlott az út. Itt vdlt 
a járőrök leshelye, bőséges alkalmat adva a száguldó 
autók tettenérésére. Személyesen is meg akartam győ
ződni az itteni állapotokról, szemle után ezért gyalog 
igyekeztem át a szomszéd örsre. 

Szombat délután volit, napsütéses szép idő. Hivata
losan vikend nap volt, amikor a fővárosbóL sűrű egy
másután porzanak ki az autók a szárnyam teTÜletén 
levő vízi- és szárazföldi szórakozóhelyekre. 

CE szó: vikend, hallatára mindig mosolygok, mert 
egyik csendőröm elbeszélése szerint a falusiak, mikor 
divatba jött e szó, úgy magyarázták, hogy az is ma
gyar eredetű, mert: 

- Teccik tudni, Kovácsné azt szokta mondani 
éppen mind ég szombat este az urának: nagyon 'víg 
kend a féreg essen a kocsmájába ! ... ) 

Számos esetben az eszköznyomok olyan, értelemben 
, is mutatják a tetteshez vezető utat, hogy leleplezik a 

koholási szándékot. Biztosítási csalásoknál az állító-
! lagos sértett, házilopásoknál a házitolvaj betörési nyo

mokat kohol, hogy ezzel betörés látszatát keltse. Ilyen 
esetekben az eszköznyomok természetes, vagy rend
ellenes volta, a nyomok összképe utal a "mi történt"-re. 

J Szatmármegyében Vitka községben 1922-ben előfordult 
I betörésnél ágyba rejtett nagyobb pénzösszeg tűnt el. 

A tettes nyilvánvalóan az ablakon keresztül hatölt be 
,oly módon, hogya keresztfáit éles eszközzel kicsorbí-

A leshelyen öreg, csatornáskérgű jegenyék mel[ett 
t állottunk az örsparancsnokkal és nem hiába. Szívesen 
I emlékszem vissza az eredményre. De legszívesebben 
I mégis egy gyalogjáróra, egy c:savargóra. 
~ A híd mögül, autóverte porfellegből tűnt elő. Szé-

lesvállú, zömök ember jött felénk, nyes?Jlett ruhában, 
II szürke kalapja szemöldökéig húzva, arcán hetes szakáll, 
' mint repkény a falon. Nyakában fakult, ikötött holmi. ., 
l Engem látott meg először. Merően nézett rám s 
megállott. N em értette ottlétemet. N ézett, mint aki 

.; nem biztos a látásában. Csak akkor mozdult, mikor 
örsparancsnokom, az egyik! jegenye me[,lől feléje in

c dult. Leemelte kalapját, köszönt. Nyugodtnak látszott. 
ro Megkezdődött az igazoltatás. Mindketten letértek 
I az útról felém. Mindent hallottam hát. Az iratai? Sem
l; mitérő, hajtásban szakadt, elpiszkolódott papirok, mi-

ket az örsirodában is nehéz munka értékeltetni, hát 
. még kint az őrjáratban. Mert nem mutatja fénykép az 
I igazát. Sokszor elgondolkodtam azon, mért nem lehet 
kötelezővé tenni az iratokon az arcképet? Mindegy, 
hiába jutott most is eszembe, most is csak azt tudtuk 

\(! meg: hogy aki előttünm áJIJ: Urbán Péter. Az írások 
\ szermt ... 
( - Ilyen ember mért csavarog s jön egyik faluból 

a másikba? Nyár van, kaphatna munkát! - Igy az 
örsparancsnokom. 

j - Tiszthelyettes úr, én nem csavargok! - Hal-
lottam az önérzetes választ. - Én dolgo=ék, mert 
éhes vagyok. Szörnyen éhes. De sehol nem kapok mun
kák, mert büntetve nem voltam ugyan, de a szakmámban 
beszervezettek nem engedn~k dolgozni, én meg nem állok 
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totta és a vájaton keresztül a reteszt félretol ta. Köze
lebbi vizsgálatkor azonban kitűnt, hogy ha az ablak 
csukva lett volna, a keresztfát csak az ablak szárnyá
nak megsértése árán lelhetett volna kivájni, amely körül
mény nyilvánvalóvá tette, hogya keresztfát nyitott 
ablaknál, tehát belülről vájták ki. - Egy másik eset
ben, üzletbetörésnél, a tettes az ajtó betét jeit vágta ki. 
A vágási felület közelebbi vizsgálatánál a farostok egé
szen különösen álltak, olyan külön ösen, hogy nem volt 
nehéz a kereskedőt meggyőzni arról, hogyha valaki 
betörés hű látszatát akarja kelteni, az ajtót kívülről 
kell megtámadnia. 

Be- és feltöréseknél, vagyonrongálásoknál a tettes 
többnyire általánosan elterjedt eszközöket vesz igénybe, 
amelyek minden műhelyben és háztartásban megtalál
hatók. Gyakran azonban különleges szerszámo.kat alkal
maz, amelyek csak bizonyos mesterségnél használatosak. 
Az is előfordul, hogya tettes külön szerszámot készít 
magának. Az utóbbi esetben majdnem lehetetlen a 
nyomból a birtoklási lehetőségre vagy a mesterségre 
következtetni, de az ilyen szerszámtól származó nyom 
viszont a bizonyitás szempontjából kárpótol minket, 
mert gyanú esetén valamely eredeti módon :készített 
eszköz egyénibb sajátosságot képvisel, továbbá a gyanú
sított birtokában házkutatás alkalmával találhatunk 
olyan anyagokat, amelyekb ől a kérdéses eszközök 
(pl. álkulcsok) készültek, de találhatunk a maga
szerkesztett eszközön valamely más előállító szerszám
tól származó ny,omot is, pl. álkulcson valamely műhely
ben levő reszelő jellegzetes fogazatának karcolatait. 

A rendes és különleges szerszámok száma ilyen
formán végtelen s a nyomozó nem is ismerheti vala
mennyit. Ilyenkor úgy segít magán, hogya gyakorlat 

kÖZJéjük, mert azok az anyjukat is inkább szidják, mint 
szeretik. 

Ez a hang meglepett vd!na nagyon, ha nem is
merném az ilyesfajta emberek ravaszkodásait a csend
őrrel szemben. 

- Rendben van, - inteltem az örsparancsnokom
nak és a csavargóhoz fordultam: 

- Egyszóval maga nem csavargó, de munkát nem 
vállal, hát miből él? 

- Nem vagyok' csavargó, .kérem, ha az volnék, 
régen börtönbe jutottam volna. 

-- Hogy-hogy? 
- Mert egyszer gyilkos lehettem volna s akit le-

ütöttem, azt mégse bántottam, kapitány úr! - Össze
ütötte sarkait, bátran nézett a szemembe. 

- Üljön le, >- mutattam magam mellé. 
- Epp így találkoztam, - kezdte - egy csendőr-

tiszthelyettesseI az úton. MegálIított, hogy igazolj am 
magamat. Akkor sem volt más írásom, de azok nem 
voltak elegendők neki. Fényképes írást követeIt s azt 
mondta, hogy ezeket loptam. .Azt feleltem rá, hogy 
igaz, sokszor illophattam volna, mert többször voltam 
éhes, mint ahányszor ettem, mégse loptam soha. Azt 
felelte rá, hogy ne szájaskodjak. 

- Tisztességesen és csak az igazat beszélem 
feleltem vissza. - Erlre lekapta la puskát a válláról és 
elibem csapta, majd az orromat vágta el a szuronyá
val. Ijedtemben megkaptam a puskiáját, hogy hát tán 
észre tér, gondolkodhat, amíg fogom s nem szúr belém. 
De biz, ahogy fogtam, úgy lökte felém a puskát, azt 
láttam, hogy mindenképpen l1e akar szúrni vagy sze-

embereit, mégpedig v:agy szerszámkereskedőket vagy 
tapasztalt mesterembereket vesz igénybe. A szerszám
kereskedők inkább valamely szerszámról mondhatják 
meg, hogy milyen mesterségnél szokták használni az 
egyes szerszámok-okozta elváltozásokihoz elle~ben 
kevésbé értenek. Miután azonban a gyakorlatban nem 
annyira az eszköz, mint inkább annak nyoma szokott 
a helyszínen visszamaradni, ezért azok magyarázásához 
olyanokhoz kell fordulni, akik a szerszámmal maguk 
dolgoznak, tehát tapasztalt mesteremberekhez. Sokszor 
egész sorát kell ezeknek felvonultatni, míg egyik vagy 
másik a nyom alapján az eszközt felismeri. Hans Gross 
osztrák kriminalista említ egy tanulságos betörési ese
tet, amelynél fán faragási nyomok maradtak vissza. 
Az előhívott asztalosmester esztergályosra, ez faszob
rászra utalt. A faszobrász a faragásban valóban fel is 
ismerte egy ismerős szerszám nyomait, amilyent a 
kaptafakészitők használnak. Ezen az alapon a gyanú 
teljes eredménnyel olyan egyénre irányult, aki egykor 
kaptafakészítő volt. 

Azonban a mesteremberszakértők is, tapasztalat 
szerint, tájékozatlanok a nyomok bűnügyi vonatkozásai 
és jelentőségei felől. A nyomozás céljaira felhasználható 
adatokat és utalásokat csak úgy várhatunk tőlük, ha 
megmagyarázzuk, hogy mi körül forog a dolog, mi lehet 
segítségünkre. Mindez, valamint a szakértőkkel való 
szoros együttműködés, továbbá a szakértők véleményé
nek ellenőrizihetése megkívánja, hogy a n.yomözó 
csendőrnek is legyenek bizonyos szerszámismeretei. 
Kívánatos, hogya nyomozó csendőr legalább nagyjá
ban tájékozva legyen arról, hogy 

milyen szerszámok léteznek egyáltalában, 
ezek milyen iparágban használatosak, 

rette volna kirántani a kezemből, de én nem engedtem, 
mert féltem, hát persze, még jobban szorítottam a 
markomat és nyomtam visszafelé. é5 meg akkor jobb 
kezivel elengedte a puskát, átnyúlt a melle előtt a bal
oldalára a kardjáért, hogy azt is segítségül vegye. Ek
kor gyengébb lett a puska a keziben, nekem szinte 
csúszott a kezembe, m.eg erősebb is voltam úgy szemre 
nála, így megijedt és visszakapott a jobb keze a puska 
tusához. Újbón" még erősebben rángatta, taszigálta a 
gyomrom felé a szurony t, dühös volt erősen. 

- En akkor kitértem a szurl:mya hegye elöl és a 
baloldalára kerültem. Közel a kardjához. Odakaptam és 
kirántottam, ha ennyire, valóban végem közeledik, hát 
védjem magamat. Kezemben volt az éles szerszám, el
feledkeztem a puskáról és valahogy elengedtem. Vesz
temre, mert a csendőr feilém szúrt. A jobb karomba ta
lált, még most is itt a helye, kapitány úr! Kiesett a 
kard a kezemből, de ő meg a TIl8.gy svungtól megbot
lott és én elkaphattam a nyakát. Tudtam, a katonák
nál tanultam, hogy hét vagy nyolc hely van az ember 
testén, ahova, ha jót ütünk, elájul vagy megha,l az em
ber. En ököllel a halántékára vágtam. A csendőr ell
vágódott, a kalapja elgurult a fű közöH az árokba. 
é5 meg elnyúlt, puskája, kardja most aztán az enyém 
volt. 

- Kapitány úr, mondja, csavargó 82i olyan, aki 
azt teszi, amit én tettem? Nem csavargó biz az, mert 
én se megölni, se I8.gyonverni nem akarta.m egy percig 
se a csendőrIt, pedig ott volt a húsz éles, húszszor agyon
lőhettem volna, ott volt a szuronya, leszúrhattam 
volna, meg a kardjával is belészabhattam volna. Míg le 
nem esett, ő állott szembe velem ennyi mindenfélével 
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ezek milyen elváltozás,okat idéznek elő és 
milyen szakértők jöhetnek tekintetbe megmagya

rázásukra. 
A szükséges szerszámismeretekre úgy tehet sflert 

a nyomozó csendőr, hogy minden adandó alkalommal 
keresi az egyes mesteremberekkel való érintkezést és 
érdeklődik náluk mesterségük és az abban használatos 
szerszámok iránt. Ezáltal nemcsak a szerszámokat 
ismeri meg, hanem kiépíti szakértői összeköttetéseit 
és megismeri az egyes mesteremberek szakképzettségé· 
nek a fokát is. Hasznos dolog ezenkívül képes árjegyzé
kek forgatása, amelyek az összes szerszámokat szak
mák szerinti csoportosításban képben is ábrázolják. 
Az árjegyzéket nagyobb vaskereskedők ingyen adják. 
(Néhány külföldi csendőriskolában külön, tantárgy, a 
"szerszámisme" ismerteti a szerszámokat és az általuk 
létrehozott elváltozásokat.) 

Szerszámokozta elváltozások keletkezhetnek min
den olyan élő szervezeten vagy tárgyon, amelyre erő
művi behatás (ütés, n,yomás, lökés, feszítés, törés, szú
rás; vágás, szakítás, fúrás, reszelés, fűrészelés, vájás. 
vésés stb.) történt. Az élő szervezeten keletkezett sérü
lések (vágások, ütések, szúrások, lövések, csonttörések, 
karcolások, zúzódások stb.) magyarázása a törvényszéki 
orvos dolga,s a nyomozó csendőrnek e téren csak olyan 
mérvű ismeretekkel kell re.ndelkezni, amelyekre az első 
kiindulás szempontjából szüksége van. Ezzel szemben a 
holt anyagon eszközokozta elváltozások kiértékelése 
első sorban a nyomozó csendőr feladata. Szükséges 
tehát, hogy a n,yomo.zó csendőr az ilyen nyomokkal 
ismerős legyen. 

Az erőművi behatás következtében ,a tárgyakon 
az alkalmazott eszköz (kalap~cs" balta, csákány; törő' 

és le akart szúrni, amikor meg ott feküdt az árokpar
ton, én is megtehettem volna. De feléje se nyúltam. 

- Hát minek ütötte le .akkor? 
- Minek? . .. Hagyjam magamat? 
----1 S mikor leütötte s ott volt minden a maga ke-

zibe, mért nem végzett vele? 
- Mert, kapitány úr, csak azért, hogy az ujján 

karikagyűrűt láttam. Csak azért. Volt nekem is jobb 
sorsom, akkor nekem is volt gyűrűm, komoly · do~og az, 
sok mindent gondol akkor az ember, a munkája is 
könnyebb, meg gyorsabb, jobbnak hiszi a vHágot, arra 
gondoltam hát, hogy asszonya is lehet már, meg tán 
ölbeli gyermeke is, azokat meg minek bántsam meg 
egész életükre. Arra gondoltam,aztán így a pus.káját 
melléje tettem, odaültem én is. 

- Odaült? Minek?.. - kérdezte kipirult arccal 
az örsparancsnokom. 

- Hogy valaki el ne :llopja a puskáját, meg mit, 
ami nála volt, mert tudom, kiszolgált katona vagyok, 
hogy miCiSoda csúfság már az is, ha csak tréfából el
veszik az ember puskáját. Hát még csendőrnél. Oda
ültem és vártam, hogy észhez térjen. 

:..- Szép mesét mondott maga itt nekünk, de vi
gyázzon a szavára! - mondtam. Aztán az örsparancs
nokhoz fordultam: 

- Végezze kötelességét! 
Rá se néztem a csavargóra. Határoztam, hogy az 

örsre viiSszamegyek, tisztázni, amiket hallottam. Az 
örsparancsnokom szava csattant mögöttem: 

- A törvény nevében! ... 

* 

rúd, olló, fűrész, fúró, hidegvágó, veso stb.) alakja a 
behatás fokához mérten lenyomódik, vagy benyomódik, 
még pedig teljes egészében, vagy körvonalaiban, vagy 
csak karcaiban. A ny:om alapján azután következtetni 
lehet az eszköz mineműségére. Tekintettel azonban. az 
egyes eszközök általános elterjedtségére, a nyomozás 
szempontjából nem annyira az eszköz fajta és méretei 
fontosak, hanem az eszköz egyéni sajátosságai. Gyári
lag új eszköz által létrejött elváltozás a bizonyítás 
szempontjából ugyanis nem mond semmit, mert az 
eszköz sokezer példányban kerül forgalomba. Ha a gya
núba vett eszköz alak, méretek tekintetébe.n még olyan 
pontosan egyezik is a nyommal, mindig fennáll annak 
a lehetősége, hogy a n.yom ugyanolyan, fajtájú, alakú és 
nagyságú más szerszámtól szármaZOItt. Szerencsére a 
tettes mem használ gyárilag új eszközöket. A minden· 
napi életben a legtöbb eszköz a hosszú és rendes hasz· 
nálat következtében. elváltozásokat sz.enved, kopik, a 
rajtuk végzett javítások, élesítések további egyem 
sajátosságokat idéznek elő. S ez;ek az elváltozások azok, 
amelyekre a nyomozásnak a bűncselekmény alanyi 
részének kiderítésére, a tettesség bizonyítására magát 
vetnie kell, mert nem az ezerszámra előforduló eszköz 
gyári alakja, hanem az elváltozások képviselik az esz
köz egyéniségét. 

Az eszköz azonosítása a nyommal. A sajátosságok 
az egyes szerszámok fajtájához képest különbözők le
hetnek. Előfordulhatnak az éleken vagy a széleken kü
lönböző vonalvezetésű Icicsorbulások, elhajlások, 'kopá
sok, reszelési nyomok alakjában, vagy pedig a felület 
be'l!sejében sajátossági pontok alakjában. Az azonosítás 
a bizonyítás számára ennek megfelelően kétféleképpen 
történik. 

A telefon második hallgatója az \én fülemre tapadt. 
örsparancsnokom kérdésére jött a fcl'elet a szomsred 
megye egyik laktanyájából : 

- . . . egyszóval, pajtás, nem egészen úgy volt, de 
az igaz, hogy ott ült mellettem, igaz, hogy megbilin
cselve, az árokparton, ahol \szépen bediktálta, amire kí
vániCsi voltam és az is igaz, hogy mondta, hogy nagyon 
megütöttem, de nem magamat ... és szédülésről csak 
akkor volt szó, mikor Szut. szerint kényszerítő eszközzel, 
akarom mondani, a bal tenyeremmel úgy el találtam 
távolítani a kardom közeléből, hogy négykézláb csú
szott keveset a porban s amikor nagynehezen feltápász
kodott, azt mondta egész csendesen: szinte elszédül tem 
tiszthelyettes úr... és ide hallgass, térdreesett előttem, 
pajtás. Részeg volt, láttam, vagyis éreztem rajta, hát 
nem akartam vele többet. Már nem emlékszem külön
ben minden részletre, tudod, fegyverhasználat előtt az 
ember izgatottabb... Engedd csak szabadon most már, 
láthatod, nem hazudott olyan mvgyon sokat, meg aztán 
régen volt már. Azóta láttuk már egymást, eljött az 
örsöqlre, hozzám jelentkezni, mutatta. az igazolványt, 
hogy kitöltötte a büntetést azért a ki,s bírkózásért. 

- Rendben van, - felelt az örsparancsnokom, -
de még arra vagyok kíváncsi, hogy miből hazudta azt 
ez az ember, hogy lIátott ;rajtad karikagyűrűt, én úgy 
tud:om, hogy szabad . ember vagy? 

- Persze, hogy szabad, - nevetett a kérdezett. -
Az ilyen csavargó mindig arról beszél, 'amire a szíve 
tisztán maradt része vágyik, a te embered, pajtás, le
het, .hogy család után vágyik, megúnta a vándorlást, 
koplalást, gondozatlanságot, tán sokszor nem is esik 
jól neki az odavetett kenyér, hát tán azért ... 
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1. 8Z. ábra. Ugyanaz a vágóeszköz, ha festékes üveglapon végighúzzuk, eltérő nyomokat idézhet elő aszerint, hogy me· 
rőlegesen, jobb· vagy baloldalát húzzuk végig bizonyos szögek alatt. 

Ha valamely vágó-eszköz élén levő sajátosságok 
idéztek elő rendellenes nyomokat, alkkor az azonosítás 
úgy történík, hogy a nyomot és eszközt egymásmellé 
helyezik ,és háromszoros nagyitásban lefényképezik. A 
fényképen azután megállapítható, hogy a csorbák szé
lességei, egymást61 való távolságai fedik-e egymást a 
nyomban és eszközön. A csorbák nyomai a nyomban 
s~szor szabad szemmel nem is vehetők észre, felnagyí
tott fényképen azonban megfigyelhető minden egyes 
csorbának az útja. A mikroszkópikus nyomok felnagyí
tása 3-20 szoros felnagyítással történik. Alefényké· 
pezésnél igen fontos a megvilágítás. Különösen egészen 
finom nyomoknál erős oldalfény szükséges, míg erő
sebb, durvább nyomoIknál a mérsékelt o'l<dalmegvilágítás 
jobb, mert több árnyékkontrasztot idéz elő. Sokszor 
külön kell fényképezni a nyomot és külön az eszközt. 
Némely esetben célszerűbb lesz ugyanolyan színű min
tázóanyaggal a nyomot és az eszközt lemintázní, miáltal 
ugyanolyan színű ' mintázatot nyerünk, mely összeha
sonlításra alkalmasabb (pl. az ajtón levő vésőnyomotkat 
plastilinnal, a vésőt pedig gipsszel mintázzuk le, ezáltal 
két fehér mintázatot nyerünk). Sokszor pedig az fog 
eredményre vezetni, ha nem az eszközt hasonlítjuk ösz
sze, a nyommal, hanem az eszközzel erre a célra készí
tett nyomot a bűnj~]nyommal. Pl. Festett bútoron tisz
tán látszanak a véső csorbái. Ekkor a gyanúba vett 
vésőt élével végighúzzUik a nyomdafestékkel bekent 
üveglapon vagy ólomtömbön, viaszon, gitten stb. vagy 
ugyanazon az anyagon készítünk ugyanolyan nyomot a 
gyanúba vett eszközzel. (Legalkalmasabb anyag az Ú. n. 
vakarási diagramm céljára a Kockel-féle anyag, amelyet 
úgy nyerünk, hogy 100 rész olvasztott fehér méh viaszt 
75 rész finomra őrőlt cinkfehérrel vízfürdő fölött jól 
összekeverünk, majd kb. 1 cm vastagságú, később meg
keményedő lapokat formálUJnk a keverékből.) Amikor 
az eszközzel ezeken az anyagokon vagy festékes üvegen 
összehasonlítási nyomot létesítünk, számolni kell azzal) 
hogy a vágóeszköz élének, valamint a jobb és bal olda
lainak más-más felületük van s ezért más próbanyomot 
idéz elő pl. a merőlegesen tartott véső és másokat is· 

mét a különféle szög alatt elhajlított véső jobb vagy 
baloldala (1. sz. ábra.) 

A Ikét nyomról készített fényképet azután olyan 
módon hasonlítjuk össze, hogy az összehasonlítási nyo
mot a fényképből kivágjuk és metszési vonalát hozzá
illesztjük a másik fénykép metszési vonalához. Eközben 
azt vizsgáljuk, hogyasajátossági vonalak (barázdák és 
töltések vonalai) találkoznak-e, kiegészítik-e egymást a 
nyomokban. 

A gyanúba vett eszközzel azonban már csak akkor 
lehet mesterséges - összehasonlítási - nyomokat ké
szíteni, ha az eszközhöz, az eszköz csorbáiba szorult 
mikroszkópikus nyomokat (farostok, festék, felhámsej
tek, vér, !hajszál, téglapor stb.) már kiértékeltük. Ha 
ennek ~l'mulasztásával létesítenénk pl. a helyszini körte
fán próbanyomokat a gyanusított eszközével, természe· 
tes, hogy a szakértő utána körtefa részecskélket fog ta
lálni az eszközön. 

Ha a sajátosságok nem az eszköz élén (kés, balta, 
véső, csipőfogó, gyalu, csapszegvágó stb.) vágófelüle
tén vannak, hanem a felület belsejében, pl. kalapács 
ütőfelületén apró oJyukalk, satu, sikattyu, fogó, csavar
kulcs pofáinak recézése, ráspoly, reszelő fogazata (ma
rása) stb., akkor az összehasonlítás céljaira más fedő
eljáráshoz kell folyamodni. 

Ilyen ütő, szorító stb. eszközök! eseteiben legcél
szerűbb az eszközt és nyomot 2ljz-szeres nagyításban 
lefényképezní. Ezután ~ mivel az eszköz lenyomata tü
kör&épét képezi az eszköznek - az eszköz 'l'emezét meg
fordítjuk s arról másolatot készítünk. A két fénykép 
azután összehasonlítható. Ha előzőleg a két nyomra fi
nom rácshálózatot fektettünk, akkor az egyes sajátos
ságok azonos fekvése méginkább megfigyelhető. A 
nyomról, illetve a lemezről átlátszó filmmel is készít
hetünk másolatot, melyet ráfektetünk az eszközről ké
szített fényképre és így fedő~ljárással végezhető az 
összehasonlítás. 

Rablás és gyilkossági esetekben minden időben sze
repet játszottak akalapácsok) melyelk különféle nagy
ságban és súlyban, valamint kivitelben készülnek, még-
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pedig az egyes iparágak céljainak megfelelően. A nyo
mozó csendőrnek ismernie kell e különfél'e kalapácsoikat 
egyrészt a nyomai k miatt, melyek gyakran betörések
nél is visszamaradnak, másrészt -olyan szakszerű tamu
\rikérdezéseikhez, körözések tárgyleirásának megértésé-; 
hez, házkutatások lefolytatásához, amelyeknél egyes faj
tájú kalapácsoknak szerepült van. A leggyakrabban elő
J;orquló ,kalapácsok: ikőmüves, aszta:l'o's, patkoló,üveges, 
lakatos, kárpitos, házi, borító (furnír), kőtörő, kavics
törő, cipész, kasza,verő (magyar és német forma) egyen
gető kalapácsok, amelyeknek alakját a 2. és 3. sz. ábrán 
látjuk. 

2. sz. ábra. 
Elterjedtebb kalapácsok : 1. köműves, 2. asztalos, 3. pat
koló, 4. üveges, 5. lakatos, 6. kárpitos, 7. házi, 8. borító 
(furnir) , 9. cipés.z, 10. kas:lJ3.verö (magyar), 11. kaszaverö 
(német forma ) , 12. bádogos (kettös egyengetö), 13. kötörö, 

, 14. kavicstörö kalapács .. 

Mindezek a ,kalapácsok a kalapács fokának és élé
nek különféle kiképzésében különböznek egymástól. A 
kalapács foka négyzet, négyszög, tégla1'ap, nyolcszögű, 

trapéz, kerek aJakú, ütőfelülete sik, homorú vagy hul
lámos lehet, az éle pedig többé-kevésbé széles és éles 
vágóélben, legörbített kampóban, egyenes vagy kampós 
kétágú vi1lában végződhetik. Az ilyen küI'önféleképpen 
k~képz_ett kalapácsok különféle nyomokat is idéznek . elő 
a megtámadott anyagon s aki ,ismeri az egyes kalapács-
fajtákat, a nyomból következtethet a kalapács fajtáJ 
jára és ezen keresztűl a birtoklási lehetőségére, illetve 
valame'ly mesterségre. 

, 

1 

3. sz. ábra. 
Különlegesebb kalapácsok: L patkólyukasztó, 2. nyeles vágó, 
3. nyeles szerszámlyukasztó, 4. szeghely készítö, 5 .. patkó
ár~aló, 6. félgömbvágó, 7. ,Ezegfejkészítö, 8, patkószeghely-

készítö kalapács. 

Az ütő ,és vágó szerszámok közül a baUák) fejsze k ) 
szekercék) bárdo k és toporok az élet és ' testiépségeiIeÍü 
bűncselekményeknél, feltöiéses és betöréses lopásoknál 
(pl. pincebetöréseknél, sz:ekrényfeltöréselknél stb.) va
gyonrongá:l'ásoknál, falopásnál, erdei kártételeknél stb. 
játszhatnak szerepet. E szerszámok éle és foka is külön
féle nagyságú, méretű , alakú és felületű lehet. Az él 
ezeknél a szerszámoknál /különféle hosszú, többnyire nem 
egyenes, hanem a nyél tengelyéhez viszonyítva ív alakú. 

q. sz. ábra. 
Fejszék, balták, szekercék, toporok, bárdok : 1. erdélyi, 
2. magyar, 3. német, 4. debreceni fejsze, 5, faragó balta, 
6. ágvágó balta, 7. ácsszekerce, 8. bognártopor, 9. ácsbárd. 

Fa:luhelyen előforduló erdei kihágásdknál a fa meg
őrízheti a Jöbbnyire kicsorbult balta nyómait. E rend- ' 
ellenességek nyomait nem annyira a visszamaradt fa
tönkön, hanem a tő ' körül heverő forgácsokori kell ke
resni. Ezeken a csorbák hosszú töltésszerű kiemelkedé-
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sek és barázdáik alakjában jutnak kifejezésre. Ha e ba
rázdák végtelenül változatos méretei és térközei egyez
nek a gyanúba vett baltáva:1 vagy /késsel létesített ösz
szehasonlítási nyomokkal, ha folytatásukban pontosan 
kiegészítik egymást, akkor döntően bizonyítják az oko
zati összefüggést. 

E mesterséges nyomok előállítása úgy történik, 
hogy a gyanúba vett eS21köz élét gipsz, vagy vJasz
cinkoxid-tömbön, festékes üvegen végighuzzák, vagy 
ugyanolyan anyagon (fanemen) vágást idéznek elő. 
Előbbi esetben tiszta nyomot úgy lehet nyerni, ha a 
eszközt a tömbön többször végighuzzáJk. E végtelenül 
precíz munkát gépekkel kell végeztetni. Az összehasonlÍ
tás munkáját ezért csak szakértő végezheti el, már csak 
azért is, mert maga az összehasonlítás munlkája is igen 
kényes. Sokszor ugyanis nem a vágószerszám éle (tehát 
az él bemélyedő csorbái) jutnak kifejezésre a nyomban, 
hanem az élnél jobbra-balra kiforduló oldalcsorbák. 
Miután az eszközt többnyire kisebb-nagyobb szög alatt 
aIkaImazzák, ezért a szög fokához képest más és más 
sajátosságaik keletkeznek a metszésJ felületeken, még 
pedig két helyen: egyrészt a megtámadott anyagon 
(fán) az esmröz egyik oldalától, másrészt a lehasított 
forgácson az eszköz másik oldalától. E két metszés i 
felületen így a penge két oldalának megfelelően egé
szen eltérő vonalvezetésű nyomok kel'etkeznek s éppen 
ezért fontos, hogy a nyomozó csendőr mind a forgácso
~at, mind a megtámadott fa végeit is biztosítsa. A for
gácsokat pedig a lehetőség szerint illessze össze és az 
eredeti helyzetükben összer8ikott forgácsköteget zsineg
gel kösse át. 

Egy esetben kb. 8 hetes vizihulla koponyáján több 
élesszélű csontsérülést találtak. A tó partján nyél-nélküli 
ba:lt.a feküdt, amelynek az élén több mély csorba volt. 
Ezzel viaszcinkoxidlemezen benyomatokat készítettek, 
amelyek összehasonlításakor kiderült, hogy a fejsérülé
sekkel megegyeznek. 

Egy másik esetben viszont a gyanúba vett személy 
tettességét határozottan ki lehetett zárni. Magános 
üzletas8zonyt boltjában meggyilkolva találtak !fel. A 
boncolás a Jwponyán különféle könnyebb és súlyosabb 
sérüléseket állapított meg, melyeket lefényképeztek. 
Néhány hét múlva a gyanú a szomszédnőre jrányúlt. 
Lakásában baltát találtak, melyen vérnyomolk voltak 
és a balta fel'tünően beleilleni látszott a koponyasérü
lésekbe. Az asszonyt letartóztatták, a baltát közelebbi 
vizsgálat alá von ták. A vérvizsga eredménytelen maradt, 
mert csak a nyelén találtak kevés vért, míg a balta fe
jén, az ütőfelületén sem vérnyomok, sem semmiféle tisz
togatás nyomai nem mutatkoztalk. Az ütőfelület azon
ban nem volt lapos, hanem meglehetősen domború, 
tompa élekkel. A koponyán azonban a sérelmi nyom 
lapos zúzódás volt éles sarkokat mutató szakításokkal, 
amelyeket a gyanúba vett baltával nem lehetett össz
hangba hozni. E lelet és más megállapítások alapján 
a tettességet ki IkeH zárni. A felhozott példa egyéb ta
nulsága az, hogy milyen fontos a nyomok fényképés~eti 
rögzítése. Ha ezt a boncoláskor elmulasztják, a költséges 
és ,körülményes kihantolást (exhumálást) nem lehetett 
volna elkerülni. 

Ugyanezeknek az elveknelk alapján a gyalu forgá
csai is azonosíthatók. Egy I gyujtogatási esetben a hely
sZÍnen néhány ilyen forgács épségben. maradt és ezeken 
ugyanolyan szélességű és elrendezésű csorbanyomok 
voltak megállapíthatók, min~ a gyanusítottnak, egy szom
szédos malom tulajdonosnak házában talált forgácsokon. 

(Foly tat juk.) 

Közúti vámmentesség 
ellenére - kihágási leljelentés. 

Írta: Dr. Kassay-Krantz Dezső aIezredes-hadbíró. 
Furcsának, - és ha fejtegetéseim címét megtoldom 

azzal, hogy az alábbiakban a fegyveres erő tagjait meg
illető vámdíjmentességről lesz szó, - szinte képtelenség
nek tetszik, hogy kihágásról, kihágási feljelentésről le
hessen beszélni ott, amikor és akiknek irott törvény biz
tosít jogkedvezményt, kivételezést. Pedig a tapasztalati 
helyzet az, hogy kivált amióta a motorsport örvendete
sen fellendült és a fegyveres erőhöz tartozó személyek 
mindsűrűbben vesznek részt járómuveikkel a közúti kö7.
lekedésben, a bales eti és közlekedésrendészeti feljelenté
sek mellett a panaszok iegártatlanabb fajtái: a vámkihá
gási feljelentések is mindgyakrabban felmerülnek. 

Hozzáteszem mindjárt, hogy ezen utóbbiak azok, 
amelyek -egyfelől sok haszontalan iratváltást, elkerülhető 
munkát okoznak a hatóságoknak és parancsnokságok
nak, másfelől fölös bosszúságot azoknak, akik megfelelő 
magatartás esetén az efajta feljelentéseket elkerülhették 
volna. 

Hadd frissítsük fel tehát emlékezetünkben a közúti 
közlekedés szempontjából figyelmen kívül nem hagyható 
azokat a szabályokat, amelyek a vámszedési jog gyakor
lására és a vámfizetési kötelezettségre vonatkoznak. És 
hadd fűzhessekazokhoz néhány irányító megjegyzést, 
gyakorlati. üdvös tanácsot. 

Tudvalevően hazánkban a vámokról az úttörvény 
(1890:I. t.-c.) II. Rész. I-III. Fejezetének 81-103. §-ai 
rendelkeznek. Ez a törvény állapítja meg, hogy a vám
szedés joga csak közutakon, vagyis a közlekedés céljait 
szolgáló, magántulajdonban nem lévő utakon, közforga
lomra szolgáló hidakon, kompokon (réveken) és h?-jó
hidakon, továbbá a városok és községek kövezetének 
használata fejében gyakorolható, illetve engedélyezhető. 
A jogot, illetve annak gyakorolhatására az engedélyt a 
kereskedelemügyi miniszter, a városok és községek 
kövezetvámjára nézve a belügyminiszterrel egyetértőleg 
adja. Vámszedési joga van az államnak, melyet az állami 
utakon, vagyis az állam által épített, fenntartott és kezelt 
közutakon, úgyszintén a közforgalomra szánt állami be
rendezéseken saját közege i által gyakoroltathat, de a 
jogot az úttörvény korlátai között bérbe is adhatja. Vám
szedési joguk lehet továbbá a törvényhatóságoknak, 
városoknak és községeknek, az ezek részére engedélye
zett vámszedési jogok azonban magánszemélyekre át 
nem ruházhatók; végül magánszemélyeknek is, akik 
másra csak a személyhez nem kötött vámszedési jogot 
ruházhatják át a kereskedelemügyi miniszter előzetes 
engedélye és jóváhagyása alapján. 

A vámdíjak egyének, járóművek és állatok, vagy a 
szállított állatok súlya után szedhetők és - a vám tárgy 
igénybevételének és használatának mérve, illetve külön
bözősége által indokolt - vámdíjtételeik a vonatkozó 
engedélyokirat vámdíjjegyzékében részletesen meg van-
nak határozva. . 

Itt illeszkedik bele közleményembe a vámmentesség 
kérdése. Megéri, hogya vonatkozó rendelkezéseket rész
letesen ismertessem. 

A vámdíjak fizetése alól mentesek: 1. az államfő, a 
királyi iház minden tagja és udvartartásaik ; 2. az idegen 
hatalmak követei, képviselői és fogatai (járóművei) ; 
3. a fegyveres erőhöz tartozó vagy annak szolgálatában 
álló egyének, nemkülönben mindazok a fogatok, illetve 
járóművek - ideértve a kirendelt községi előfogatokat 
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is - és állatok, melyeket a fegyveres erő szükségleteinek 
szállítására használnak. Ha az egyének vagy szállítási 
eszközök katonai minősége külsőleg felismerhető nem 
lenne, megfelelő hatósági igazolvánnyal kell bírniok; 
5 . . az állami és törvényhatósági tisztviselők, továbbá a 
közbiztonság fenntartásával megbizott !hivatalos közegek, 
a pénzügyőrök, a fegyencek, foglyok, toloncok és az azo
kat kisérő személyzet, nemkülönben a mindezeket szállító 
fogatok (járóművek) ; 6. az állami javak általában és az 
azokat szállító fuvarok (járóművek) ; 7. a m. kir. postát 
szállító járóművek, lovak és szállítmányok; 8. mindazok, 
akik állami, törvényhatósági, községi közlekedési és köz
ségi utak építésével s jókarbantartásával, vagy e teendők 
ellenőrzésével vannak megbízva és az ezeket szállító 
járóművek, azokon a vámtárgyakon, amelyekre hivatalos 
tevékenységük kiterjed; 9. mindazok a fogatok (járó
művek), melyek az állami vasutak, állami, törvény;ható
sági, községi utak építésére és fenntartására, továbbá az 
árvédelem biztosítására szükséges anyago t szállítanak; 
10. a 4., 5., 6., 8. és 9. pontokban említett vámmentes 
személyeket és tárgyakat szállító magánfuvarok mentes
ségüket üresen visszatértükben is élvezik; 11. az orszá
gos vagy községi közmunkát teljesítő egyének és fuvarok; 
12. hivatalos működésben eljáró és egy;házi jelvénnyel 
ellátott lelkészek; 13. temetkezési menetek és búcsújára
tok, ha csoportosan és egyházi jelvénnyel mennek; 14. a 
templom, iskola és paplak építésére ingyen kiszolgálta
tandó fuvarok; 15. közveszély (hófúvás, árvíz, tűz stb.) 
eseteiben az előljáróság által kirendelt közerő, tűzvész, 
árvíz vagy háború idején a mentők, menekülők fogataik
kal, állataikkal ; 16. a tűzoltók, mentők és fogataik 
( járműveik) , midőn a vész, illetve szerencsétlenség sZÍn
helyére sietnek vagy onnan visszatérnek; 17. minden 
mezőgazdasági célból közlekedő fogatok (járóművek) 
vagy hajtott állatok azon határon belül, melyhez tartoz
nak; 18. gyalogos személyek általában, akár visznek ter
het, akár nem (ez a mentesség kompokra és révekre nem 
szól); 19. a községből kimenő fogatok és kihajtandó 
marhák a kövezetvám fizetése alól; 20. azok a lovak és 
vonóállatok, melyek katonai célra kirendeltetvén, az 
átvételi helyre vagy onnan visszaszállíttatnak, továbbá 
a fegyveres erő élelmezése céljából beszerzett marhák, 
melyekre nézve a hajtóknak a katonai Ihatóság által ki
állított igazolványt kell felmutatniok; 21. a vámtulajdo
nosok által önként vámmenteseknek elfogadott szemé
lyek, állatok és fuvarok, mindazokat a vámmentessége-

Gábriel Gyula thtts. - Dunavecse - 21 éves szolgálati lova, 
amelyet 16 éve lovagol. 

1 

ket is ideértve, melyek magánjogi szerződéseken vagy 
egyezségeken alapulnak. 

Mindazoknak a személyeknek és szállítmányoknak, 
akik, illetve amelyek a fentebbi 5., 6., 8., 9., 10., 11., 
12-15. és 20. pont alattiak szerint vámmentesek, meg
felelő hivatalos igazolvánnyal kell birniok. A kereske
delemügyi miniszter, a közigazgatási bizottság indokolt 
felterjesztésére, a vámmentesség tekintetében korlátozá
sokat vagy kiterjesztéseket tehet. 

A vámmentességi igazolványokat községekben a köz
ség bírája, városokban a polgármesteri hivatal állítja 
ki. Ezek a hivatalos igazolványok szolgálnak az állami 
és törvényhatósági tisztviselők vámmentességének az 
igazolására is és az ország egész területére érvényesek. 
Igazolhatják azonban vámmentességüket vasúti arcképes 
igazolvánnyal avagy személyazonosságukat minden két
séget kizárólag igazoló más hivatalos okirattal is. 

Megemlítendő ehelyütt a m. kir. közigazgatási bíró
ság elvi határozata, mely szerint az úttörvényben meg
állapított vámmentességeket, mint az általános kötele
zettségű közteher alóli kivételeket, szorosan kell értel
mezni. Ehhez képest az állami vagy törvényhatósági 
tisztviselőt szállító fogatot vámmentesség csak akkor 
illeti meg, Iha az magát a vámmentességet élvező egyént 
szállítja; ha tehát a fogaton más - vámmentességet 
nem élvező - személy is helyet foglal, a meghatározott 
vámdíjat a járóművön helyet foglaló ezen személytől be 
lehet szedni. 

A fegyenceket, foglyokat és toloncokat kisérő sze
mélyzet részére kiállított hivatalos igazolványok egy
úttal a kisérő személyek és járóművek vámmentességére 
is szolgálnak bizonyítékul. " 

A katonai (csendőr) egyének tulajdonát képező és 
általuk használt járóművek, valamint a nevezettek által 
saját használatukra felfogadott bérjárművek vámmente
sek, hacsak a vám e járóműveknek hatóságilag megálla
pított bértarifájában nem foglaltatik benn. Ily esetben 
a vámot a kocsivezető tartozik megfizetni. 

Katonai egyének vámmentessége független az egyen
ruha viselésétől ; polgári ruhában azonban megfelelő 
igazolvánnyal (személyazonossági igazolvány, vasúti 
arckép e s igazolvány stb.) kilétüket igazolniok kell. 

Ez, illetve ennek a vám tulajdonos avagy vámközeg 
által jogosan követelhető kötelezettségnek a mellőzése 
az okozója a legtöbb kihágási feljelentésnek, rendszerint 
oly esetekben, amikor mit sem törődve az igazolási köte
lezettséggel, a vámvonalon megállás nélkül tovább robog
nak, nem gondolván" arra, hogy a vámosnak rendszerint 
módjában áll a járómű közlekedési rendszám a alapján, 
vagy egyéb módon a vámdij megfizetése alól kibújni"vélt
nek a feljelentésére. Egy ilyen feljelentés pedig rend
szerint a fegyelmi kihágás megállapítására vezet, 
amennyiben ama tény által, hogy az illető a vámmentes
séget biztosító körülménynek igazolása elől kivonta 
magát, a felelősségrevonásra méltán rászolgált. 

Megemlítendő még, hogy a 75.225/ 1897. számú m. 
kir. kereskedelemügyi miniszteri rendelet szerint nem 
szünteti meg a katonai (csendőr) személyek által hasz
nált fogatok (járóművek) vagy bérkocsik (bérgépkocsik) 
vámmentességét az a körülmény, hogy rajtok kívül ben
nük hozzátartozóik is !helyet foglalnak. Továbbá, hogy 
a vámdíjaktól független a társasgépkocsik (autóbuszok) 
vagy áruszállításra üzletszerűen használt gépkocsik 
(teherautók) úthasználati díja, mert az utóbbi az útfenn
tartás költsegeihez való hozzájárulás célját szolgálja. 
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Cigánylurlangok. 
Irta: KISS MIKLöS tiszthelyettes (Debrecen). 

(Második közlemény.) 

IV. 

A következőkben azt beszélem el, hogyan jutott egy 
ügyes cigány egyik határszél ről a másikra s miként kö
vetett el sorozatos bűncselekményeket anélkül, hogy a 
közbeeső örsök elfogták vagy további csavargásába'1l 
megakadályozták volna. 

1931 november 7-én Balogh Sándor törzsőrmesterrel 
a nyiregyházi örskörletben történt falbontásos betörések 
ügyében nyomoztam. Már négy napja jártuk a határt, 
de annál egyebet megállapítani nem tudtunk, mint azt, 
hogy a sorozatos betörlések elkövetésével egy 30 év kö
rüli, köpcös termetű, forradásos nyakú, cigányos ki
nézésű, André nevű egyén gyanusítható. 

Míg mi Nyiregyházán nyomoztunk, a csengen ors 
Csengerben elfogott egy Kalányos Ferenc nevű buzsáki 
cigányt és azt csavargás miatt az ottani szolgabírói hiva
talnak átadta s ezen körülményt a deberceni nyomozó 
alosztályparancsnokságnak jelentette, egyben priorálását 
kérte. 

Az alosztályparancsnokság szükségesnek tartotta 
Kalányos alibijét a nyiregyházai betörések elkövetési ide
jére is megvizsgáltatni, ezért telefonon elrendelte, hogy 
uta..z.zunk Csengerbe és ott Kalányost kikérdezve, vele 
szemben a nyomozást folytassuk le. A parlancs vétele 
után - tudva azt, hogy a főszolgabírói hivatalnál nem 
igen szeretik a csavargó cigányokat - a csengeri örstől 
Kalányos felől telefonon érdeklődve megkérdeztem, hogy 
időközben nem toloncolták-e el onnan. Az örs közölte ve
lem, hogy az illető már szabadon van, de ott akar letele
pedni. Ezután az ömöt arra kértem, hogy Kamnyost is- ' 
mét fogja el és odaérkezésünkig tartsa őrizetben. 

Csengerbe történt érkezésünkkor azonnal láttam, 
hogy az illető nem azonos az általunk gyanusított André 
nevű cigányos kinézésű egyénnel, így a nyiregyházai be-

töréssel kapcsolatban nem sokat érldeklődtem tőle, annát 
jobban érdekelt azonban elöélete s hogy tulajdonképpen 
mi okból és mi módon került csonka országunk határszéli 
községébe? N evezett buzsáki születésű, szombathelyi la
kos, szőnyegszövőnek adta ki magát. Előadta, hogy mint 
szőnyegszövő az ország nagy részét bejárta s a legna
gyobb határozottsággal jelentette ki és állította, hogy 
bűncselekmény t útközben sehol sem követett el és saját 
munkájával készített szőnyegek eladása révén tautotta 
fenn magát. Rendkívül értelmesen beszélt, írni-olvasni 
igen jól s igen szépen tudott s annyira meggyőző volt az 
előadása, hogy magam is hinni kezdtem ártatlanságában 
és becsületességében. Annál is inkább hinni kezdtem, 
mert a cigányswkásoktól eltérően, első előadása alkalmá
val közölte, hogy már büntetve volt és pedig Szombat
helyen két ízben mezőrendőri, egy ízben pedig jövedéki 
kihágás miatt összesen 4 napi elzáuásra és 25 pengő pénz
büntetésre. Mikor mindezeket szépen elmondta, újra ki
kérdeztem s meglepetve láttam, hogy Szombathelytől 
való jövetelének útvonalát teljes pontossággal ismételte 
meg s abban gyanús körülményt még én sem találtam, 
pedig hát a cigányokkal szemben már én fokozott elő
vigyázattai voltam. Csupán csak az tünt fel, hogy Nyir
egyházán több napon át tartózkodott s miután ott tartóz
kodása körülményeirl3 - főleg az előbbiekben említett 
betörés miatt - részletesen kérdezni kezdtem, azt adta 
elő, hogy az ottani Erzsébet kórházban volt s ott visz
ketegség, (rüh) betegséggel gyógykezelés alatt állott. 
Kérdésemre közölte azt is, hogy a kórházban egy igen 
jószÍVű orlvos ingyen gyógyította ki csúnya betegségéből 
s még csak szegénységi bizonyítványt sem kért tőle. Ka
lányos előadásának ezt a részét megtámadhatónak vél
tem, ezért elhatároztam, hogy Nyiregyházára kísérjük és 
ott előadásának valódiságáról meggyőződünk. 

Nyiregyházára érlkezve utunk a királyi törvényszéki 
fogház mellett vezetett el. Kalányos a fogház előtt meg
állott és a' fogházra mutatva kijelentette, hogy "ebben a 
kórházban kezeItek a vis~etegséggel, de nem 3 hétig, 
mint előzőleg mondtam, hanem 3 hónapig". Kalányos ki-
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jelentése meglepett bennünket s ' n.rost már láttam, hogy 
mennyire helyes volt óvatosnak lennem. Sietve mentünk 
a fogháziroda felé, ho'gy ott Kalányos ügye felől érdek
lődhessünk s mikor a fogházfolyosóra beléptünk, a fog
házőrök mosolyogva, ' isme115sként f.ogadták a mi cigá
nyunkat. Az illetőt azonban - újabb megle;petésemre -
nem Kalányos, hanem' Balog Sándor néven szólították s 
közölték velem, hogy ott ezen, a néven 1931 .július 17 és 
október 20. között a fogház lakója volt. 

Ezek után fokozott erővel fogtam hozzá a nyomozás
hoz s ennek során a következőket állapítottam meg. 

Kalányos Ferenc kóborlásai közben Mátészalkára ér
kezett. PárI heti ott tartózkodás után ellopta Balogh Sán
dor mátészalkai cigány igazolványát, 'ennek alapján fel
vette a Balogh Sándor hamis nevet és Dombrcidra távo
zott. Dombrádon Oláh Balogh Pál cigány lakásán szállt 
meg. Rövid idővel ezután Oláh egyik dűmbrádi lakásból .l 
800 pengőt lopott s ezért mindketten Sárospatakra men
tek és ott az egyik korcsmában mulatni kezdtek. Ez volt 
a vesztük, mert az ottani cSelndő.rörs előtt gyanússá vál- , 
tak és a járőr elfogta őket. A lefolytatott nyomozás 
során Kalányos Balogh Sándor mátészalkai születésű és 
illetőségűnek adta ki magát s .személyazonosságát a már • 
említett lopott igazolvánnyal igazolta. 'Nevezett a nyomo- > 

zást végző járőr előtt tagadta, hogy a lopás elkövetésé- ) 
ben részt vett volna, csupán csak azt ismerte be, hogy a 
Sárospatakon elmulatott ,pénz lopott VOltál!ól tudomással 
bírt. Így az ügy további folytatása az lett, hogy Oláh 
Balogh Pál lopás, Kalányos pedig orgazdaság miatt a 
nyiregyházai királyi ügyészségnek át lett adva. 

A nyíregyházai királyi törvényszéki fogház irodá
ban vezetett törzskönyvben Kalányos Ferenc valóban j 

Balogh Sándor néven lett elkönyvelve, IS ezen név alatt 
lett megbüntetve. . 

Nyíregyházán végzett nyomozásun'k közben meg
tudtam, hogy Kalányos már több ízben volt büntetve, s 
a debreceni királyi ügyészség fogházában is volt, 1928. l 

évben pedig a hajdúnánási királyi járásbíróságtól, bün
tetésének kitöltése közben úgy szökött meg, hogy az őt 'B 

vizsgáló fogházőrre rázárta az ajtót. Hogy nevezett ci- )
gány gyanús szerepét tovább tisztázhassuk, Debrecenbe 
az ügyészség fogházába kísértük, hol ismét meglepetés 
ért bennünket, mert a fogházőrök Kalányost, mint régi li 

ismerősüket fogadták, de nem Balogh, hanem Rostás " 
néven üdvözölték. Az első pillanatban azt hittem, hogy 
tévednek, de kételyeim azonban mindjárt elmúltak, mert Jl 
láttam, hogy Kalányos, mint régi ismerős, jobbra-balra II 
bókol a fogházőrök felé. Ezután a fogházirodába men
tem, s az ott vezetett törzskönyvből megállapítottam, 
hogy Kalányos 1916-1918. években 6 ízben volt 10- ' 
pás és egy ízben volt fogolyszöktetés és hatósági közeg 
elleni erőszak miatt büntetve, s kiszabott büntetésének r 

időtartama több, mint 10 évet tett ki, pedig ebben a ~ 
nyíregyházai kapott büntetése még benne sem volt. 
Megállapítottam azt is, hogy büntetéseit Horváth Antal, , 
Rostás Ferenc és Nagy Ferenc álnevek alatt töltötte le. l 

Ezeket tudva, most már kételkedfem előadásának való- o 
diságában s kétségbe vontam, hogy útja közben nem s 
követett volna el bűncsele'kményt. Kételkedésem indo- l 

kolt is volt, mert további részletes kikérdezése és az 

általa előadottaknak ellenőrzése alapján megállapítottam, 
hogy nevezett 03engerig való eljutása közben Fehér
gyarmat, Mándok, Tiszafüred, Celldömölk, Sorokújfalu, 
Kőszeg, Körmend, Nádasd, Vasvár, Palinpuszta, Nagy
lengyel, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Nemesvid, Inke, 
Tab, Kaposvár és Tamás községekben, illetve városok
ban követett el, részben betörés, részben besurranás út
ján lopásokat. 

Miután a debreceni nyomozó alosztály területén el
követett eseteket lenyomoztuk, Szűmbathelyre kísér
tük és további nyomozás végett az ottani nyomozó 
alosztályparancsnokságnak átadtuk, az pedig a hozzá 
tartozó esetek lenyomozása után a pécsi nyomozó alosz
tályhoz továbbította, onnan majd a kaposvári királyi 
ügyészség, illetve törvényszékhez került, hol nagy 
számú bűncselekménye miatt 5 évi dologházra lett 
ítélve. 

Mint érdekességet említem még meg, hogy Szom
bathelyen az ottani fogházban i,s megjelentünk vele s 
ott a fogházőrök Kalányois Ferenc néven ismerték és ott 
ezen a néven ül't 6 hónapot. Úgy látszik, míg az egyik 
határszéltől a másikig elért, közben nem használta ezt 
a nevet, határszélen fe'kvo Csenger községben azonban 
ismét felvette, gondplván, hogy Szombathely messze 
"/an oda és nem akad majd járőr, amelyik kételkedjék 
a meggyőző előadásában. Dícséretére válik a csengeri 
örsnek, hogyelfogása, után a nyomozó alosztályhoz 
forliult és priorálását kérte, s ezáltal lehetővé tette, 
hogy vele szemben az alosztály járőre fellépjen s sok
sok bűnét kiderítse, ,amelye'k addig - őszintén szólva 
nagy csudálkozásomra - nem lettek tisztázva. 

Megemlítem Kalányosra vonatkozólag azt is, hogy 
nevezettről az alosztályparancsnokság ujjlenyomatot 
vétetett fel, amelynek alapján' előző büntetéseinek meg
állapítása céljából prioráltatta. Az Országos Bűnügyi 
Nyilvántartó Hívat al értesítése szerint, nevezett bün
tetve volt lopás miatt 9, közvel3zélyes munkakerülés 
miatt 1, ;fogolyszö'ktetés és sikkasztás miatt 1 esetben. 
Utolsó büntetésének a Szombathelyen töltött 6 hónapi 
fogház büntetés volt jelezve, holott az illető jóval ké
sőbb töltötte, Balogh Sándor néven, Nyíregyházán 3 
havi fogház büntetését. 

V. 

1932. év január havában cigányokkal folytatott 
nyomozásom alkalmával egyik gyanúsított cigány azt 
ajánlotta, hogy jó lesz, ha már egyszer ellátogatok Bor
sodszemere községbe is, mert ott tartózkodik egy híres 
tolvaj cigány, ki most Lakatos Sándor nevet visel, ez 
a neve azonban hamis. Hogy mi a valódi neve, mikor és 
honnan került a községbe, továbbá, hogy milyen bűn
cselekményeket követett el, arra nézve adatokkal szol
gálni nem tudott. Ez is elegendő volt azonban nekem s 
Lakatos Sándor nevét jegyzetkönyvecskémbe elője
gyezve, elhatároztam, hogy alkalmilag tiszteletemet te
szem az illető cigánynál. 

Fenti értesülés után alig telt el egy hónap, mikor 
cigányügyben nyomozva, Enyedi László törzs6rmesterrel 
a Borsodszemere kÖzséggel szomszédos Mezőtárkány köz
ségbe kerultem. E nyomozással kapcsolatosan Borsod

~~~~~~===~~~~~=~====~~~~ I szemere községben is akadt tennivalónk s ezért elhatá· 

EGY KIS FEJTöR:f:;S: 
Egy koldus cigarettavégeket szedeget fel az utcán. Hét i 

cigarettavégböl sodor magának egy cigarettát. Hányat sodor
hat negyvenkilenc cigarettavégból ? Azok között, akik ezt 
helyesen megírják nekünk, jutalomtárgyat sorsolunk ki. 

lloztam, hogy alkalmat keresek Lakatos Sándorral való 
megismerkedésre. Át is mentünk a községbe, de mire oda
értünk, úgy Lakatos Sándor, mint annak Béla nevű test
vére - megtudva, hogy mi a szomszédban vagyunk -
eltüntek a cigánytelepről. Az otthon levő cigánynők 
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mindjárt észrevették, hogy idegenek vagyunk, kutató és 
gyanakvó szemekkel vizsgáltak bennünket és érdeklődtek 
megjelenésünk oka felől. BarJátságos viselkedésünk any
nyira felbátorította őket, hogy még azt is meg merték 
kérdezni, hogy hova való csendőrök vagyunk. Kérdésükre 
válaszoltunk, de a valót nem mondtuk meg s egy nem 
létező nevű és személyleírású cigány felől érdeklődve ott
hagy tuk őket és a községházához mentünk, hogy ott La
katos Sándor születési adatainak.. utána nézzünk. 

Az anyakönyvben Peni János és Lakatos Jozefa törl· 
vény telen házasoktól származó, 1900 szeptember 28-án 
született Sándor és ugyanazon szülőktől származó, 1906 
május 6-án született, Béla nevet nyert fiú k bejegyzését 
megtaláltuk. A két Lakatost úgy a községi jegyző , mint 
a községi bíró borsodszemerei lakosoknak ismerték és 
határozottan állították, hogy az illetők 5- 6 év óta állan
dóan a községben laknak. Nevezettek a büntetett előéle
tüek között nem szer/epeltek s viselkedésük ellen eddig 
kifogás nem merült fel. Mint vásári lóalkuszok járták 
a környékbeli vásárokat, de semmiféle terhelőt nem tud
tunk rájuk, így eredmény nélkül tértünk onnan vissza 
Mezőtárkányba, majd az illetékes mezőkövesdi ör/.3re, hol 
a Lakatosokra vonatkozó megállapításunkat a legénység
gel közöltük. 

Fenti eset után két hét mulva a mezőkövesdi örs
parancsnokság a csehekhez átcsatolt Ungvárról névtelen 
.- ajánlott - levelet kapott. A névtelen levélíró je}.ezte, 
hogy a két Lakatos - előlünk - azért szökött el a ci
gány telepről, mert igen sok bűncselekmény tenheli őket. 

A me~őkövesdi örs a névtelen levelet további eljárás 
végett a nyomozó alosztályparancsnokságnak felterjesz
tette s annak alapján az alosztályparancsl1okság újabb 
nyomozást rendelt el az ügyben s a nyomozásra újra 
Enyedi László tör~őrmesterrel lettem kivezényelve. Most 
váratlanul érkeztünk meg Borsodszemere községbe s en
nek tulajdonítottam, hogy sikerült ott őrizetbe venni. 
Nevezettel szemben a nyomozást a mezőkövesdi örs jár
őrével karöltve folytattuk le s ennek során Lakatos Sán
dor, annak vadházastársa, Lakatos Teréz és Lakatos Anna 
borsodszemerei, valamint a később elfogott Lakatos An
tal (Körte) tiszafüredi cigányokra a tiszafünadi, porosz
lai, mezőkeresztesi, mézőkövesdi, egri, füzesabonyi, péter
vásári, hevesi, jászárokszállási, kunszentmiklósi és ko
mádi-i országos vásárok alkalmával elkövetett lopásokat 
sikef1ült rábizonyítani. 

Nevezettek a lopásokat rendszerint úgy követték el, 

Az emlékbizottság munkájából: A voros terroristák által 
Püspökladány ban 1919 április 20-án kivégzett Pongrácz Ala
dár százados, Ferencz András ,és Tóth Ferenc járásőrmeste
rek, Jakabos !Pál 1. os~t. őrmester márványsíremléke Püspök
ladányban. Pongrácz Százados neve a sírkő túlsó oldeilán van 

megörökítve, mert azon az Ioldalon fekszik. 

A z emlékbizottság munkájából: Szamosfalv i panajott Sándor 
altábornagy, a csendőr,ség volt felügyelőjének a síremléke a 

magyaróvári temetőben. 

hogyavásárokra előző este megérkezett és a vásártere
ken éjjelező, vagy pedig a vásárokra menő, avagy a vá
sárokr1ól már hazafelé igyekező vásári árusok és keres
kedők szekeréről leszedték az árukat oly módon, hogy az 
egyikük felmászott a szekérre s az árukon levő ponyvát 
felvágta és úgy adogatta le az árukat, a szekeret követő 
társainak. Az így leadogatott árukat aztán valamelyik 
dülő úton hagyott szekerükhöz hordták és amikor már 
elegendőt összeloptak, Borsodszemere községbe szállítot
ták. Az árukat a községben vadházastársaik azon ürügy
gyel, hogy azokat Csehszlovákiából csempészték át, a 
község lakosai között eladogatták. A nyomozás sonán 13 
borsodszemerei családtól sikerült nagyobb mennyiségű új 
árut őrizetbe venni. Így a cigányok beismerése t árgyi bi
zonyítékokkal iR alá lett támasztva. 

Lakatos Sándornál elfogásakor egy Markovics 
GyöHgy névre szóló, 1932 február hóban, Ördarma köz
ségben kiállított keresztlevelet találtunk. Abeismerésben 
levő Lakatos Sándor jelzett keresztlevél beszerzését, va
lamint annak rendeltetését az alábbiak szerint világította 
meg: 

Borsodszemerén történt első megjelenésünk alkalmá· 
val a cigány telepen tarltózkodott Farkas Lajos (Palkó) 
bogácsi ille1őségű kóborcigány 13 éves Piroska nevű 
leánya is. A cigányleány engem felismert és eltávozásunk 
után a cigányok között elmondta, hogy 6 hónappal az
előtt én fogtam el az apját a gyöngyösi cigány telepen. 
Amikor ő erről tudomást , szerzett, azt gondolta, hogy 
most már ő l\\l.jta a sor, őt is el ,akarom fogni. Hogy az 
elfogás t elkerülje, egyik őrdarmai Jsmerősével kiváltatta 
Markovics György névre szóló saját keresztlevelét s azt 
levélben elküldte a rlészére. Ezzel az volt a célja, hogy ha 
még másodszor is megjelenünk Borsodszemere községben 
és arról idejében értesül, a községet azonnal elhagyja és 
átmegy a csehekhez átcsatolt Ördarma községbe s a ke
resztlevélről azérit gondoskodott idejében, hogy cseh át
csatolt területre történt lépésekor legyen magát mivel iga
zolnia. Váratlan megjelenésÜllk azonban megakadályozta 
szökési tervének keresztülvitelébEm és így nem a csehek
hez, hanem jól megérdemelt helyérja, a fogházba került. 

Nevezettel kapcsolatban, mint érdekes körülményt, 
a következőket említem meg. Atyját Marlkovics Józsefnek, 
anyját pedig Balogh Máriának hívták. Szüleinek, akik 
Ördarma községben laktak, ő volt az első gyermekük 
Ö, miutám Ördarma községben született, igy ott Marko
vics György névre lett megkeresztelive. Körülbelül 10 éves 
lehetett, amikor szülei Ördarma községet elhagyva, Bor
sodszel1lere községbe kerültek s ott Peni János és La-
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katos Jozefa hamis neveket vették fel. A községben 
akkor még nem volt állandó lakásuk s csak időközönként 
jelentek ott meg s mmt fúrökészitő vándoriparosok 
allanaoan útban voltak, mely idő alatt több gyermekük 
SZll1etett s azokat ott kereszlelték meg, ahol éppen a kér
déses időben tartózkodtak. 

1900 szeptember hóban Borsodszemere község szélén 
táborozó ciganyok egyike kihívta a község szélére a 
közseg szülesznőjét, hol Peni Jánosné egy 3-4 naposnak 
látezó fiúgyermeket azzal mutatott fel neki, hogy a község 
s.zélétn szuletett. Kérte, hogy a gyermeket Sándor névre 
kereszteltesse meg. A szülésznő, a cigányok kérjásének 
eleget téve, megkereszteltette és anyakönyveltette. A ci
gányok ezután tovább mentek, a községbe majd csak 
hosszú évek elteltével tértek vissza és te1epedtek le, hol az 
addig Markovics György Lakatos Sándor lett és a köz
ségl;len ezen a néven lett ~smeretes s ott derék, becsü
letes cigánynak ismerték és a községi előljáróságnál 
mint büntetlen előéletű szerepelt, holott az ujjnyomat
lapjára érkezett válasz szerint 5 esetben volt lopás miatt 
büntetve és utolsó büntetése 4 évi fegyház volt. 

Igaz, hogy a községben - különösen a hatóságokkal 
szemben - mindig igen alázatos volt, de hát csendőrt 
ez nem téveszthet meg s miként a fent elmondottakból is 
kitűnik a községi előljáróságok véleményével szemben is 
óvatosnak kell lenni. 

Miként emlitett em, Borsodszemerére való váratlan 
megérkezésünk alkalmával csak Lakatos Sándort sike
rült elfognunk s ennek testvéröcCisét, Lakatos Bélát, 
akkor illem sikerült feltalálnunk. Hosszabb ideig kerestük,6 
de fáradozásunk eredmény nélkül maradt. A Nyomozati 
Értesítőben országosan is nyomozva lett, azonban ez ii'! 
hiábavalónak bizonyult, mert - miként ezt 6 Ihóna.wal 
kés'őbb történt elfogásakor megállapítottuk - Borsod7i 
szemeréről történt szökésekor vadházastársával együt 
Arló községbe ment s ott Kótai Géza néven keresztlevelet 
váltott. A keresztlevél alapján a községi bírótól igazoló 
írást kért, melyben igazolva volt, hogy ő valóban Kóta~ 
Géza é;:; arlói születésű. Ezekkel az igazolványokkal azutáh 
nyugodtan járta ózd és Miskolc környékét, mint~ 
esernyőjavító, mindaddig, míg 6 hónap mulva egyik be
szervezett cigány közreműködésével az apci örs járőrével 
Rózsaszentmárton községben sikerült elfogatni. Így ke 
rÚlt aztán ő is a miskolci királyi ügyészség fogiházába, 
hol a többi társaival együtt elnyerte méltó büntetését. 

{Foly tat juk.) 

Az emlékbizottság munkájából: Az 1929 maJus10-én Bala
tonzamárdi határában gonosztevők által megölt .Réti Flórián 
tiszthelyettes emlékköve. A gyilkosság az országútnak az em
lékkővel átellenben fekvő szélén történt, oda azonban az em-

lékkő nem volt elhelyezhető. 

A világ haditengerészetének 
fejlódése a legutóbbi időkben. 

Feszült figyelemmel kíséri a világ az olasz-angol 
ellentéteket a Földközi-tengeren, a fejleményeket a távol 
Keleten, a nem sikerült londoni megbeszéléseket ... , talán 
soha nem volt aktuálisabb a hajóhadak, a tengerészet 
kérdése, mint ma. 

Genfben folyton tárgyalnak a leszerelésről és ugyan
akkor otthagyja J a.pán a tengerészeti érbekezletet, mert 
nem tartja már magát a washingtoni 1922-iben kötött 
egyezrnényhez, mely szerint a tengeri hatalmasságok 
kötelezik magukat, hogy a hadihajók építését korlátoz
zák, a kJülönböző flották erejét megállapítva. 

Anglia: Amerika (USA): Japán: Franc,iaország: 
Há,liához = 5 : 5, 3 : 1, 75 : 1.75. 

De 1922 óta nagyot változott a világ sora s a "Ver
sailles", "Trianon" stb. "békekötések" áldásai itt is meg
hozták már gyümölcsüket. 

Anglia 1935 június 18-án Londonban megegyezett 
Németországgal, hogy hadiflottája sohasem lesz erősebb, 
mint az angol hajóraj 35%-a. Londonban a két állam 
nyíltan és őszintén megegyezett egymással. Ezáltal sok 
kérdés méregfogát ki:húzták. Mindenesetre őszintébb han
gon tárgyaltak le sok kényes kérdést, mint Genfben, ahol 
a leszerelés helyett csak a kölcsönös féltékenységet és 
bizalmatlanságot növelték a sok körmönfont kikötéssel 
és köntörfalazással. Németország ma 120.000 tonna hadi
hajót épít. Mivel látta, hogy az 1919-ben megígért lesze
relésbői nem lett semmi, az angol megegyezés után megy 
a maga útján, anélkül, hogy a többi állam bele merne 
szólni. 

Nemrég jelent meg egy kitünő német mű: Weyer 
"Taschenbuch der Kriegsflotten 1936*", mely részletese n 
tájékoztatja az olvasót a világ negy,vennégy államának a 
tengerészetéről. 

A németek egyelőre 2 db 26.000 tonnás csatahajó, 
2 nehéz 10.000 tonnás cirkáló, 16 db 1625 t-ás torpedó
romboló, 2 db 750 t-ás, 6 db 500 t-ás és 20 db 250 t-ás 
m'erülőnaszád építését határozták el, 107.500 t-ás össz
ürtartalommal. 14 db 250 t-ás merülő-naszád időközben 
elkészült, ezeket már szolgálatba is állították. Anglia 
ezzel szemben csak 168 t. ürtartalommal, 21 hajót épített 
az 1935. év folyamán, amint hogy egyáltalán komolyan 
vette a legutóbbi <időkben a leszerelés kérdését, mert pl. 
1935~ben a spitheadi díszszemlén, V. György király ural
kodói jubileuma alkalmával 11 csatahajó és 18 cirkáló 
vett részt, míg 21 évve'! ezelőtt ugyanott, - s ezt az 
angol sajtó nagyrésze fájdalmasan fel is említette, - 59 
csatahajó és . 54 cirkáló jelent meg. 

Az olasz-angol feszültség következtében AngIia flot
tájának legerősebb egységeit a Földközi-tengeren vonta 
össze, melyekhez még a Kelet-Afrikában állomásozó 
ci~kálóraJ le'gtöibb egységét is berendeLte. Azonban a 
repülőtámadások ellen kevésbé kedvezően fekvő Málta 
helyett a hajóraj zömét az Alexandria-Haifa-Cyprus-i 
háromszögben vonta össze. 

Jelenleg még az angol "Nelson" és "Rodney" a világ 
legerősebb csatahajói a maguk 9-9 db 40.6 cm-es, 12-12 
dib 15.2 cm-es ágyuival és 23.5 tengeri mérföldnyi órán
kinti sebesIséggel, 33.500, Uletve 33.900 tonna tartalom
mal. A Japán,~Mutsu" vezérhajó azonban már 34.500 

*) Weyers, Taschenbuch .der Kriegsflotten. 30 Jahrgang 
1936. Mit Benutzung amtllcher Quellen herausgegeben von 
Leutnant zur See a. D . .Alexander Bredt. Mit 815 Schiffsbil
dern, Skizzen und 1 Titelbild und vier farbigen Flaggentafeln. 
Lwd. Mk. 10. Auslandspreis Mk. 7.50. I. F. Lehmann München. 
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Amit vissza kell szeremlünk: Mária-Radna. 

tonnás, gy.orsasága 23.9 tengeri mérföld óránként, tüzér
sége pedig 8 db 40.6 CIIll-es és 20 db 14 cm-es ágyúból 
áll ... A modern tengeri taktika, illetve stratégia prob
lémái közé tartozik, hogy építsenek-e még óriási cs'ata
hajókat, vagy térjenek át a kisebb, gyorsalbb és főleg 
olcsóbb cirkáló típus ra. 

A nagy hajóhadaknak mintha tényleg bealkonyod
nék. Míg Nelson még hatalmas és nagyszámú, nehéz egy
ségekből áHó hajóhadat vezetett, addig az angol csata
hajók száma jelenleg, mint hallottuk, már csak 15. Egy
egy llyen mamuth-hajó elvesztése nemcsak igen sok 
millióra rugó anyagi kárt jelent, de hatalmas erő-kiesést 
is. Nagyon sokat nyom a latba, ha 15 hajó közül egy 
kiesik. Különösen a tengeri repülők fellépése óta lett még 
nehezebb a hajóóriások vezetése és védelme a fürge 
repülők bombái ellen. Igaz, hogy a legújabb típusú sor
hajók lhatalmas, eddig még sohasem alkalma:zott, horizon
tális páncélvédelmet kapnak, mint pl. a most épülő két 
francia 35.000 to-~más sorhajó. 

Minden nehézség és költség dacára azonban a tengeri 
hatalmak nemcsak, hogy ragaszkodnak az óriási sorhajók 
típusához, hanem - mint láthatjuk - tavaly óta még 
fejlesztik őket. Angliának ma még 15 nehéz csatahajója 
van ugyan, ezek közül azonban 1936-ban 11 darab eléri 
már a 20 éves korhatárt, tehát elavultak. 

Az angol birodalomnak, tekintettel óriási kiterjedé
sére, főleg cirkálókra van szüksége, mivel azonban az 
össztonnatartalom eddig korlátozva volt, nem annyira 
nehéz, 20--30.000 tonnás csata- és repülőgép-anyahajó
kat akart építeni, hanem inkább sok 6-10.000 tonnás 
cirkálót, még a merülő-naszádok rovására is. Igen ám, 
de Japán megkövetelte, Ihogy továbbra ~s, Amerika miatt, 
a legnehezebb típusú csatahajókat építhesse, mivel 
egyenlő erős flottát akar az angolokéval és amerikaiaké
val. Az itt mutatkozó nehézségek miatt otthagyta a lon-

doni értekezletet, szabadkezet biztosítva magának a t ávol 
Keleten. Jelenleg 163.000 tonna ürtartalommal épít hadi
hajókat s már-már az a kérdés, mikor fogja az ameri
kaiakat utól érni. 

Mivel az USA hatalmas, 35.000 tonnás, gigantikus 
méretű csatahajóiról nem akar lemondani, ·a japánok is 
kénytelenek lesznek hasonló óriásokat építeni ... - amíg 
pénzügyi viszonya,ik ezt megengedik. Viszont a Csendes
óceán, a "Pacific" problémája mindjobban előtérbe lép. 

A japánok látszólag most először az oroszokkal akar
nak leszámolni, hogy azután Amerika (USA), majd az 
angolok ellen forduLhassanak. Jelenleg főfigyelmüket 

repülőgép-anyahajók, könnyű cirkálók, torpedórombolók 
és naszádok építésére fordítják. 

Franciaország sem akar megelégedni a számára 
1922 ... ben engedélyezett .hajótérrel. Ö ,is ismét az óriások 
építésére tért rá. Jelenleg 188.000 tonna tartalmú hajót 
épít, közte 2 db 35.000 tonnás csatahajót, míg leg
modernebb nehéz páncélosa a 26.081 tonnás "Dunquer
que" 30 tengeri mérföldnyi sebességgel, c~ak 1931 októ
berében készült el. Fenti óriás-hajókon kívül rombolókat, 
aknakutatókat és merülő-naszádokat építenek. A francia 
flottának feltünően sok merülő-naszádja van, ezekkel 
persze szövetségesének, Angliának kereskedelmi hajózását 
akarja adott alkalommal megbénítani. 

Olaszország jelenleg 115.000 tonnányi ürtartalmú 
hadihajókon dolgozik. Mussolini céltudatosan halad előre 
útján a gyarmatosítás terén, ezért hatalmas hajóraj 
kiépítésén fáradozik. Új terve 4 csatahajóval, 7 nehéz, 
20 könnyű cirkálóval, 20 flottillavezetővel, 40 romboló
va:l és 69 merülő-naszáddal számol. A jól kiépített és meg
erősített Massaua-i kikötőben állomásoznak a leg
modernebb merülő-naszádok, melyek az angolok számára 
is komoly veszélyt jelentenek. Mivel jelenleg ellenfélkép
pen elsősorban Anglia jön számításba, melynek csatahajó-
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hada igen erős, Olaszország elsősorban a tengerészeti 
repülőknek és a buvár-naszádoknak a számát erősíti meg. 
Különleges típus az olaszoknál az úgynevezett parti
búvár-naszád. 10 db ilyen legmodernebb 600 tonnás 
merülő-naszád építésébe fogtak bele. 

Amerika (USA) is erősen dolgozik hajórajának fej
lesztésén. Az idén 272.000 tonnányi egységeket építettek. 
16 év óta az idén 'építenek ismét csatahajót, még pedig 
egy 35.000 tonnást 35.6 cm, esetleg 40.6 cm-es ágyukkal 
felszerelve, a kivénült "Arkansas" helyett. Az Atlanti
Óceánba tett kirándulás után a flotta ismét visszatért 
a Csendes Óceánba. Az 1935. évi nagy-gyakorlatokat 
Hawai és az Aleuták között tartották meg, melyeken fel
tünt a repülőgépek aránytalanul nagy száma. 

Mivel az USA-ban a nagy léghajók sorozatos szeren
csétlenségek folyamán elpusztultak, elhatározták, hogy 
a jövőben már csak repülőgépeket építenek, de ezeket 
aztán annál nagyobb számban. 

A z or osz flotta kiépítéséről szóló hírek igen ellent
mondók és megbí~hatatlanok. 

Jelenleg négy hajórajuk van: a Keleti-, az Északi 
(Jeges)-, a Fekete-tengeri és a Távol-Keleti. 

Ezek közül a Jeges-tengeri és a Kelet-Ázsiai csak 
könnyű egységekből áll: cirkálók, torpedórombolók, 
merülő-naszádok. Jelenleg csak könnyű hajókat építenek, 
főleg merülő-naszádokat. Ezekből állítólag 75 különböző 
nagyságú és típusút tartanak felszerelve. 

A Keleti- és a Fekete-tengeren lévő 4 nehéz csata
hajójuk (Lineinye Korablj~ elavultak, még 1911-ben épül
tek, tehát 35 évnél idősebbek, veteránok. Ugyanez áll 
5 cirkálójukra nézve is. Állítólag új 5 éves flottaterven 
dolgoznak. 

Megállapítható, hogy 1936-ban úgy Anglia mint 
Japán, USA, Olasz- és Oroszország lényegesen emelték 
haditengerészetük költségvetését. 

Tehát leszerelés helyett 1936-iban az egész világon 
a. haditengerészetnek szinte ugrásszerű fejlesztésén dol
goznak, éppen a londoni konferencia meghiusulása miatt. 
Nézzük már most, hogyan fejlődött az egyes államok 
kereskedelmi tengerészete, melynek védelme alatt újra 
nekilendült a hadiflották építése. 

Az 1935-ös éva kereskedelmi hajózásra kedvező volt. 
A legtöbb állam szaporította flottáját, legalább is mo
dernizálta, mert az olasz-abesszín viszály most rámutatott, 
mennyire fontos, hogy minden ország rendelkezzék a saját 
hajórajával. 

Már az olasz szállítások Kelet-Afrikába is kedvező 
konjunktúrát nyújtottak. A világ legnagyobb hajója ma 
a francia "Normandie" a maga 79.280 tonnájával, követik 
az angol "Majestic" és "Berengaria" , ezek azonban öre
gebb hajók, melyeket 1919-ben a németektől vettek el 
("Bismarck" és "Imperator" volt a nevük). Negyedik 
helyen áll az 1929-ben épült 51.656 tonnás német 
"Bremen". 

Jelenleg a világon legtöbb kereskedelmi hajó - 6998 
- . angol lobogó alatt jár. AuslZtrália, New-Zeeland, 
Kanada és a dominionok hajói azonban nincsenek- ehbe 
bele számítva, mert ezek külön kék és nem piros "Union 
Jack"-es lobogó alatt közelednek. Számra nézve követik 
az angolokat az USA hajói (2553) aztán Japán (2146). 
Németország pedig k~heverte már részben a "Versailles"-i 
béke "áldása"-it, mert horogkeresztes lobogója ismét 
2070 hajóját díszíti. A francia kereskedelmi hajók száma 
csak 1382. 

Olasz lobogó alatt 1041 hajó járt. Igaz, hogy az 1935. 
év folyamán az olaszok ezekhez még a háború miatt 
300.000 t. ürtartalmú hajót hozzá vettek. 

1934-ben az angolok 189 új hajót építettek, Japán 
155-öt, Németország 57-et, Hollandia 31-et, USA 21-et, 
Franciaország 10-et, Olaszország pedig 6-ot. Ezek a szá
mok a pártatlan olvasót gondolkodóba ejthetik . .. 

N em tagadható a németek előretörése ezen a téren 
is. Főleg a személyszállításokra vetették magukat Észak
Amerikába, azután a teherforgalomra Afrikába és 
Levantéba. 

S-y. 

A pata. 
írta: Dr. Ml KECZ BÉLA 2. o. főtörzsáUatorvos. 

(6. közlemény.) 

A pata alábvégnek szarutokba foglalt legalsó 
része. A szarutok arra szolgál, hogyalágyrészeket a 
külső behatásoktól megó\1~la. 

Három részből á{l: a szarufalból, a szarutalpból és 
a szarunyirból. A szarufal részei: a hegyfal (vagy fok
fal) a jobb- és bal oldalfal, a külső- éSI belső sarokfal. 
Két széle: a pártaszél és a hordozószél. 

Rétegei: a küls·ő vagy fedőréteg, (kovácsok, fény
mázrétegnek nevezik), alatta van az oszloposréteg (ezt 
a réteget egyesek csöiVecsesrétegnek is nevezik; ez azon
ban helytelen. mert a szaruoszlopok belül nem üresek, 
hanem tömörek), ez alatt helyeződik a lemezesréteg, 
A szarufal akat a szarutalphoz a fehérvonal köti. Ez a 
patkó felszegelésének haJtára. mert ha ezen belül szegel 
a kovács, akkor már a lágyrészeket, az irharéteget sérti, 
vagyis megnyilalja a lovat. 

A szarutalp ékalakú kivágásá:ba . és a sarokfalak 
visszahajló saroktámaszai közé a nyílhegyalakú szarunyír 
illeszkedik. E kiemelkedő, rugalmas nyirnak az a fel
adata, hogy egyrészt a rázkódásokat csökkentse, más
részt járás közben a pata természetes ruganyozását: 
tágulását és szűkü.lését (mechanizmusát) elősegítse. 

A nyirnak van: teste, két szára, egy középső és két 
oldalsó nyirbarázdája. Ápolására fokozott figyelmet kell 
fordítani! 

A szabályo S! elülső pata hegyfala a talajjal 45°-ú 
szöget képez. A hegy-, oldal- és sarokfal hosszaránya : 
3:2:1. 

A szabályos hátulsó ,pata hegyfala a talajjal 55-60o-ú 
szöget képez. 

A hegy-, oldal- és sarokfal hosszaránya : 4:3 :2~höz. 
Patkolás előtt mind az elülső, mind a hátulsó vég

tagok állását több oldalról meg kell figyelni, mert a sza
bályostól eltérő láJbvégek patáinak a patkolásánál különös 

Szaru/emezek 

Ri""rlaszel 

S'zegélysZiJ.lag 

Hegyf.1 y fold.r p. 
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figyelmet kell a kovácsnak a pata faragására és a patkó 
feligazítására fordítania. 

Szabályos állásnál a végtagok a törzset oszlop
szerűen támasztják alá; az azonos oldali lábak egymást 
fedik. 

J patkolással a sántaságot csökkenthetjük, a gyógyulást 
kedvezően befolyásolhat juk, sőt a sántaságot meg is 
szüntethetjük 

Az elülső végtagok akkor szabályosak, ha elülről nézve 
függőlegesen állanak és ha a vállszöglettől képzelt függő
leges a pata hegyfalának közepére esik. 

A patkolás Ibefejezése után, mielőtt a lovat a pat
koldából hazavezetnők, mégegyszer megvizsgáljuk lépés
ben és ügetésben, hogy -nem sánta-e? A sántaság gyak
;ran csak a patkolást követ,ő napokban jelentkezik; ha 
tehát a ló a patkolás utáni ,napokban sántul meg, alapos 
lehet 'al gyanunk, hogya patkolás körül nincs rendben Oldalról a láb a Jrönyöktöl lefelé IfÜiggőleges a bo

káig, a csüd, párta, valamint a pata hegyfali része a 
talajjal 45°-ú szöget képez. A két ,pata közötti térköz egy 
pataszélességnek felel meg. 

I valami; vagy valamelyik szeg ",nyomja az irhát" (a meg
nyilalás kisebb foka), vagy elfaragták a patát s túl
erősen meghúzták a szegeket (a kovács figyeimét fel 
kell hívnunk arra, hogy munkáját mégegyszer nézze át, 
nem törté,nt-e megszegelés, 'Vagy nincs-e túlszűkre iga-

A hátulsó végtagok akkor szabályosak, ha hátulról 
nézve a térdek kü,sé távolabb állanak egymástól, miÍlt a 
csipöizületek, ha acombok a osánk felé észrevehetően I 

köze' ednek egymáshoz és ha a láb a csánk tól lefelé függő
leges; hossztengelye körül nincsen elcslWarodva. 

A láb állás lehet az elülső lábakon: eiül ről nézve: 1. 
szabályos, 2. egyenes, de egészében igen szűk, 3. egyenes, 
de egészében igen tág, 4. földön szűk, 5. földön tág, 6. 
hegyfaltipró, 7. lábtőben szűk vagy X-láb, vagy ökör- } 
térdűség, 8. lábtőben tág, vagy "O", 'Vagy donga állás. 
Oldalról: 1. 'szabályos, 2. aláhelyezett, 3. előreirányuló, ( 
4. lábtőben előrehajlott (ez, ha veleszületett, akkor a ló 
"térdes", ha túlerőltetés folytán szerzett, akkor "rok
kant")" 5. lábtóoen hátrahajlott vagy borjúláb, 6. medve
talpúság (puhacsüdüség és bakpata jár ezzel együtt), 7. 
meredek és puha csüd. 

A hátulsó !Végtagokon hátulról nézve: 1. szabályos, 
2. egyenes, de egészében [gen szűk, 3. egyenes, de egé- I 

szében igen tág, 4. földön szűk, 5. if,öldön tág, 6. te-hén- r 

állás, 7. dongaállás. Oldalról : 1. ~2;abályos, 2. előre
irányuló, 3. hátrairányuló, 4. kardállás, 5. meredek csánk
izület, mely néha medve tal pú s ág gal jár együtt. 

A patkolás. 
A patkolás célja a lovak patáinak a megóvása. l 

A patkó megvédi a patát 'a, túlkopástól és alkalmassá ' 
teszi arra, hogy aló az időszakoktól függetlenül legyen I 
képes ellátni szolgálatát. Ezenkívül fontos célja még a 
patkolásnak 'az is, hogy a szabálytalan és a kóros patá-
kat megjavítsuk, illetőleg gyógyítsuk. j 

A patkolás előtt a patákat a patkoláshoz elő kell t 
készíteni, vagyis azokat egy-másfél nalppal a patkolás J 
előtt "becsapjuk", azaz a talpra vizes agyagot teszünk, J 

hogy a szaru felpuhuljon és így könnyebben faragható 
legyen. Nem szabad azonban a patabecsapást oly módon 
végezni, hogy a patát egyszer becs3.pjuk s atz agyagot 
rajta hagyjuk, amíg megszárad, mert ilyenkor ami ned
v'ességet vizes állapotban a patának átadott, azt ismét 
visszaszívja. .• 

A patkolás előtt a lovakat lépésben és ügetésben í 
megvezettetjük, majd a patát és al régi patkókat vesszük ' 
szemügyre. Mit nézünk ilyenkor? Megállapít juk, hogy 
a ló a pata melyik részével érinti a talajt eloőször, egyen- I 

letesen történik-e a pata megterhelése, hogyan 'Vis,zi előre 
a ló a lábait, ,nem bokázik-e, nem vág-e be a ló? Meg- " 
nézzük a régi patkót, hogy melyik része van erősebben . 

elkopva, tehát a pata melyik része van kitéve nagyobb 
megterhelésnek s ezek az adatok aztán mind értékesít- ( 
hetők az új patkolásnál. Végül ez ügetés alkalmával 
megállapít juk azt is, hogy a ló nem sánta-e. Ennek meg- · 
állapítása azért funtos, mert egyes patkolóko'vácsokban 
megvan a hajlandóság arra, hogy ha a ló a rossz át
patkolás következtében sántul meg, ráfogják, hogy aló 
már az átpatkolás előtt is sánta volt. Ha a ló a pat
kolás előtt sánta és a sántaság oka a patában rejlik, jó 

zítva a patkó stb.). 
A csendőrségnél a hátaslovak patkolására a dr. 

Lechner wieni tanár-féle csavaros-sarkas paripapatkó 
van rendszeresítve. Ez a patkó a patkó középső részéből: 
a kötésből, azután egy külső és egy belső patkószárból 
áll, melyeknek külső és belső széle van. Megkülönböz-
tetjük a patkónak még két lapját: az egyik a talajjal 
érintkezik, ez az alapi lap, a másikon fekszik a pata, ez 
a hordozóiap. Az alapi lapon van a szegárok a szeg
lyukakkal és a Lechner-féle lejtő. Az elülső patkók 
l8,J,akja kerekded, a hátulsóké inkább hosszúkás, szív
alakú. 

E paripapatkók a kötésnél 24-28 mm szélesek, 
mely szélesség a patkószárak felé fokozatos8Jn csökken. 
A patkók vasbalgsága 9-10 mm, súlyuk kisebb paták 
,számára 350--400 gr, nagyobbakéra 500---600 gr lehet. 

A patkók használati ideje átlag 6 hét, kivételes ese
tekiben, homokos talajon 7-8 hétig is elviselhetők a pat
kók. Ez idő eltelte után a patkolást minden esetben meg 
kell újítani, különben a szaru túlnő, a pata "bale,nő a 
patkóba." s vérfoltot okoz. 

Köves talajon járó lovakllál a paták középső része, 
a kötés, jobban kopik, ezért szoktak a patkó,nak ebbe a 
részébe egy 3-5 mm 'vastag acéllemezt forrasztani. 

A csavaros sarkak számára a sarkak végeiben egy
egy csavarmenet van. A kápa úgy készül, hogya pat
kóra vörösmelegen a saját anyagából félholdalakú le
mezt kovácsoI,nak. Az elülső pa.tkónak egy hegyfali, a 
hátulsó patkónak két oldalfali kápája van. 

A patkószegek a patkónak a patára, való felerősÍ

tésére szolgálnak. A patkószeg részei: a fej, a penge és 
a szeg hegye. A rendszeresített, ú. n. angol patkószeg 
feje gúla~alakú, teteje lapos, lejtősen megy át a pengébe. 
A patkószeg hegye ékalakú, egyik felülete hegyesebb 
szög alatt képezi lejtőjét, ez az ékelés vagy csipet, mely 
a szeg irányát adja a szarufaion való áthatoláskor. 
A patkószeg karcsú, jól hajlítható legyen; a merev, töré
ken,y, rosszul ékelt patkószegek besz.erzésétől tartózkod-
junk. A partkószegeket a Weisz Manfréd gyár készíti. 
Hátaslovaknál a 2-es és 3-as nagyságúakat használjuk. 

A csavaros sarkak leginkább acélból készülnek. Vas 
és acél kev'erékéből az acél eres patkósarkakat készítik. 
A patkósarkak kétfélék: élesek és tompák. A sarkak 
részei: a fej és a nyak, vagy csap. 

A csavaros sarkak fejei 1- 3-ig nagyságban haszná
la tosak. A nyak minden saro~nagyságnál egyforma, 
9 mm hosszú és 12 mm vastagságú nyujtvány, mely 
négy 2-2 mm magas és 1- 1 mm mély, tompa csavar
menettel van· ellátva és pontosan beleillik a patkószár 
csavarlyuJr metszeteibe. Takarékos,sági szempontból egyes 
gyárak H, X, T, X, S alakú patkósarkakat is készítenek; 
ezek használata a szolgálati hátaslovaknál tilos. 

[(ülön/éle patkók: 1. A papucspatkónak ilJÍncsen 
sarka. 2. A félholdalakú patkó szárai a rendesnél rövi· 



308 CSENDŐRSEGI LAPOK 1936 május 15. 

Patkószegek és patkósarkak. - I. Fedeles patkó. II. Stark-féle patkó rokkant patára. - III. Csukott patkó. - IV. 
Vérfolt p'atkó. - V. "Defays"-féle támaszfalkápás patkó. - VI. Pa,pucs-patkó. - VII. "Dr. Lechner-féle" csavaros, sar· 
kas paripapatkó (elülső lábra). - VIII. Ugyanaz (hátulsó lábra). - IX. Bevág-ó lóra való patkó. - X. Bokázó lóra 

való patkó. - XI. Versenylóra való patkó. - XII. Félholdalakú patkó. 

-
debbek és végük késpengeszerüen elvékonyodik. 3. A vér-
foltos patkó egyik sz~rán a sarok előbbre esik és a 
patkó szára e sarok mögött el van vékonyítva. 4. A bo
kázó patkó egyik szára oldalt lapított és hátrafelé foko
zatosan vastagodik, sarka pedig nincsen. Ezt a patkót 
csak a hátulsó patákon has~náljuk. 5. A fedeles pl;I,tkó
nak egy, az egész talpfelületet befedő és a patkóhoz a 
csavaros sarokkaL rögzíthető bádogfedele van. 6. A be
vágó patkó fokfali része le van lll1etsme éSI a széle hátra
felé lejt. 7. A Defays-féle (olv. Defé-féle) patkónak a 
rendes kálpán kívül még két kis kápá,jla is van a patkó
szá;rak hátulsó részének belső szélén. Nevezik támaslZfal
kápás patkónak is. 8. A csukott patkónál a közönséges 
patkó szárvégei egy haránt v,asdarabbal (hevederrel ) 
vannak összekötve. 

A patkolás,i átallány a csendőrséginél minden ló után 
napi 6 fillér a tanalosztályoknál, az örsökön évente 
23 pengő. (Lásd: Illetékszabályzat 65. és 67. §-ait.) 

A patkolást szerződéses patkolókO'Vácsok vég;dk. 
Honvédállomásokon, ahol honvéd patkolómester van, az 
örs lovait ez patkolja. A patkolásnál a ló lovasának és 
az örsparancslThOlmak (lov'8lsörsnél), illetve (vegyes örs
nél) a legidősebb lovasnak mindig jelen kell lennie. 

A patkóstÍíska egy elülső és egy hátulsó feligazított 
patkót, 8 éles és 8 tompa sarkot, 24 darab patkószeget, 

1 darab sarokkulcsot tartalmaz. A sarko k vászoillzacs
kókban vannak olajozottan, vagy gyengén bezsírozottan 
elhelyezve, a szegek pedig' ugyanígy posztódarabba 
sorba betüzdelve. 

A tartalékpatkókat :(eketemelegen repceolatjba mártva 
edzik, hogyarozsdásodástól megóvják. 

.' rSdfokiz{jglel 

A nyt'rsúra. 

_Feild~vona.[ 

A nyE, teste 

Szaru/dip 

A nyEr hegye 
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A z em,lékbizottság munkájából: A Madoésán 1933 július 
25-én szolgálatban agyonlött Musztács ji'ere'l'llc örmester 

márványsíremléke Bölcskén. 

A pata ápolása. 
A pata a lábvég legfontosabb része, melynek nem

csak a test súly hordozásában van jelentős szerepe, ha
nem sajátságos berendezése folytán hivatott alábvéget 
a talaj részéről kitett külső, káros behatások ellen is 
megvédeni. A legtöbb sántaság okát a pat ában kell 
keresni. A paták épségben tartását csak azok szak
szerű gondozásával érhetjük el. 

Az ápolást mindig alapos tisztogatás előzze meg. 
A tisztításhoz tompaéIű fakéseket használunk, melyek
kel a talpon a patkószárak közé, valamint a nyirbaráz
dába beékelődött idegen anyagokalt távoIítjuk el. 
Ezután a szarutokot egész terjedelmében állott vízbe 
mártott gyökérkefével alaposan megmossuk, főleg a 
talpi felületen, majd a patát száraz almon átdörzsőlve 
leszárítjuk. Ha ezeket a műveleteket naponkint meg
ismételjük, a pata kellő nedvességet kaphat. Tartós 
szárazság esetén, nyári hónapokban a pata több ned
vességet veszít; a szarutok kiszárad, miért is ilyenkor 
nedves anyaggal, vagy nedves fűrészporral kell felpuhí
tani. Az agyagot állandóan vízzel kell locsolni, mert ha 
kiszárad, vizet von el apatától. 

A pataápolás legfontosabb kellékei a langyos für
dők. Félóráig tartó 25-30 C. fokos fürdők jobb hatás
sal v3lnnak, mint a hidegek. A talp és a nyir szaruja 
aránylag könnyen veszik fel a vizet, de párolgás útján 
éppen olyan könnyen le is adják. Fürösztés után a 
szarufal at és a talpat, valamint a nyirt leheletszerűen 

be kell zsírozni. Apártát bezsírozni sohasem szabad. 
Legjobb a zsírt vagy kenőcsöt puha ruhadarabbal rá
kenni a patára. Legjobban megfelel erre '31 célra a 
lanolin, vagy a frissen olvasztott, sótalan disznózsír. 
Fest~tt patakenőcsök, nyers vazelin igen ártalrnasak, 
roncsolják a szarut. Hasonlóan ártalmas a kocsikenőcs, 

valamint a nyersolaj is. Ez utóbbiak a szegélyszalagot 
roncsolják, miáltal - a patairha gyulladása következ
tében - kóros szaru termelődik és az Ú. n. fa,kéreg
szerű pata jön létre. 

A paták isméteLt zsírozása akkor indokolt, ha a 
lovak hosszabb ideig nedves talajon, vízben járnak 
(úsztatás). Ilyenkor a nagy vízfelvétel a szaru állomá
ny~t fellazitja. Nyirrothadás megszüntetésére igen 
alkalmas a fakátráJnyos bekenés. 

Különléle szabálytalan paták. 
1. A hegyesszögű pata hegyfala kisebb szöget ké

pez a talajjal a rendesnél. A hordozó szél körmérete 
lényegesen nagyobb, mint a párlaszélé. A sarokfalak 
alacsonyak, alátolódottak. A iIlJyir erősen fejlett és mé
lyen helyeződik. Ez a p3ltaalakulás igen gyakran a nyu
gati származású, petyhüdt szervezetű, hidegvérű lovak 
fajtajellege. Az ilyen patájú lovak sal'okgyulladásra, 
vérloltra, talpgyulladásra hajlamosak. E pata faragásá
nál a sarkakat lehetőleg kíméljük meg és a hordozószél 
felületének kisebbítésére törekedjünk. 

. P,a.tkolására csukott, hev'€deres patkót használjunk, 
itt az a cél, hogy az erősen fejlett nyir viselje a test
súlyt. Nem szabad azonban a csukott patkót éveken át 
egyfolytáb3ln alkalmazni, hanem legfeljebb 2- 3 patko
lási idötartamra, mert a nyir az állandó nyomástól el
sorvad, a pata ápolása, is akadályozott. Ha a talaj
viszonyok megengedik, kényelmes papucspatkót is hasz
nálhatunk, esetenkint vastagodó szárral. 

Egyik fokozottabb alakja a; teletalpú pata. Ez már 
inkább kóros pataféleség, mivel a talp homorulata ella
posodott, esetleg a hordozószélnél is jobban elődomboro
dik. Patkolására a Stark-féle lemezpatkót használjuk 
(rokkant patárIa való patkó). 

2. A meredek pata hegyfala a rendesnél nagyobbfokú 
szöget képez. A sarokfalak magasak. A talp a rendesnél 
homorúbb, a hordozószél körmérete gyakran kisebb, mint 
apámaszélé. Faragásá.nál a hegyfal kímélése 'llellett la 
sarokfalak alacsonyabbá tételére törekszünk, de csak any
nyit szabad lefaragtatni, amennyit a pata megenged. Pat
kolására félholdalakú, vagy papucspatkót használunk 
esetleg elvékonyodó szár/ral. 

Fokozottabb alakja abakpata ; ennél már a pata
csont alakja is rendellenes szokott lenni, hegyfala dom
ború. Igen gyakori ez a pataalakulás túltenyésztett, an
golkóros félvéreknél. 

3. A ferde pata egyik oldal- vagy sarokfala sokkal 
meredekebben áll; jobban húzódik a pata középpontja 
felé, mint az ellenkező oldali. Fokozottabb al3lkja a görbe 
pata, melynél a fenieség mellett az egyik sarokfal ho
morú, a másik domború. Az ilyen paták patkolására há
romnegyedes patkót is használnak. 

4. A szűkült pata mindkét oldal- és sarokfala a pata 
középpontja felé húzódott. Ez a szűkület többnyire csak 
a sarokfalakra !szoritkozik, de gyakran az oldalfalakrl!l is 
átterjed. A szűkült pata nyírszárai sorvadtak, a nyírbaráz
dák keskenyek. Patkolás árja Defays (Defé)-féle támasz
falkápás patkót használunk. Homokos talajon legjobb a 
szűkültpatájú lovat patkónélkül járatni. 

5. A szarúrepedés úgy jön létre, hogy a szarúoszlo
pok hosszanti lefutásukban elválnak. Gyakori szűkült, 
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ferde patákon. Egyes lófajtáknál a szarúany'ag ellenálló 'l ahol a támadás elsősorban a helyi örs ellen fog lra
képességének csökkenése miatt sokszor minden különös L nyulni, a sz.orongatott örs a túlerővel szemben a halo
ok nélkül is jelentkezik. (Hidegvérűek és hidegvérlií ke- o gatás harcformáját választja (lásd az 1934. évi osztrák 
resztezettek. Nagy termetű, 170 cm-en felüli lovaknál is :I felkelés eseményeit). 
gyakor,i.) Megkülönböztetünk hegyfali, oldal- és sarokfali .( A halogató harc különleges jellegénél fogva erős

szarurepedéseket. Az elváltozás foka szerint felületes, át- ( akaratú, keménykezű, leleményes pallancsnokot, kitartó, 
ható és beható szarúrepedésekI151 beszélünk. Ha a repe- I bátor és elszánt alárendelteket kíván. !,'elbecsülhetetlen 
dés a pártaszéltől a hordozó szélig terjed, átmenő szaru- ' előny a terepismeret é;; a nélkülözések elviselésében való 
r~pedés a 'neve. E két utóbbi súlyos sántasággal jár edzettség. Raj és hasonló erejű kis egységek az ellenség 
együtt. Gyógypatkolásuk mindig állatorvosi rendelésm lekötésével és félrevezetésével fognak főleg eredményt 
történik, csukott, vagy saroktámasztókápás patkóval, a \ elérni. 
repedés helyén és környékén a szarUfal egyidejű elvéko- A részleteket egy adott eset keretében megbeszélve, 
nyításával. ! vegyünk példának egy határmenti örsöt, m€lynek fel-

6. Szarucsorba úg~ ké~z?dik, hog?, a szarúoszlopok r adata megakadályozni, hogy az ellenség X községből K-re 
nem hossz, hanem harant lranY'~an. valnak eL., . J előnyomulva annak túlsó oldalán a vasúti vonalat elérje. 

7. Rokkant pata patagyulladas es patacsontsullyedes j Az említett teriilet erdővel sűrűn borított 5---BOO méteres 
kö.~etkez~énye. E kór?s pata heg~fa~a. a r~ndes.~~~ ~ise~b 1 hegység, sok járlnatatlan, sziklás szakadékkal, a meredek 
szoget kepez, a szarufal on harantIranyu gyuruzottseg J oldalak tüskés bozóttal benőve. A legrövidebb út a vasút
Iátható, a fehérvonal kiszélesedett 10-12 mm-re, ron- vonal felé egy járóműv,el ,nem járható ösvény. 
csolt, szétn:á~ló, a tal~Ez~:ak e~.őd~borodottak, ~ ~arok- Az örsparancsnok 12 csendőrével a terepet tökélete
falak felhuzodottak es osszetomorultek. Patkolasara a sen ismeri és ennek alapján az a benyomása, hogy az 
Stark-féle ~e~ez.es p~t~ót használjuk. ... .. ellenség részeivel ezen, a térjképen feltüntetett ösvényen 

~ b,?k~zo 10 ?ataJ~val, ~agy .p~tk?J~:~1 az ellen~e~o is meg fogja kísérelni az előretörést. Az ellenség váratlan 
olda~1 elulso: de ~?bbnYIre ~atuls~. labat utI meg. Az ~t~.s betörése hajnalban történt, a legközelebbi helyőrségből 
h~lyen sebzes, .borvas~a~oda.s, s~o~tel~n .h e.l y , csontk~n?- erők beérkezését csak oa délutáni órákban várhatja, tehát 
ves ke~etke~hetIk. ~okaza~ o~a h~bas l~bal!as, vagy ~lb~s kb. 8- 10 órjin át kell késleltetni az ellenséget. 
~a~kolas; tag belso patkoszar, . tagra. Igazltott ?a.tko, kI- Az örsparancsnok örsének zömével a legközelebbi jó 
~lo szegcsonkok, . de s~kswr f.ar'a~ts~g. vagy hIb.as ;eze- kilátást nyujtó ponton védelemre r€ndezkedik be, két 
t~s .. Helye~ faragassa~. es pat~?fehgazItassal, tovabba bo- csendőrét pedig, mint figyelőt, az oldalteI1ep szemmeltar!. 
kazo patkoval megszuntetheto. tás ára állítja fel. Ezután az örsparancsnok megállapítja 

.. ~e~á~ó ló ügetéskor l:átulsó láb~v.al ~z ~z~nos oldali hogy az ösvény mentén hány helyen tudja újból meg~ 
el.ul~o lababa. bev~r, kalapaI. Ok.a: hIba~ lab~lla~ (kard): vetni a lábát. Annak az eldöntéséhez, hogy hol mennyi 
hIb~ patkola~, tulhosszu ~atko:. A hatu!so. ~~bra v~IO ) ideig képes ellenállni, a terepismeretből adódó mérlegelés 
patko hefg.yfal~t ~g~e~ebsre es sz~kebbre keszl~uk. ( ~asd adja meg az alapot. Ha például az említett ösvény men
Lech~er- ele hatu so la akra valo csavarlos-sar os panpa- i! tén 2- 3 keresztbe húzódó gerinc, néhány lejtős oldalon 
patkot.) ., fekvő erdőszegély fekszik, ezek mind tartósabb ellen-

állás lehetőségét nyujtják. Ezek számát adott esetben 
~ hatra r becsülve, az örsparancsnok gondolatban futólag 

osztályozza őket s így arra a megállapításra jut, hogy ' 
négy tempszakaszon csak rövidebb ideig tud kitartani, 
ellenben a két másik szakaszon a kilométerekre terjedő 
szakadékos hegyvonulat lehetetlenné teszi állásainak meg
kerülését, itt tehát huzamosabb ideig tud majd ellenállást 
kif,ejteni. Ez az előrelátó és tervszerű átgondolás az örs

' A I( parancsnok vezetési tevékenységének san1rpontja, mert 
____ ..... ___ .....,; ______ ..:..:...1 így, ha csak hozzávetőlegesen is, időszámítást végezhet, 

) hol mennyi ideig tud kitartani. 
I~ Az örs;parancsnok tevékenysége elsősorban arra irá-

- - i nyul, hogy az ellenséget korai felfejlődésr1e és óvatos elő
Kérdés: A Gya:logsági Gyakorlati Szabályzat 2. füzet nyomulásra kényszerítse. Ezért a tűznek már nagy távol-

281. pontjában említi, hogy a raj, ha halogató harcra kap ~~ ságon való megnyitását rendeli el. A már említett figye
parancsot, szomszédos osztagok támogatására nem számít- ~ lők azt a célt szolgálják, hogy az örsparancsnok idejében 
hat, mert azok messze lesznek tőle. Eredményes lehet-e ll' érjtesüljön arról, hogy az ellenség az oldalába akar jutni. 
egy raj halogató harca és hogyan történik annak techni- :t Ebben az esetben a~ örsparancsnok kéznél tartott kis 
kai keresztülvitele ? ' tartalékával (4-5 csendőr) a megkeriilést végző ellen-

Válasz: A halogató harcnak, mint neve is mutatja, ~ ségen tűzzel vq.gy kézigránáttal rJ3.jtaüt. Röviden össze
az a cé1ija, hogy a döntést elodázza. Ennek a szükséges- .I; foglalva az örs hardevékenysége: nagy távolságról meg
ség e főleg akkor áll fenn, ha időt' akarunk ,nyerni. Idő-' nyitott tűz, jól megszervezett figyelőszolgálat és az ellen
nyerésről akkor van szó. ha túlerővel állunk szemb~n, s ~ ség átkarolási szándékának a meghiusítása. 
ezt a túleri5t csak órák, napok mulva tudjuk a saját erők .~ Az ellenség kezdetben a széles arcvonalon megnyitott 
beérkezése után kiegyenlíteni. A halogatás többnyire nem I~ tűzből a vele szemben álló osztag erejét megállapítani 
más, mint kis erő harca túlerővel szemben a fő erő be- nem tudja, s így' támadásba kezd, melyet vagyarcban fog 
érikeztéig. A harc ezen formája a mindennapi közbizton- ,j erőszakolni, vagy átkarol. Mindkét esetben hosszabb vagy 
sági szolgálatban sűrűn előfordul. Egy népmulatságra o rövidebb ' időm vim szüksége, aszerint, hogy mennyire 
kirendelt járőr, melyet a hirtelen támadt verekedésben " ismeri il. terepet, mekkora az ellenhatás SI mily természetű 
az ivÓ falának szorítanak, halogató harcot folytat addig, a harcmodora. Még a lassú mozgású, óvatos ellenség is 
amíg az értesített örsről erősítést kap. Zavargások-nál ,Jl fel fogja előbb vagy utóbb ismerJlÍ, hogy vele szemben 
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maroknyi erO:5 áll. Igy támadása annyira 'előrehalad, hogy 
az örs most már 'az ellen~éget feltartóztatni nem tudja. 
Ennek a pillanatnak a felismerése és az ellenségről való 
leválás ügyes végrehajtása az örsparancsnok legfontosabb 
feladata lesz. A következő állást a tarltalék emberei száll
ják meg s ezt köveLÍ az ellenséges tűzharcban álló csend
őrök kivonása. Ennél a mozzanatnál főleg arra kell 
ügyelni az örsparancsnoknak, hogy a tűz élénksége az 
utoLsó percig állandó erősségű mamdjon. 

Az elmondottakban vázolt végrehajtás szerint törté
nik az ellenállás megszervezése és végrehajtása a máso
dik és a többi védelmi állásban is. 

Az elmúlt világhábor/ú tapasztalatai bizonyítják, hogy 
a halogató harc még a legkisebb osztag részére is a hő
sies és nagyértékű teljesítmények lehetőségét biztosítja. 
A világháborúban a halogató harcot vívó határmenti 
csendőr/Örsök a Kárpátokban nagyszerű munkát végeztek, 
10-20-szoros túlerővel szemben néha napokig védve 
áUásaikat. 

46, Kérdés.. A fiatalkorú sikkasztást követ el, emiatt a 
fia01~korúak bírósága jogerősen fogházbÜ!nltetéssel bünteti 
meg. Jogában áll-e a sértettnek a na.qykorúvá lett fiatalkorú 
enen az elsikkasztott ingóság pénzbeli értékének m egfizetése 
végett polgá1-i p Bl' t indítani? 

Válasz. A sértett magánjogi igényét polgári per útján 
az elévülés határidején belÜl (32 év) bármikor érvényesítheti. 
Jogában áll ,!lJ natalkorút is perbevonni, ha ennek vagyona 
van, termés<J2tesen törvényes képviselője útján. 

47. Kérdés. A mozgókép-színház engedélyese a néző
téren elhelyezett ülőhelyek számát pótszékekkel szaporítja 
s ily módon megszüktti a padsOTok köz·t lévő útvonalakat s 
ezáltal a kijáratolr fcZé megnehezíti a közlekedést. Jogában 

. áll-e a járőrnek az ilyen eljárás rögtönös megszüntetését 
követelni? Mi a járőr tennivalója, ha az engedélyes a járőr 
!elszólításának nem tesz eleget? 

Válasz. Kihágást követ el és hat hónapig terjedhető ' 
elzárással büntetendő a 8454. M. E. 1920. sz. rendelet 

. 14. §-a 81lapján az, aki a<J ülőhelyek gyarapításával mozgó
fénykép-üzem ét engedély nélkül kiterjeszti. 

Minthogy a csendőrnek jogában áll kihágások elkövetését 
megakadályozni, törvényszerű az a felhívás, hogy az ülő
helyek szaporítását szüntessék meg s az engedély nélkül 
létesített ülőhelyekről az ott helyet foglalókat távo~ásra 
kérjék fel. Hal az 'engedélyes a felhívásnak nem tesz eleget, 
leghelyesebb, ha a járőr a továbbiakat az illetékes közigaz
gatási hatóságra bízza, mert nem maradna számára, más, 

. mint intézkedésének karhatalommal érvényt szere=i. Mint
hogya csendőr ilyen fellépése ,esetleg botrány kitörésével jár 
ÚI jegyet megfizetők zúgolódni kezdenek s ellenszenvük a 
járőr felé irányul), sőt tettleges ellenállásnak is ki lehet 
téve, lehetőleg kerülni kell az ilyen eshetőségeket, aL!ért az 
engedélyeshez is úgy kell intézni a felszólítást, hogy 3. kö
zönség erről ne tudjon. Feljelentésében a járőr természetesen' 
írja le a kihágás megszüntetésére irányuló tevékenységét s 
az engedélyes rosszhiszemű magatartását. A kihágást elbíráló 
köziga~gatási hatóságnak módjában van az ilyen eljárástól 
az engedélyes kedvét elvenni vagy engedélye megvonása 
tárgyában intézkedni. 

48. Kérdés. ASzut. 297. pont iJ alpont ja felhatalmazza 
a csendőrt, Mgy közigazgatási hatósági intézkedé$t igénylő 

.ügyekben, ha a késedelem veszéllyel jár, már a hatóság 
intézkedése előtt is meg tegye mindazt, i1II'I'ti a veszély elhárí
tására, illetve csökkentésére s.1liikséges. Gyakorlwtilag milyen 
esetben fordulhat ez elő? 

Vála&z. Mindenekelőtt jőjjünk tisztába azzal, hogy mit 
kell érteni hatósági intézkedés alatt? 

A ,kö21bi~tonsági szolgálat - mint általában az állam 
egész igazgatása - kétféle tevékenységb'Öl tevődik össze: 
intézkedésből és végrehajtásból. Ka.tonai nyelven igy mond
hatnók: paralllcsool s engedelmességből. Intézkedés alatt az 
államhatalomnak valamilyell akaratát, parancsát értjük, 
amelynek minden állampolgár, akire vonatkozik, engedelmes
kedni köteles. Az intézkedés rends~erint közérdeket szolgál, 
de szolgáJhat jogos magánérdeket is, amelyet védelembe kell 
részesí teni. 

Az államhatalom ezt az intézkedő, l'endelkező jogát tör
vények útján gyakorolja. A törvény nem egyéb, mint az 
államhatalomnak alkotmányos úton létrejött és küejezett 
alkarata. Pl. az államhatalom a<Jt akarja, hogy gyanus dolgot 
senki se szerezzen meg, aki pedig Imégis megszerzi, egy 
hónapig terjedhető elzáráasal bűnhödjék. Mit kell tehát 
tennie, hogy ez az akarata gyakorlatilag valóra váljék? Tör
vényt kell reá h oznia. 

Nem lehet azonban minden ezerny,'i dol~gra törvényt 
hozni, ami az 'életben előfordulhat és szabályozást igényel. 
A törvény minden kérdést, amellyel fogla,lkozik, csak álta
lánosságban, nagy vonásaiban rendezhet. Minden eshető
ségre nem terjedhet ki, mert akkor kötetnyi hosszúnak 
kellene lennie. Többnyire csak alapelveket állapít meg 
tehát, amelyeket a végrehajtás során szem előtt kell 
tartani, de már a végrehajtás részleteinek megállapítását, 
szabályozását olyan szervekre kell bíznia, . amelyek szoros 
kapcsolatban állanak a mindennapi élettel, ismerik az élet 
gyakorlati kívánalmait, működési területük sajátos viszo
nyait és amelyek elé az egye:;; ügyek elintézés végett 
amúgyis kerülnek. Ezek a szervek: - közigazgatási ügyek
ben - a hatóságok. 

A hatóságnak azonban arra, hogya törvény intéz
kedéseit részletintézkedésekkel kiegészíthesse vagy esetleg 
a, törvénynek megfelelően önállóan is intézkedhessék, intéz-

. kedési, rendelj{ezési jogra van szüksége, mert 'különJben az 
intézkedésének senki sem engedelmeskenék. Honnan kapja 
ezt az intézkedési jogát? Onnan, hogy az a törvény, amelyet 
éppen végrehajt, erre feljogosít ja. Pl. a törvény kimondja, 
hogy aki a hatóság engedélye nélkül veszélyes állatot tart, 
kihágást követ el. Ez a törvény tehát feljogosít ja a ható
ságot, hogy veszélyes állat tartását, ha jónak látja" enge
délyezze, ha nem látja jónak, ne engedélyezze. Vagy: 
a törvény kimondja, hogy aki a hatóság tilalma ellen 
valamelyik községben . vMY ann.ak közelében lő, ki
hágást követ el. . Ebben is benne van a felhatalmazás, 
hogy a hatóság, ha szükségesnek látja, bármelyik község
ben vagy a,nnak közelében megtilthassa a lövöldözést. 

'Mi tehát a hatóság? '. Hatóság az a sz~rv, amelynek 
bizonyos állami feladatok megva~ósítása céljából törvény, 
vagy törvényes felhatalmazás alapján, az állampolgárokkal 
szemben, önálló rendelk~zési jogköre van és arra is jogo
sult, hogy rendelkezései nek végrehajtását, szükség esetén, 
karhatalommal is . kikényszerítse . . (A .hatósággal ellentétben 
hivata,Lnak nevezzük azt a szervet, amelynek nincs önálló 
rendelkezési joga, vagyis, amely csak a hatóság rendel
kezéseinek végrehajtására . jogosult. Ilyen pl. a posta
hivatal, lelkészi hivatal, anyakönyvi hivataJ stb. Nem 
helyes tehát "Alispáni hivatal"-t, "Főszolgabirói hivatal"-t, 
"Szolgabírói hivata,I" -t, "Rendőrkapitányi hiva'al" -t mon
dani, mert az alispán, a főszolgabíró, a szolgabíró, a rendőr
kapitány nem hivatal, hanem hatóság, Helyes tehát: alispán, 
fŐE1zolgabíró, rendőrkapitányság.) 

A hatóságnak tehát ahhoz, hogy bármiben intézked
hessék, hogy kötelező erejű rendelkezéseket adjon ki, min
den egyes esetben, külön törvényes felhatalmazásra van 
szüksége. Sem az alispán, sem a, főszolgabiró, pusztán esak 
csak a hatósági minőségéből folyó an nem adhat- ki akár
milyen rendeletet, amilyet jónak lát, hanem csak olyat, 
amelynek a kiadására őt valamelyik törvény felhatalmazta. 
Annál kevésbé adhat ki természetesen ilyen intézkedést az, 

_ aki sem nem hatóság, sem törvényes \felhatalmazást nem 
kapott HZ intézk~dés kiadására. 

Hát a csendőr kiadhat-e olyan rendelkezést, amelyet a 
polgári lakosság köteles betartani? Nem adhat ki, mert 
nincs ,olyan törvény, amely őt erre felhatalma.zná. De a 

. törvény, ha akarná, sem ruházhatná fel a csendőrt ható
sági intézkedési, rendelkezési jogg8JI, mert másik törvények

' ben viszont egyenkint fel van sorolva mindenki, aki 
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Magyarországon hatósági jogokat gyakorolhat s ezek 
között a csendőr nincs emUtve. A csendőr nem hatóság, 
hanem hatósági közeg, aki nem intézkedésre, hanem végre
hajtásra hivatott. (Általános törvényes szabály, hogy ható
sági jogkört csak az gyakorolhat, akinek az ehhez előírt 
képesitése - jogvégzettsége - megvan; kivétel csak a 
községi elöljáróság. rendőri hatósági jogköre . .) 

Ez a szabály. Miután azoniban nincsen szabály kivétel 
nélkül, jelen esetben ezt a kivételt állapítja meg a Szut.-nak 
a kérdésben hivatkozott rendelkezése. A hatóság nem lehet 
mindenütt ott, ahol pillana.tnyilag intézkednie kellene. 
A csendőr ellenben ott van. Ha nagy kár, nagy veszély 
állott be, vagy fenyeget, lehetetlen másnapig vagy akár 
csak órákig is várni, amíg a hatóságnak módjában lesz 
intézkedni. A csendőr tehát ideiglenesen intézkedik - a 
hatóság nevében. Elrendeli pl., hogy mindenki siessen 
oltani. töltést hányni, rőzsét hordani, mert tüz- vagy árvíz
veszély van. Egy táncmulatságon verekednek s félő, hogy 
ha a mulatság tovább folyik, emberhalál lesz. A csendőr 
feloszlatja a táncmulatságot, pedig a hatóság éjjel két 
óráig engedélyezte. Egy faluban z!Wargás tört ki, a csendőr 
megtiltja a csoportosulást. Mind olyan intézkedések ezek, 
amelyeket tulajdonképpen a hatóságnak kellene megtenni 
s h!ll jelen volna, bizonyára meg is tenné, de mert nincs 
jelen, a csendőr m egteszi helyette és az intézkedésének, 
ha kell, karhatalommal is érvényt szerez. 

Ebből az ig:m kivételes jog1ból azonban természetesen 
nem sZ!llbad a csendőrnek rendszert csinálnia. Csak, nagyon
nagyon indokolt esetben, ha a késedelem valóban veszéllyel 
jár, szabad ilyen, hatósági jogkörbe tartozó intézkedést 
tennie, hogy anna,k jogosságát, főképpen pedig a halaszt
hatatlanságát később, ha szükséges, elfogadhatóan meg is 
tudja indokolni, mert mindig ak,!IIdnak emberek, akik: a 
csendőrnek ezt a jogát kétségbevonják és vagy nem enge
delmeskednek úgy, hogy karhatalommal kell őket kény
szeríteni, vagy pedig feljelentést tesznek al csendőr ellen. 

Különösen nagy jelentősége van a csendőrség ilyen 
{inálló eljárásnak forradalom, lázadás esetén. Az 1918. évi 
forradalom alkalmával voltak ügyes, talpraesett örsparancs
nokok, akik egyáltalán nem vesztették el fejüket azért, 
mert a hatósággal nem tudtak érintkezésoe lépni; intéz
kedtek a saját hatáskörükben: megtiltott!llk minden cso
portosulást, éjjel az utcán járást, elrendelték á nyilvános 
helyiségek bezárás át, a fegyverek beszolgáltatását stb., 
egyszóval minden intézkedést megtettek, amit a rend 
helyreállitása! szempontjából szükségesnek tartottak. Volt, 
aki még falragaszt is nyomatott és kifüggesztetett, olyan 
rendelkezésekkel, anlelyeket ~ ha lehetséges lett volna - , 
a h!lltóságnak kellett volna ki adnia. A formán hiba történt: 
a lényegen nem. Rend lett és ez volt a fődolog. 

Rendes, nyugodt viszonyok között persze, elképzel
hetetlen, hogy egy örsparancsnok ilyet tegyen, de olyan 
felfordult viszonyok között, amikor a közbiztonságot más
ként nem lehet megmenteni és - ezt hangsulyozzuk _ a 
hatóságnak nincs módjában idejében intézkedni, csak dicsé
retet érdemel az örsparacsnok, aki !nem ijedt meg a kezde
ményezéstől és a felelősségtől, hanem cselekszik és rendet 
teremt. A forradalom már háború, háborúban pedig minden 
jó, ami célhoz vezet. 

Kérdés azonban, hogy a csendőr ilyen kivételes hatósági 
intéZlkedéSének köteles-e m'indenki engedelmeskedni. Igen, 
köteles, mert a szolgálatban ~ló csendőr felhívásának min
denki, legyen katonai vagy polgári személy, utólagos 
panaszlási jogának fenntartása mellett, engedelmeskedni 
tartozik. Vagyis: aki a: csendőr felhívását törvénytelennek 
tartja, utólag feljelentheti, de a felhívásnak - feltéve , 
hogy nem kíván nyilvánvalóan tiltott vagy törvénytelen 
dolgot -- eleget kell tennie. 

Meg kell jegyezni végiil, hogy ha a csendőr - rend
kivüli szükséggel és a késedelemböl származható veszéllyel 
indokoltp n - kivételesen hatósági intézkedést tesz és az 
intézkc" ' nek valaki nem engedelmeskedik, az illetőt a 
fószol~' \hoz fel lehet jelenteni, mert a "hatósági fel-
~zólit 0galomkörébe a hatósági közeg részéről történt 
felszel t ' is Ibeleérthető. A "hatóság" nem fizikai személy, 
hanem Jogi fogalom; a hatóságot annak tagja képviseli , 
a hatóság tagja azonban nem lehet ott mindenütt, világos 
tehát, hogy ott, ahol a hatósági közeg a hatóságnak általá
nos vagy alkalmi reIl!delkezése, kiküldése, felhatalmazása 
alapján jár el, azt akkor, amikor a rendelkezést végre
hajtja, egyúttal képviseli is. Mindenesetre a rendőri bün
tetőbíró mérlegelésétől és jogi felfogásától függ, hogy a 
hatósági közeget a hatóság képviselőjének tekinti-e vagy 
sem, a feljelentés azonban ettől függetlenül, mindenesetre 
megtehetö. 

49. Kérdés. A főszolgabiró elrendelte egy község lakosai
nak tíftWz eUen való beoltását. Az oltáson sokan nem j elen
tek meg, e:ren az azt foganatosí'f';f5 községii orvos karhatalmat 
kért. A főszolgabíró felhívást adott az örsnek, hogy (1,21 oltá
son meg nem jelenteket vezesse elő, am~ meg is történt. 1. 
Elrendelheti-e a főszolgabíró egy egész község lakosságánaJc 
kénysze'/1Oltását; 12. szabályszerü-e az ezzel kapcsolatban ki
adott elővezetési felhívás; 3. mit követ el az, 'aki a) az oltáson 
nem jelenik meg; b) megjelenik ugyan, de nem engedi magát 
beoltatni és c) másokat lebeszél al"ról, hogy aJZ oltáson 
megjelenjenek ? 

Válasz. 1. Olyan törvény, amely a tífusz ellen való köte
lezö beoltást elrendelné, nincsen. Törvény csak a himlő ellen 
való védőoltást teszi általánosan kötelezővé. Egyes helysé
gekre vagy vidékekre azonban, ahol tífuszjárvány lép fel, 
vagy fenyeget, az alispán a törvény közvetett felhatalmazása 
alapján esetenként elrendelheti az egész lakosság védőoltá
sát. A közegészségiigyi törvény (1876: XIV. t.-c.) 157. §. c) 
pontja szerint ugyanis az alispán: "Megállapítja a járvány 
létét, valamint annak megszlintét és ez ügyben, úgyszintén 
a tájkórok megelőzése és továbbterjedésének lehető megaka
dályozása iránt intézkedik." Azt, hogy a járvány megelőzése 
és továbbterjedésének megakadályozása érdekében az alispán
nak egyenként milyen intézkedéseket kell, vagy lehet fogana
tosítania, a törvény nem sorolja fel, mert ez az állandóan 
haladó orvosi tudomány mindenkori álláspont jától függ. A 
közegészségügyi törvény hozása alkalmával, 1876-ban pl. még 
nem ismerték a tífusz ellen való védőoltást; a megelőzés és a 
továbbterjedés meggátlása érdekében tehát akkor még legfel
jebb csak köztisztasági intézkedéseket foganatosítottak, a 
betegeket elkülönítették stb. Ma, hogy az orvostudomány 
ismeri a tífusz elleni védőoltást, természetes, hogy ennek az 
elrendelése is ama intézkedések közé tartozik, amelyek a jár
vány megelőzésére vagy továbbterjedésének meggátlására 
alkalmasak, tehát az alispánnak jogában áll - a vármegyei 
tiszti főorvos javaslatára - egyéb célravezető intézkedéseken 
kívül a kötelező védőoltást is elrendelni. Sőt az emlitett tör
vény 82. §~a értelmében a már megbetegedettek kényszer
gyógykezelés ét is el lehet rendelni. 

Járványellenes intézkedések kiadását a közegészségügyi 
törvény az alispánnak tartja fenn, ilyen intézkedéseket tehát 
a főszolgabíró saját hatáskörében elvileg nem adhat ki. Tekin
tettel azonban arra, hogy az alispán a maga rendelkezéseit 
rendszerint nem közvetlenül a lakosságnak, hanem a főszolga
bírónak szokta kiadni, a gyakorlatban a községi elöljárósá
gokkal, a csendőrséggel és a lakossággal szemben, az alispáni 
rendelkezés alapján a főszolgabíró szokott intézkedni. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy olyankor, amikor veszély van a 
késedelemben, a járási orvos, vagy az illetékes · községi orvos 
javaslatára a főszolgabíró is tehet a járvány ellen védőintéz
kedéseket és azok jóváhagyását az alispántól utólag kérheti. 
Sőt a közegészségügyi törvény 162. §-a a vármegyei tiszti 
főorvost is felhatalmazza, hogy járványesetén halasztás veszé
lyénél saját felelőssége mellett a fennálló törvények és liZa
bályok szerint intézkedjék és erről az alispánt utólag érte
sítse. Kétségtelen tehát, hogyafőszolgabírónak jogában áll 
az alispán rendelkezése alapján - veszélyesetén pedig saját 
hatáskörében is - a lakosság védőoltását elréndelni. 

Ezt azonban itt csak azért állapítj uk meg, hogy a kér
désre feleljünk, nem pedig mintha a csendőrségnek joga volna 
a főszolgabíró által kiadott felhívást ilyen szempontból mérle
gelni. A csendőrség a felhívásoknak csak olyan intézkedéseit 
teheti szabályszerüség szempontjából megvizsgálás tárgyává, 
amelyek a Szolgálati Utasításban foglaltakkal ellentétben 
állóknak látszanak. 

Az új közegészségügyi törvény, amelyet az országgyiilés 
alsó- és felsőháza már elfogadott, felhatalmazza a belügy
minisztert, hogy a tífusz és diftéria elleni védőoltást egyes 
helységekre, vidékekre, sőt szükség esetén az ország egész 
területére is kötelezően elrendelhesse. 

2. Ha - mint fentebb láttuk - a főszolgabírónak jogá
ban áll a védőoltást elrendelni, természetes, hogy joga van 
mindenkinek az elővezetését is elrendelni, aki ennek a ható
sági intézkedésnek vonakodik eleget tenni. Az elővezetésre 
vonatkozó felhívás nem egyéb, mint a hatósági intézkedés 
végrehajtásának karhatalommal való kierőszakolása. Ha a 
főszolgabírónak nem volna joga, hogy az intézkedésének, ha 
szükséges, karhatalommal is érvényt szerezzen, az· oltáson 
csak az jelenne meg, aki akar, akkor pedig hiábavaló volna 
az egész intézkedés, a járványt a be nem oltott emberek 
tovább terjeszthetnék, a hatóság tehetetlenségét pedig a 
lakosság jogos bírálat tárgyává tehetné. 

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy olyan felhívás, 
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amely kizáróan elővezetést rendel el, szabálytalan nem lehet, 
mert azt, hogy az elővezetés jogos-e vagy sem, a csendőrség 
meg nem bírálhat ja. 

3. Aki a hatóság által elrendelt oltáson nem jelenik meg, 
az az 1876 : XIV. t.-c. 7. §-ába ütközö kihágást követi el. 
E rendelkezés szerint ugyanis: "Jelen törvénynek, úgy az 
ennek alapján fenntartott vagy kibocsátott rendeletek nek vagy 
szabályzatoknak áthágásai, amennyiben büntettet vagy vét
séget nem képeznek, 600 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel 
és behajthatatlanság esetében 30 napra terjedő elzárással bün
tetendők." A feljelentést a közigazgatási hatósághOZ kell meg
tenni. Elvben azok ellen is feljelentést lehet ugyan tenni, akik 
az oltáson önként nem jelentek meg, hanem elő kellett őket 
vezetni, a gyakorlatban azonban feljelentést csak azok ellen 
kell tenni, akik kimondottan makacs vagy rosszhiszemü ellen
szegülést tanusítanak, mert a cél nem az, hogy a lakosságot 
meg büntessék, hanem hogy beoltsák. 

Aki az oltás helyén megjelenik ugyan, de nem engedi 
magát beoltani, ugyanúgy fel kell jelenteni, mintha meg sem 
jelent volna, mert a hatósági rendelet célja szempontjából a 
lényeg a beoltáson, nem pedig a nézőként való megjelenésen 
múlik. ügyes csendőr megtalálja a módját, hogy aki az orvos 
elé kerűl, oltást kapjon. 

Aki másokat lebeszél arról, hogy az oltáson megjelen
jenek, felbujtást követ el. Büntetendő-e a kihágásra való fel
bujtás? Igen, büntetendő, mert a kihágási büntetőtörvény 
26. §-a azt mondja: "Kihágás esetében a tettesen kívül a 
részesek is büntetendők." Részesek alatt pedig a Btk. 69. §-a 
a felbujtót és a bünsegédet érti. Ha tehát akihágásnak 
részese lehet, világos, hogy felbujtója is lehet. Szükséges 
azonban, hogy a felbujtás eredményes lett légyen, mert a ki
hágásra való eredménytelen felbujtás nem büntetendő. Ha 
tehát megállapítható, hogy egyesek valóban azért nem jelen
tek meg az oltáson, mert valaki őket a távolmaradásra reá
beszélte (felbujtotta), a felbujtót közegészség ' elleni kihágás 
miatt éppen úgy fel kell jelenteni, mint a távolmaradókat. 

Ez a kérdés jogi oldala. Van azonban gyakorlati oldala is, 
főképpen a csendőr szempontjából. 

A védőoltásokról való távolmaradás legtöbb esetJ:>en nem 
a hatósági rendelkezéseknek való tudatos és rosszhiszemü 
ellenszegülésnek, hanem tudatlanságnak a következménye. 
Tudatlanság ellen pedig elsősorban nem büntetéssel, hanem 
felvilágosítással kell küzdeni. Ha tehát a csendőr valahol 
vonakodás t tapasztal a védőoltás ellen, világosítsa fel a lakos
ságot, hogy milyen súlyos és milyen veszedelmesen ragályos 
betegség a tifusz. Ahol egyszer felüti a fejét, ott mindenki 
megkaphatja, bármennyire elővigyázatos is, mert a betegsé
get olyan láthatatlan ·bacillusok okozzák, amelyek egyszeru 
érintkezés révén is bármikor észrevétlenül bejuthatnak a szer_ 
vezetbe. 

Ettöl a veszedelemtől menti meg az embert az oltás, 
amely teljesen ingyenes és egyáltalán semmiféle kellemetlen
séget nem okoz. Azoknál is, akiknek a szervezete esetleg 
kevésbé bírja, csak egészen jelentéktelen rosszullétet okoz, 
az is hamarosan elmúlik. A védőoltás az embert évekig, de 
legtöbbször az egész életére biztosítja, hogy nem fog tifuszt 
kapni. Ezt a statisztika bizonyit ja. Olyan vidékeken, ahol a 
lakosság tífusz ellen még nem volt beoltva, ezrével beteged
tek meg az emberek tífuszban; beoltás után alig fordult elő 
megbetegedés. Azok közül, akiket a háború alatt, mint kato
nákat beoltottak, még ma, 18-20 év múlva is alig betegszik 
meg valaki. 

Fel keH világosítani a lakosságot, hogy az oltásoknál 
mindig csak tudatlan emberekkel van baj. Bezzeg, aki meg
kapta a tífuszt és jajgatva fetreng az ágyában, szívesen 
menne oltásra, de akkor már késő. A legtöbb helyen az embe
rek önként jelentkeznek oltásra, más helyekről való emberek 
is, ahol az oltás nincsen elrendelve. Sok helyen nem azért kell 
járőrt kiredelni, hogyavonakodókat elővezesse, hanem, hogy 
a türelmetlenül tolongó jelentkezők között rendet tartson. 

Ezeket kell a lakosságnak elmondani, így kell ellen
súlyozni olyan korlátolt emberek ,beszédét, akik másokat az 
oltásról lebeszéIni igyekeznek. úgy fogja fel a csendőr az ilyen 
karhatalmi szolgálatát, hogy ezzel nemcsak a lakosságot, de 
önmagát is védi, mert járványesetén ki kaphatja meg hama
rabb a tífuszt, mint a csendőr, aki állandóan alakossággal ' 
érintkezik, tárgyakat kénytelen megfogni, a lakosság között 
kénytelen pihenni stb. Az elkapott betegséget pedig a csendőr 
a családjára is áthurcolhatja. 

Emberbaráti és nemzeti szempontból egyaránt nemes kül
detést töltenek be az orvosok, emberi kötelessége is tehát 
a csendőrnek, hogy ezt az orvosi munkát a legmessz'ó!bbmenő 
lelkiismeretességgel támogassa. 

Balatonkörüli sorozatos 
ékszerlopás nyomozása. 
írta: MENYlIÁRT ISTVÁN tiszthelyettes 

(Szombathely) . 

(Nyomozták: A szombathelyi 3. nyomozó alosztály 
i rányítasa és közreműködésével, a székesfehérvári nyo
mozó alosztály bekapcsolódása mellett, az érdekelt 
balatonkörüli csendőrörsök.) 

1935 július 20-án a balatonszemesi örs a szombat
helyi 3. nyomozó alosztály parancsnokságnak a követ 
kező jelentést tette távbeszélőn : "Sárosi Imréné* buda
pesti, jelenleg balatonszemesi lakos sérelmére, a mai 
napon, 11- 13 óra közötti időben, különböző női és férfi
ékszereket ismeretlen tettes, 1320 pengő értékben, a zá
ratlan hálószobából ellopott. A nyomozáshoz minden 
támpont hiányzik. Nyomozók és lhelyszínelők kiszállását 
kérem." 

A nyomozó alosztályparancsnok úr engem és Hero
nyányi törzsőrmester nyomozót vezényelt ki. 

A helyszínre történt megérkezésünk után az örspa
rancsnoknál jelentkeztünk, majd megtartottuk a helyszíni 
szemlét. A sértett villája Balatonszemes község főutcája 
és az egyik mellékutca sarkán áll, háromméteres drót- és 
sövénykerítéssel körülvéve. A kerítés ajtaja záratlan. 
Az előszoba ajtaján - me ly a nyitott verandáról nyílik 
- egyszerű zár van. Az ajtó zárva volt. A zárat levettük 
és megvizsgáltuk. Belsejében karcolási nyomok voltak 
láthatók. A villában levő többi szobák ajtói, valamint a 
szekrénye k záratlanok voltak. Az ellopott ékszerek a 
hálószobában álló szekrényben, a fehérneműek között és 
az éjjeliszekrények fiókjában voltak elhelyezve. Az ék
szerek mellett a ruha között 10 pengő összegű 1 pengős 
váltópénz is volt, melyet a tettes otthagyott. Más nyom 
vagy elváltozás nem volt. 

A lopás idejében, 11- 13 óra között, a sértett és 
családtagjai a Balatonban fürödtek. A két háztartási 
alkalmazott, akik már öt éven át hűségesen szolgálták a 
sértettet, a villában, a konyha körül foglalatoskodtak, 
de semmi gyanús dolgot nem észleltek. 

A helyszínelés és a kikérdezések eredményéből azt 
következtettük, hogya lopást idegen, alkalmi vagy be
sUrranó tolvaj követte el, aki a balatoni nagy nyári 
idegenforgalom közepette ismeretlen irányban elmenekült. 
Másodsorban azoknak a személyeknek a tettességére 
gondoltunk, akik a villába bejáratosak. 

A nyomozást idegen egyének után, a járőrökkel 

karöltve, villáról-villára járva, lefolytattuk, valamint 

* A neveket megváltoztattuk. (8zerk.) 
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igazoltattuk a sértett villájába bejáró, alkalmi élelmi
cikkeket árusító egyének és az üzletek kifutóinak alibijét 
is, de eredményt nem értünk el. Közben a Nyomozati 
Értesítőt tanulmányoztuk, melyből megállapítottuk, hogy 
Siófokon 1935 május 13-án és 23-án, valamint július hó 
13-án tehát hét nappal előbb, hasonló ékszerlopás tör
tént, ~gyancsak 11- 13 óra közötti időben, azzal az elté
réssel, hogy ott az ismeretlen tettes a nyitva levő abla
kon át hatolt be. A siófoki örs általlefolytatott nyomo
zás akkoriban még hem hozott eredményt. 

A hat napig tartó széleskörű nyomozással csak azt 
sikerült megállapítani, hogy a Sárosiné-féle villában a 
lopás idején megfordult egy Kerekes Pál nevű egyén, aki 
festőművésznek adta ki magát. A róla kapott személy
leírás alapján a Nyomozati Értesítőben való közzétételét 
kértük, egyben az összes balatonkörüli csendőröx:sök 
figyelm ét megkeresések útján felhívtuk az ékszerlopá
sokra, gondolván, hogya sikerült lopások után a tettes 
működését tovább fogja folytatni. 

Kerekes Pált a balatonalmádi ör:s, a Nyomozati Ér
tesítő alapján, 1935 július 31-én őrizetbe vette, de Kere
kes a le.folytatott nyomozás során a bűncselekmény el
követési idejére nézve teljesen megbízható alibit igazolt 
s igy tettesként nem jöhetett számításba. A nyomozás 
holtpontra jutott. 

Az a feltevésünk, hogy az ismeretlen tettes a jöve
delmező ékszerlopásokat tovább fogja folytatni, beiga
zolódott. 1935 agusztus 4-én a keszthelyi örs távbeszé
lőn a szombathelyi 3. nyomozó alosztálynak egy újabb 
ékszerlopást jelentett be 840 pengő értékben. 

Ebben az ügyben is engem vezényeltek ki, az alosz
tály helyszínelőjével, az örs támogatására. A helyszínen 
megállapítást nyert, hogy a tettes itt is 11-13 óra kö
zött, a nyitva ihagyott előszobaajtón keresztül surrant be 
a hálószobába és az ottlevő ruha- és éjjeliszekrényekben 
elhelyezett ékszereket, valamint 100 pengő papírpénzt 
magához véve, a szoba nyitott ablakán át ismeretlen 
irányba elmenekült. 

Ez a helyszínelés azonban még egy igen lényeges 
adatot eredményezett. Az alatt az ablak alatt, amelyen 
a tettes kimászott, női lábnyomokat találtunk a kissé 
poros talajon. A nyomok kiönt"ésre nem voltak alkalma
sak, de a rejtélyes ékszertolvajról most már legalább 
annyit megtudtunk, hogy nő, vagy pedig, ha többen vol
nának nő is van közöttük. A helyszínen és a közvetlen 
környéken lefolytatott pUhatoláss~1 megtudtuk, hogy 
egyik tanu a lopás idején 12 óra körül látott egy csino
san öltözött nőt bemenni a sértett villájába, aki körül
belül 15-20 perc múlva a villa máSIk ajtaján nyugod
tan távozott. A sértett vilIájától számított tizedik villá
ban, ugyancsak 11 óra 45 perc és 13 óra között, szintén 
megjelent az előszobában egy csinosan öltözött nő, aki 
oda minden kopogtatás nélkül nyitott be. A konyhában 
munkáját végző tulajdonos csak véletlenül vette észre. 
A fulajdonos a konyhaajtót kinyitva ' kérdezte, hogy 
lImit keres az előszobában kopogtatás néLkül", mire a nő 
azt felelte: "Két német nőt keresek, de a címüket nem 

A csendőr-Ievelezőlapok szépek, művésziek. Ma-
· gunkat becsüljük meg, a magunk · népszeruségét és 
tekintélyét emeljük, ha izléstelen cifraságok helyett 
a magunk levelező-lapjain üdvözöljük rokonainkat és 
ismerőseinket. 

tudom." A tulajdonos az ismeretlen nőt erre kiutasította 
a lakásából A személyleírás, melyet a tanu a nőről adott, 
teljesen megegyezett. 

A további nyomozás a tettes kézrekerítése végett, az 
összes eddigi lopások elkövetési helyét, idejét, módját, a 
lopás tárgyát, a talált lábnyom okat és a kapott személy
leírást figyelembe véve, a következő feltevésből indult ki: 

A tettes valószínűleg nő, még pedig a legnagyobb 
valószínűség szerint bűntetett előéletű, besurranó ékszer
tolvaj specialista. 

Ebből a feltevésből kiindul va, a széleskörű nyomo
zást a kapott személyleírás alapján a nagykanizsai, 
kaposvári, budapesti és a mátyásföldi rendőrség területén 
detektívekkel karöltve végeztük, azonban eredményt el
érni nem sikerült. Időközben Balatonföldváron 1935 
augusztus 8-án, Balatonszemesen pedig augusztus 14-én 
ugyancsak a fentiekhez hasonló ékszerlopások történtek. 
A lopásokat itt is a kesztJhelyi ékszerlopásnál megállapí
tott személyleírású nő követte el, akinek a neve még 
ismeretlen volt. 

A gyanúsított nő személyleírását és a cselekmények 
végrehajtási módját, helyét és idejét a Nyomozati Érte
sítőbe bejelentettük, az összes balatonmelléki örsök 
pedig parancsot kaptak a szombathelyi 3. nyomozó al
osztálparancsnokságtól, hogy hasonló személyleírású nőt, 
felbukkanása lesetén, vegyenek őrizetbe. 

A sorozatos ékszerlopások az egész balatonmenti 
nyaralóközönséget izgalomban tartották. Az ' örsök jár
őrei vel karöltve folytattuk a nyomozást s a nyomozásba 
a szombathelyi nyomozó alosztály tól Porpáczi Gyula 
tiszthelyettes is bekapcsolódott. 

1935 augusztus 30-án a csendőrségi összekötőtiszt 
urat a mátyásföldi rendőrkapitányság értesítette, hogy 
a Nyomozati Értesítőben, a soroksári örs által lopás miatt 
elfogni kért Szász Margit, aki veszedelmes besurranó, 
ékszertolvaj, a kapitányság őrizetében van. Szász Margit 
Balatonalmádiban nyaralt. Az összekötőtiszt ezt nyom
ban a csendőrségi hírközpont tudomására hozta azzal, 
hogy értesíteni -kéri mindazokat az örsöket, amelyek 
körletében hasonló kiderítetlen lopások előfordultak. 

A hírközpont, a kiderítetlen esetek nyilvántartása 
alapján, a keszthelyi, balatonszemesi, balatonföldvári és 
balatonalmádÁ örsöket értesítette. 

A rendőrségi nyomozás lefolytatása után a csendőr
ség Szász Margitot, az ugyancsak gyanú alatt álló Kre-

I mer István nevű vadházastársával együtt, a mátyásföldi 
kapitányságtól átvette és az időközben ki derített orgaz
dájukkal, Steiner Márton budapesti lakossal együtt, a 
nyomozás lefolytatása végett a balatonföldvári örsre 
kisérte. 

Szász Margit az 1935 augusztus 23-án, Balatonalmá
diban elkövetett lopást már beismerte, de a többi lopás 
elkövetését mind ő, mind vadházastársa tagadta. Taga
dott Steiner Márton is. 

A budapesti lakásukon megtartott házkutatás ered
ményének - több zálogcédulát, ékszert s briliánskövet 
találtak - és azoknak az ellentmondásoknak a hatása 
alatt azonban, melyekbe a kikérdezés folyamán kevered
tek, cselekményeiket beismerték. 

Szász Margit nagykanizsai születésű, 27 éves, sas-
o halmi lakos, legújabb divat szerint öltözött, 'elegáns nő 
volt aki már 14 éves kora , óta ékszerlopásokból élt. 
Többí~ben volt büntetve és legutoljára 1934. , év tavaszán 
szabadult ki a márianosztrai fegyintézetből, ahol 31h évi 
fegyházbüntetését töltötte. 
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A fegyintézetből kiszabadulva, megismerkedett Kre
mer István várpalotai születésű, sashalmi lakos, . többszö
rösen büntetett zsebtolvajjal, akivel 1935 július 13-án 
Balatonszárszó fürdőhelyre ment nyaralni. 

1 8. Siófokon 1935 május 13-án 1297 pengő értékű 
.f ékszert és pénzt; 

9. Szentendrén 1935 július 3-án 300 pengőt; 
10. Balatonalmádiban 1935 július 15-én 500 pengő 

~ _______________________________________________ r, 

= Minőségben leqlObb B u-lor E A l~írt eset igen szép példajaegyrészt a rendőrség 
= Formában legízlésesebb '(" és a csendőrség, másrészt a csendőrségen belül az örsök, 
= Arban legszolidabb 

__________ f nyomozó alosztályok, a csendőrségi összekötőtiszt és a 
Szegedi Búloripar és Kereskedelmi RI. S Z E. G E. D J hírközpont eredményes együttműködésének. Csupán az 
A csend4f1ég tagjainak k8dnz~ fizelési feltételekkel. KeleDlen utca 8. SZdDl ilyen egymást támogató, egymást kiegészítő vállve.'t.ett 

fI munka biztosíthatja a sikert az ilyen nagyobbszabású r-----------------------------------------------:, ( bűnözőkkel szemben. Az együttműlködésnél elengedhetet

Horovi,z Mór len kapcsolatokat a Nyomozati Értesítő teremti meg, 
~ ) mely ilyenképpen a nyomozások egyik legfontosabb és 

kalapkellékek raktára, ~4: f leghasználhatóbb támogatója. A Nyomozati Értesítő a 

a k · d'" 'll 't ' . Qe J hiV'atását azonban csak akkor tudja betölteni, ha azt 
• ""Q 1 pontosan es gondolkozva tanulmanyozzu. anu ma-m. lr.GSen orseg sza ~ oJa QL I' , k A t l' 

Budapes', VI., Podmaruc%hy u_ 59 ~/ f nyozásnak kétféle szempontból kell történnie: mi van a 
Telefon: 29·1·97 } Nyomozati Értesítőben, aminek magam vehetem hasznát 

és mi az, amiben én lehetek mások segítségére? 

f 

~= Í8 1Iiedu"". : 2 O ~i~~T~~~&!~~Dz~~1 
VII •• DOHANY.UTCA 46 ÉS VIII., BAROSS.UTCA 42 

C8~~ ~,." :'11 
lUuJetése eeetJH,.,es eu.! ' 

. ~~ 

Ora, r k vásárlásnál I e szer javításnA) 

Tóth József forduljon bizalommal 
Képes árjegyzék ingyen! órás és ékszerészhez 
Kedvező Ilzetést ... lt;>telek Szeged. Kárász u.13 
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I Zel~~al!!:.!rik I 
Érdemekben gazdag tisztje volt a testületünknek 

Zelkó Henrik ny. csendőralezredes) ki május 5-én 
Pécsen meghalt 60. évében. A csendőrséghez 1899 
április 14-én lépett be a IV. kerületnél mint önkén
tes. 1900-ban tiszthelyettes) majd 1901 május l-én 
hadnagy. Ebben a rendfokozatban szakaszparancs
nok volt óbecsén és Zomborban) illetve Lugoson. 
Majd a VII. kerületnél volt oktatótiszt. 1906 szep
twnber l-én főhadnagy lett. 1907 november l-én a 
honvédelmi minisztérium 16. osztályába nyer.t beosz
tást, majd 1909-ben U jvidékre került szakaszpa
rancsnoki minőségben. 1913-ban szárodos lett s az
után szárnyparancsnoki minőségben Máramarosszi
geten s később -1915-ben - Orsován teljesített szol
gálatot. Itt érte a legfelsőbb elismerés az ellenség 
előtt tanusított vitéz magatartása elismeréséii,l. Két 
év mulva) az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgá
lata elismeréséül, újólagos legfelsőbb elismerésben 
részesült. 1918-ban őrnagy lett, 1920 szeptember 
l-én pedig alezredes. Nyugállományba 1923 novem
ber 1-én került. 

úgy búcsúzunk tőle) mint testüle tünk egyik 
régi) lelkes ha1'cosától, kitűnő, szilárd katonától 
és szeretett bajtárstól) aki szinte remeteségbe vo
nult szülőföldje - Erdély - utáni vágyakozásában. 
Emlékét a példátadó elődöknek járó tisztelettel őriz
zük meg. 

Belügyminiszteri látogatás a nyomozó osztály rádió
csoportjánál. Vitéz Leveldi Kozma Miklós belügyminiszter 

------3 ------
IGAZ SZÓ 

ROYAL BUTOR .JÓ 
RJaSZLETRE IS OLCSÓ 

BAROSS-UTCA 34 és 3&. 

úr őnagyméltósága május 8-án délelőtt dr. Boór Aladár 
miniszteri osztályfőnök és Bertalanffy Dezső alezredes 
kíséretében megtekintette a nyomozó osztályparancsnok
ság rádiócsoportját. Tájékozódott a csendőrség országos 
l1ádióhíradásának eddigi fejlődéséről és a csendőrség 
híradószolgálatámak a fejlesztését kilátásba helyezte. 

Pozzi: Századunk bűnösei című legújahb könyve 
most jelent meg magyar nyelven dr. Marjay Frigyes for
dításában. (Megrem.delhető a tordítónál: Budapest, V., 
Lipótvárosi-parrk 9. A'ra: 6 P 60 t.) H enri Pozzi neve 
magyar fül számára nem ismeretlen hangzású és nem is 
szabad annak lennie, mert ez a francia író felbecsülhe
tetlen szolgálatO'u tett a mi igazságunk ügyének. "A há
ború visswtér" cÍmű első könyvében szomszédaink at és 
általában Trianon következményeit olyan tárgyilagosan 
világítja meg, hogy ezért neki és könyvének a legna
gyobb elismeréssel és hálával tartozunk. Szó sincsen 
sem az első, sem a második könyvében az idelátogató 
külföldi felületes magyarbará:tságáról, ennél sokkal töb
bet kapunk tőle: hiteles adatokat és kiérlelődött meg
győződést az igazunk mellett. Pozzinak meg volt rá az 
alkalma, hogy már a háború előtt és alatt belenézren a 
világpolitik'a boszorkánykonyhájába, nem hangulati meg
áUapítás tehát, amikor legújabb könyvében leszögezi, 
hogy azok akarták, készítették elő és idézték fel a vi
lágháborút, akik azután a békekötések során kielégí
tették kapzsi vágyaikat . . A békekötések utJán Pozzi éve
ken ~t működött megfigyelőként a párisi román követ
ségen a francia kormány megbizásából s más módja is 
kínálkozott arra, hogy egy évtizeden át figyelje a kis
antant titkos politikai levelezését. Utazásai során pedig 
a helyszínen is meggyőződött arról, hogy ,,az ig~ság 
és jog békéjét vásári sokadalommá változtaJ,tták" és azt 
is tudja, hogy "milyen kedvezmény ekkel j utalmaztak 
egy-egy gazságot, hitszegést." 

Hatalmas, meggyőző, okmányokkal bizonyító, rideg 
tényekre alapított védőirat Pozzi kétJ könyve a mi iga
zunk mellett s ugyanolyan vádbeszéd mindama gazság, 
képmutatás és viIágcsalás ellen, <amivel szomszédaink a 
békeértekezleten becsapták azokat, akik azután ezen az 
alapon csinálták meg Trianont. Különös súlyt és értéket 
ad a könyveknek az, hogy szerzőjük francia, hiszen a 
francia közvéleményről tudjuk, hogy ítéleteiben nem túl
ságosan szokta 'a történelem és földrajz tényeit alapul 
venni egyszerűen azért, mert ilyen "kicsiségekkel" a 
franc~a nép a maga határain túl terjedően nem szeret 
törődni. Ezt a reális helyzetismeretben tájékozatlan fran
cia közvéleményt nem volt nehéz a kisantant-propagan
dának a maga oldalára hajlítania. Franciaországban ál
talában meg vannak róla győződve az emberek, hogy 
nekünk sem okunk, sem jogunk semmiféle panaszra, ha 
ugyan egyáltalában ismeri a problémáinka:b az ottani 
tömegközvélemény. Ezért kell Pozzi könyveit különösen 
sokra értékelnünk. Végre egy élesenlátó, tekintélyes 
francia író 'tárj a oda honfitársai és a világközvélemény 
elé, hogy voltaképpen mit is jelent ez a szó: Trianon. 
Mit jelent nekünk magyaroknak, de mit jelent a fran
ciáknak is, akiknek igazán nem érdekük, hogya háború 
tüze újra felcsapjon Európában. 

A legnagyobb csendörségi szolgálati könyv., nyomtatvány-, ír6szer- és felszerelési cikkek raktára: I 

PALLA IS T. 
BUDAPEST, V., AKADÉMIA-UTCA 20. SZÁM. 

A oaandöraégat érdeklO .::./ cikkek forgalombahozatal6t kOlön körlevelakkel hirdetIOk • 

• 
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Ez a tengelye Pozzi egész munkájának, amit Tria
nonra szentel. Fel akarja nyitmi elsosorban a franciák 
és a z egész világ>közvélemény szemét, hogy Trianonban 
hazug békét kötöttek s amint 1914-ben /aJ hazugságok so
dorták iF'ranciaországot háborúba, ez az új abb , tria.nolli 
hazugság sem a béke érdekeit szolgálja. Azt mondja Pozzi 
újabb könyve előszavában: "Arulással fognak vádolni e 
könyv megírása miatt ... Pedig egyetlen állítás) bizonyí
tás) vagy szám sincs benne) amely ne lerJm.e igaz . .. S ezt 
azok tudják legjobban) akiket lelep!eznek a feltárt igaz
ságok. Az igazság bátor kimondása valóban árulást je
lent azok számára) akik a háború hősi halotf;;ait és ha
zugságait) a békekötés csalárdságát és kétszínűségét 
ugródeszkámak ha.sz'Y/Ó,lták fel ,a hatalom és vagyon eléré· 
sére . . . Tizenöt hónalp előtt már elkövettem ezt az áru
lást) mikor kiadtam a " Háború visszatér" c. művemet) 
amelynek minden intelmét tökéletesen és tragikusan be
igazolták az események. És minden adandó alkalommal 
újra el fogOl1n követni ezt az árulást . .. " FranCÍ'a. ember 
mondja ezt, 'aki mindemekfölött szereti nemzetét és hazá
ját. És éppen azért, mert szereti, fel akarja világosítani 
azok igazi mivoltáról, akiket együttesen ma még kis
antantnak nevez a világ, de hála Pozzinak és a többi ,be
csületes szándékú külföldi írónak, politiku snak, előbb

utóbb megkapja (8, maga méltó elnevezését ez a világ
politikai részvénytársaság, amely arra rendezte be üzleti 
könyveit, hogy a világ végéig magyar rkönnyeken éljen. 
Köszönjük Henri Pozzinak azt a lelkiismeretességet és 
tárgyilagos felkészültséget, lamivel egy becsületes és sze
rencsétlen nemzet megcsúfolt igazsága mellé odaállott. 
Ki hitt volna még néhány évvel ezelőtt is francia toll ból 
ilyen könyvelérkezésében? 

Lovasvizsga Kislmnh ala son. A kiskunhalasi 1. lovas 
tanalosztálynál kiképzett 37 lovascsendőr gyakorlati vizs

gáját vitéz Szinai Szinay 
Béla altábornagy, a m. 
kir. csendőrség felügye
lője és vitéz Sáray Ferenc 
alezredes, a m. kir. buda
pestI I. csendőrkeTÜlet pa
rancsnoka jelenlétében 
április 28-án és '< 29-én 
tartották meg. A vizsgá
zók közül 7 Ikitűnő, 6 je
les, 15 dó és 9 elégséges 
eI1edménnyel végzett. 
Rangelső: Kővári János 
homokmégyi örsbeli 10-
vascsendör. Kitűnően vé

geztek még: Almás István) Illés Ferenc) Nagy 'Pá~ Il) 
Balogh Imre) Péter István és VázsonYi János lovas
csendőrök. 

~eresünk 1918. és 1919. évfolyamokból Csendőrségi 

Lapokat) lehetőleg a teljes évfolyamokat, de egyes szá
moknak is örülnénk. A beküldés költségeit visszatérít
jük. Kérjük bajtári:lainkat, ne sajnálják a fáradtságot 
egy kis kutatásra: hátha cé:talanul porosodrualk valahol 
ezek laz évfolyamok, ame'Iyek pedig nekünk nagy értéket 
jelentenének. 

Szent István Társulat ;~:iejd~ 
Tel.: 20-5t. Kárász u. és Dugonics tér sarok 

Könyv-, Lenemű-, papír- és írószerkereskedes, 
n y o fi t a t v á n y o k, k ö n y v k ö t é s e k 

Az ellenforradalom évfordulójának megünueplése Szege
den. Május 7-én volt tizenhetedik évfordulója annak, hogy a 
szegedi tényleges és tartalékos tisztek megszállták a 46-os 
gyalogezred laktanyáját, lefegyverezték a vörösörséget és 
ezzel megindították az ellenforradalmat. Ez alkalomból a 
Horthy Miklós gyalogsági laktanyában nagyszabású Üllnepsé
get rendeztek, amelyen abelügyminisztert I mecs György 
föispán képviselte. Az ünnepség en Szeged társadalma nagy
számban vett részt. Mise után Pálfy József polgármester em
lékez-ett meg a fegyvertény!öl, ami az elsö megmozdulás volt 
a Kormányzó 01' (j Föméltósága honmentö seregének a meg
alakulása felé. Bejelentette a polgánnester, hogy e n apot vá
rosi ünI1eppé nyilvánítja, a laktanya falára márvány emlék
táblát helyeznek r~l, a törvényhatósági közgyülés pedig jegyző
könyvben örökíti meg a dicső fegyvertény hetvenkét szere-plő
jének nevét. Tóth Imre ügyvéd, kormányfötanácsos méltat ta 
ezután a nap jelentóségét és arról az ellenforradalmi megmoz
dulásról beszélt, amelyben vitéz Jeikfai Gőmbös Gyula minisz
terelnök, vitpz L eveldi Kozma Miklós belügyminiszter és 
Uzdoczy-ZadnJJlJecz István ny. tábori püspök is résztvett. A 
hösi emlékmű megkoszorúz ása után az ünnepség a Hiszekegy 
eléneklésével ért véget. 

Beutalások Hévízre. A belügyminiszter úr a folyó évi 
I. gyógyidöszakra, a hévizi csendörségi gyógyházba a követ
ke<J5ket utalta be: A t6nyleges csendörtiszti állományból : 
vit éz Liptay László örgy. , B érczy Gyula g. örgy. - A~ el
láteist élvező csemdőrtisztek, tiszti özvegyek és árvák köziil: 
V e'l"bói Szluha Dénes vár. ill. sZ3lb. örgy., Molnár Károly ny. 
g. őrgy. , özv. Dobay Elemérné szds. özvegye, Gross Alfrédné 
ny. fhdgy. felesége és Orbánhegyi Antalné leánya. - A tény
leges csendörlegénységi állományból: Szőcs József II. thtts., 
Vár fi Mihály, Takács József I. tőrm.-ek és Beke Dávidné, 
thtts. felesége. - A z ellátást élvező csendő'l"legénységi állo
mányú egyének, özvegyek és á1'vák köziU: Albert J ános ny. 
alhdgy. és felesége, Sziklavári József ny. thtts. és Marton 
Józsefné, ny. thtts. felesége. 

Megszökött fogoly .. Nagy Lajos, többrendbeli csalással 
gyanusított asztalossegéd, május 5-én 12- 13 óra közötti idő
ben, míg a járőr élelmiszert vásárolt, Keszthelyen megszökött. 
Nagy Lajost a hírközpont a Nyomozati 1!lrtesítő útján nyo
moztatja. Az ügyben kivizsgálás indult. 

Agyonlőtt bika. A mindszenti örsöt május 4-én távbeszé
lőn arról értesítették, hogy a 10. számú gátőrház udvarán egy 
megvadult bika jaZ emberek életét veszélyezteti. Az örsről 
járör m ent ki és a gulyásokkal együtt fegyverhasználat nél
kül igyekezett a fe-ldühödött állatot megfékezni, de sikertele
nül. Ezután a járör a bikát a gátörház szénáskertjébe csalo
gatta, ,ott agyonlőtte és az örs Mindszent község elöljáróságá
nak adta át, A bika tulajdonosát a hírközpont a Nyomozati 
1!lrtesítö útján keresteti. 

Dicséretek. A m. ki1·. csendőrsrég felügyelője dicsérő 
okirattal látta el: A szombathelyi III. kerlilet állományában: 
P app János IV. thtts.-t, mert hoss<Jú szolgálati ideje alatt 
mindenkor, de különösen mint örsparancsnok, szolgálati 
teendőit igen buzgón és eredményesen végezte; Farkas Mihály 
thtts.-t, mert hosszú csendőrségi szolgálati ideje alatt min
denkor, de különösen mint örsparancsnok, teendöit nagy szor
galommal és eredményesen végezte. A miskolci VII. kerület 
p~racsnoka dicsérő okirattal látta el: Dankó Mátyás thtts.-t, 
mert örskerületében egy szervezett tolvajbanda által elköve
t ett sorozatos betöréSeS lopás tetteseit és az orga<Jdákat az 

Ha órára, éksze;re, alpakka evőkészletre 
van szüksége, kérjen költségmen-
tes bemutatást. Ó rá i m é rt, 
ékszereimért legmesz-
szebbmenö jótállást 
vállalok. Alapittatott: 

1675, 

NEUBART lÁNDOR 
órás és ékszerész. Oklevéllel kitüntetett órásmester 

I%ÉKEIFEHÉRV ÁRI NÁDOR-U. ~n. 
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általa erriyedetlen buzgalommal és leleményesen vezetett 
hosszú és fáraldságos nyomozás során kideritette és az igaz
ságszolgáltatás kezére juttatta, ezen nyomo<lásnál alárendelt
jeit igen helyesen és eredményesen befolyásolta; Széplaki 
János, Kovács István I. tőrm.-ket és MorvaiJános őrm.-t, 
mert a jászjákóha.lmai örskörletben egy szervezett tolvajbanda 
által elkövetett sorozatos betöréses lopás tetteseinek és az 
orgazdáknak huzamosabb ideig tartó kinyomo<lásánál, kézre
keritésénél és az igazságszolgáltatás kez6xe juttatásánál mint 
járőrvezetők, fáradhatatlan buzgalommal s nagy leleményes
séggel párosult igen eredményes tevékenységet fejtettek ki. 
Nyilváno'sOln megdicsérte: Székely András és Sélley László 
cső.-ket, mert a jászjákóhalmai örskörletben egy s<lervezett 
tolvajbanda által elkövetett sorozatos betöréses lopás tette
seinek és az org,8lZdáknak huzamosabb ideig tartó kinyomo
<lásánál, kézrekerítésénél és az igazságszolgáltatás kezére jut
tatásánál mint járőrtársak járőrvezetőiket fárad~LSágot nem 
ismerő buzgalommal igen odaadóan és eredményesen támo
g 8/tták. 

Osztrák diákok nyaralása magyar földön. A bécsi 
Magyarbarátok Egyesülete (Cím: Verband der Ung arn
freunde Wien, 1., Kiirtnerring 3.) minden magyar diákhoz 
(leányhoz), aki a német nyelvet meg akarja tanulni, paj
tásként a nyári szünidőre egy azonos társadalmi osztály
ból származó, jólnevelt, hasonló vallású és korú osztrák 
diákot (leányt) küld vendégül, aki a maga költségén uta
zik magyar pajtásához. Osztrák részről csak 12 éven felüli, 
teljesen egészséges, jó előmenetelű, ruházattal, fehérne
művel bőven elláJt'Ott,társadalmi és 'egyéb szempontokból 
válogatott diákok jöhetnek tekintetbe, magyar részről 
pedig az egyetlen feltétel: vendégszerető ellátás és bá
násmód. A mult év nyarán már megpróbálkoztak ezzel 
a nyaraltatás-nyelvtanítással s az eredmény az volt, hogy 
a magyar gyerekek megtanul tak németül,az osztrákok 
pedig nem győzik dícsérni 'Otthon a magyar föld ven
dégszerEtetét é.s szépségeit. Az érdeklődők bővebb felvi
lá gosítás.t a fentebb megadott: bécsi címen kapnak. 

Csendőrségi Közlöny 9. szám. Személyes ügyek: Kormány
zói elhatxiro.zások. A Kormányzó Or Ö Föméltósága: legfelsőbb 
elhatározásával elrendelni kegyeskedett, hogy Csiba István 
ezds. a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat alapján nyug
állománybal helyeztessék. Egyben részére a 35, évet megha
ladó szolgálati ideje alatt különféle beosztásokban és különle
ges viszonyok ,között mindenkor, legutóbb pedig mint a m. kir. 
belügyminisztérium VI-c . .osztályának vezetője, fáradhatatlan 
slJorgalommal, nagy munkalbírással és széleskörü szakkép
zettséggel végzett kimagasló értékes szolgálataiért a "Magyar 
Érdemkereszt TiS.ztikereszt"-jét adományozni kegyeskedett. 
A Kormányzó 'Or Ö Föméltósága legfelsőbb elhatározásával 
elrendelni kegyeskedett Perédy Jalkab őrgy. nyugállományba 
helyezését. - Odaítéltetett: a III. osztályú tiszti szolgálati 
jel Czeglédy Jenő szds.-nak. -;- Athelyezések. AllOindó 
nyugállománvba helyeztettek: vitez Szakálházi Lajos szegedi 
V. ,kerületbeli alhdgy., Szabó József II. budapesti L, Farkas 
Mihály, Tóth Gábor II.. SZ1a,badi János és JOInzsó György 
szombathelyi III., Mikola Miklós és Nánási Károly szegedi 
V. kerüIetbeli thtts.-ek. Szabályrende.letek: CS.- 14. jelzésü 
Ideiglenes Ruhagazdálkodási Utasítás helyesbítése. Csendőr
ség elhelyezési kimutatásának helyesbítése. CS.- l. (Szut.) 

• tart6s, modern kivitelben, kényelmes részlet. '- I I "".,., III .•• ,,"" "., ..... oa •• " .......... . 
BUTO R KISIPARI TERMtiií
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BÖjÖRC~IRHOKA RT. 
Budapest, VII., ~ohány~utca 66. sz. 

frígiD űl és űl18alalllloll. == lílUlliiS 
lIarbanlarl8s == a!lIalrészell 
Irudallelszerelések. löllölollall 
Elsőrangú minőség. :.: Olcsó árak. 
Ke d ve z ő fizetési r e It é t e I e k. 

I 
Wirlh és Rengeg Szeged. Széchenyi tér 5 

A törvényszéki palota mellett. 

szolgálati könyv 24. mellékletének helyesbítése. Az 1936. évi 
II. évnegyedben hasmlálandó közúti adój egyek leírása. Köte
lező csereb'ogárirtás eredményes végrehaljtása és a pajorkároj{ 
megelőzése. Községek egyesítése: A m. kir. belügyminiszter 
úr a Sopron vármegyébe kebelezett Szil és Kistata közs~gek 
egyesítését elrendelte. Végleges neve: Szil. 

"Gyakortati útmutatás lovagias ügyek elintézéséhez" 
címmel összeállított és a m. kir. honvédség főparancsnoka 
által 1930 február d-én kelt 52801 eIn. fbü. 1930. sz. alatt enge
délyezett segédlet~t Bzundy Géza alezredes (Budapest, IV., 
Váci--utca 62. fszt. 8.) újabb, átdolg'ozott IV. kiadásban kiadta. 
A segédlet a lovagias ügyekben szereplő érdekelt felek, vala
mint a megbízottak teendőit lényegesen megkönnyíti azáltal, 
hogya Clair-féle párbajkodex határozmányait a gyakorlati 
használhatÓrságszemelőtt tartása mellett csoportosítja, felöleli 
a lovagias ügyek elintézésénél leggyakrabban előforduló hiá
nyosságokat lés a ' legújabb rendelkezéseket. Az útmutatásban 
a fentieken felül még az alábbi fejezetekICt vette fel: 1. A tiszt 
fegyverhasználatának feltételei a becsület védelmében. 2. Ma
gyal'ázatkérés. 3. MenteImi jog védelme alatt elkövetett sér
tések, nyilatkozatoK. 4. Katonai becsületügyi: eljárások fo
lyamán és katonai vagy polgári bíróságok előtti· tanuvallomá
sok miatt lovagias elégtétel.szerzés. 5,. Párbajellenes meg
meggyőződésü egyének lovagias ügye. 6. Nők párbajképessége, 
magatartás kihívás esetén. 7. Tanuk sZJ~repeltetése, ilyenkor 
tisztek (hasonállásúak) magatartása. 8. Kihívás személyesen, 
közvetlen a sértés után. 9. Kölcsönös sértések. 10. Nyilatko
zatok sajtó útján. 11. Tiszti megbízottakkal szemben erköl
csileg kifogás alá ElSŐ ,egyének szel'epeltetése esetén maga
talrtás. ] 2. Egyoldalú jegyzőkönyvekről stb., Istb. A segédletbe 
időbeli sorrendben összefoglalta a párbajnál szereplőkre vo
natkozó összes Iszabályokat. A segédlet ára 1.50 P, melyet a 
könyvhöz csatolt csekklapon a könyv átvétele után kell be
fizetni. Megrendelhető a szerz;őnél. 

Iskolásgyermekek nyaralása a szentgotthárdi iskola
szanatóriumban. Hannoverben ez év júliusában világértekez
letet tark'Ulak, amelynek a tárgya, hogyan kell a gyenge, vér
szegény és betegségre hajlamos iskolásgyermekeket megerősí
teni, a zárt levegőjü iskolák ból kivonni és olyan intézetekben 
elhelyezni, amelyekben szabadlégi oktatással kapcsQlatos 
rendszeres orvosi felügyelet alatt megerősíthetik szervezetü
ket. A kongrei:'szuson ismertetni fogják Magyarországon a 
szubalpin klimájú Szentgotthárdon már hetedik éve müködő 
iskolaszanatóriumot, amely a szabadlégi iskolák között annyi
ban úttörő, hogy ott mindkét nem beli iskoláisgyermekek az 
elemi iskolától kezdve az összes típusú közép- és középfokú 
iskolák tanulmányait végzik és a kultuszm.inisz-térium rende
lete alapján az iskolaszanatóriumban évvégi vizsgát tesznek 
és államérvényes bizonyítványt nyernek. A szentgotthárdi 
iskolaszanatóriumot a Magyar Iskola-Szanatórium Egy,esüIet 
tartja. fenn. amelynek központi irodájában, Budapest, VIII .. 
Sándor-u. 26, most történne~{ :a felvételek a nyári hónapokra 
és a sz,eptemberben kezdődő jövő tanévre. Az érdeklödőknek 

A vidéki csendőrség e!őnyösen ismert szállítóia , " 
SANDOR REISO 

ÓRÁSMESTER, ÉKSZERÉSZ 
NYIREGYHÁZA 

TEL.1229 

Elsőrendü márkás órák 5 évi jótállással, szebbnél-szebb 
ékszerek, ébresztő és fali órák, a csendőrség részére 
részletre is. Választékot p6rtómentesen küldök. JavrUsokat 
szakszerűen végzek. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Mielőtt vásárol, tekintse meg raktárunkat ! 
ahol megtalálja a legnagyobb választékot férfi és női szö"et, selyem, 
"ászon- ágy- és asztalneműben, függöny, átvetö, paplan, börvászon 
és linoieumban. Magyar és keleti perzsaszönyegek, futó- és asz
tali szőnyegek minden kivitelben, flanell-o gyapjútakarók a leg-

olcsóbb árban kaphatók. 

HIRSCH és POLLÁK cégnél, PÉCS Irgalmasok-u. 4 
Takarékossági könYVl'e 6-7% havi hitelt nyujtunk. 

-
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képes tájékoztatót küld az egyesület, amely lapunkra való 
hivatkozással az amúgy is mérsékelt ápolási díjból kedvez
ményt , is ad, 

Gyermekirodalom dolgában elég gyengén állunk mi ma, 
gyarok. A napilapok vasárnapi számaiban találkozunk ilyes
féle próbálkozásokkal, ezek azonban inkább a kiadók érdekei
nek jók, mint a gyermekvilágnak s legjobb esetben is fél
megoldásnak tekinthetők, Kifejezetten gyermekujságunk pedig 
alig van egy-kettő, Ezek 'között a J6 PajtáS az, amelyik! a ml 
nézetünk szerint leginkább felel meg a céljának. Már a 
nyomdai ,kiállítása is olyan, hogya gyermek ' értéket lát benne, 
amivel érdemes szívesen és gondosan bánnia, Tartalma s álta
lában a s zerkesztési iránya, színvonala határozott rokonságbaln 
van laz irodalommal a 'szó komoly értelmében. Nem szabad 
ezt a megállapítást túlmísnak tekinteni, mert igenis irodalom 
az, ha valaki a gyermek gondolatvilágát olyan eszközökkel 
közelíti és termékenyíti meg, amelyek nemesek, tartalmasal{ 
és színvonal tekintetében felül állanak az agyoncsépelt gyer
mekmesikék világán, Szerkesztője ennek a kis lapnak a rádió 
mesemondó Pista bácsija. Finom papíron, na;gyon szép raj
zokkal, fényképekkel , általában igen gondos nyomdai kivitel
ben, változatos és céltudatos tartalommal visz örömet minden 
két hétben 'a kicsinyeknek, Melegen ajánljuk ezt a gyermek
lapot családos bajtársainknak, Jól tudjuk, hogya gyermek
nevelés nemcsak a test ápolásából áll , nagyon fontos feladat 
a lelki és szellemi, jellembeli fejlődésnek is irányt adni. 
Amennyíre bírja és tudja, megteszi ezt az apa és anya, a foly
tonosan szolgálatban távollevő csendőr-apának azonban erre 
nem sok az ideje, az anya pedig egymagában ezt ,al (feladatot 
nem képes megoldani. Nagyon bölcsen :teszi tehát minden 
szülő, ha a gyermeke kezébe azonnal gyermekujságot ad, 
amint a kicsi értelme nyiladozni kezd. A gyermek korán meg
szokja az olvasgatást, ösztönévé válik a nyomtatott betű sze'
retete, a szülő pedig megmenekÜl sok kínos, nyaImtekert -
sokszor sefüle-sefark~ - mesefaragástól, mert mesét imi és 
mondani nem OIY,81Il egys<lerű dolog, mint sokan gondolják. 
Minden mesébe célt, tanulságot kell belebujtatni, de olyan szí
nesen, hogy a gyermek lelkére és képzeletére egyszerre és ész
revétlenül hasson, Költői és pedagógiai munka ez, ha tehát 
más. arra hivatott helyettünk jobban m eg tudj gl csinálni, ne 
sajnáljuk rá az áldozatot. bőségesen fog az kamatozni a ,gyer
mek helyes fejlődésében, Sok csendőr-gyermek van iS azok fej
!ödése sem számunk!'?/, ~em a nem<letre nézve egyáltalában 
nem közömbös k érdés, A J6 PllJjtás megrendelhető ia la;p szer
kesztős0g-(től: Budapest, V " Csáky-utca 10, szám, Elöfizetési 
ára eqv ,évre 6 P , Tgtn emelni fogja gyermekünk önbizalmát, 
jóratörekvését, ha a postás bácsi kéthetenként neki magának 
kézbesiti 81 eimére kÜldött kis ujságot. 

Gyermekek mellé, a Balaton környékére, vagy hegyes 
vidékre ajánlkozik 21 éves érettségizett leány július-augusztus 
hónapokra, Cím a szerkesztőségben, 

A német nyelv elsajátitásánal~ könnyű és gyors módszere 
c, könyv III, j avított és bővitett kiadása most jelent meg, Irta: 
Dr. Hiiokel , a Pázmány Péter Tud, Egy,etem mb, előadója, a 
báró Eötvös Collegium tanára. A szerzö egyike a legismertebb 
német nyelvpedagógusoknak. Uj műve, mely 350 'Oldalon je
lent meg, nem csupán nyelvtan, hanpm megbízható tanácsadó 
és vezető is a német nyelv tanulásában, Anyagát érdekes 01-
vasógy81korlatok és feladatok teszik változatossá, amelyek al-

KPJRJEN AJANLATOT a már év
tizedek 6ta vezetö világmárkáS 

STEYR 
ÉS . .. \~~FFé1f~rr-

heréltpórohro, 
amelyek a csend örs égi szolgálatban 
m egbízhatóságuknál fogva leül önö
sen bcváltak. 

Steyr-Puch művek 
magyar kereskedelmi rt. 
Budapest, VI. Lehel-ufca 25. 

kalmasak a nyelvérzék alapos felkeltésére és megerősítésére. 
A mű kizárólag a ,praktikus tudás, a mindennapi élet, a fogla:l
kozás, a családi élet, a levelezés, a társalgás, utazás, stb, 5ZÓ

kincsét tJal'talmazza, Számos útbaigazítás és jegyzet a könyv 
használatát rendkívüli módon megkönnyíti, magántanulásra is 
nagyon alkalmas, A mű előző két kiadásából néhány hónap 
alatt többezer példány kelt el, Kiadó: Novák Rudolf és Tá7'SfL , 
Tudományos ltönyvkiad61;állalat (Budapest, VIII., Baross
utca 21.). Ara filzve 6 P, kötve "I P, 

Amatőr fényképkiállítás Szentesen, Attila városa - Szen
tes - pünkösdre, május 31- június 11. között amatőr fény
képezö gárdájával megrendezí a "Tiszavidéki" amatőr fénykép
kiállítást, amelyen nagyszámú és értékes díj, emléktárgy, ok
levél stb, kerül kiosztásra. Ezek érdemszerinti odaítélését a 
Magyar Amatörfényképezők Országos Szövetségének a be
kapcsolódása biztosítja, Tájékoztatót bárkinek készséggel 
küld 50 fillér - levélbélyegben is beküldhetö - levelezési 
költség ellenében a rendezőség: Szentes, MAV, Menetjegy
iroda, 

Rádiótechnika címmel Paskay Bernát ny. posta műszaki 
főigazgató szerkesztésében és kiadásában havonta megjelenő 
műszaki folyóirat indult meg március elején, Az első két szám 
azt mutatja, hogyaszaklap különösen az amatőröknek nyujt 
hasznos és tanulságos ismereteket és útmutatást fog adni a 
rádióadás és vétel technikai fejlődése terén is, A folyóirat fog
lalkozík minden rádió szakkérdéssel, adó- és vevőkapcsoláso
kat ismertet, kezdőknek tanfolyamot ad az elektromosság és 
a rádiótechnika megismerésére és különböző gyakorlati rova
tai révén kapcsolatot Óhajt létesíteni és fenntartani a rádióval 
foglalkozó szakemberek és amatőrök között. A külföldi vi
szonylatban is értékes folyóirat péJdányszámának ára 80 fillér, 
évi előfizetési díj 7 P 40 fillér, Előfizetni lehet a 40.200, sz, 
postatakarék csekkszámIán, vagy a Rádióújság útján. 

Az "Interná.tusok, tanintézetek részletes tá,jékoztató cím
tára" az 1936--37. tanévre ismerteti a hazai oktatóintézeteket 
és nevelőotthonokat, Ezt az ügyesen összeállitott tájékozta
tót, amely öt esztendö óta jelenik meg, 20 filléres portóbélyeg 
beküldése ellenében ingyen megküldi E7'dös József hirdetö i7'o
dája, Budapest, VI" Teréz-körút 35, 

Nyaralás Balfon. Vosinszky Ernö balfi gyógyfürdő (Sop
ron vm, kópháZai csendőrörs körIetében) tulajdonos közli. 
hogy a fürdőidénv május 15-én kezdődik és tart szeptember 
végéig, ameddig fürdővendég lesz, A fürdőidény algtt 15 tiszt 
részére étkezést, elhelyezést napi 6 pengő 50 fillér ellenében 
tud biztositani, de csak akkor, ha igénylésüket a tisztek vele 
előzőleg' közőlték, EzenfelÜl a fürdö használata külön egy 
ppngő, Ha oa tiszt egyheti fürdőhasználatra megy, akkor 25 % , 
2 hétre 50% , 3 hétre 75% kedvezményt nyujt, de csak a für
désre, A fürdőt igénybevenni szándékozók ebbeli szándékukat 
a gyógyfürdő igazgatójával közöljék, Vasúti má, Harka-Kóp
háza és Kópháza-Balf, posta éS távirda: Harka-Kópháza. 

t}gyvédi hír. Dr, Mü'ck Guid6 ny, alezredes-hadbíró, ügy
véd, honvédségi védő, ügyvédi irodája: Budapest. I" Krisztina
körút 81. Telefon: 54- 7- 91. 

Csendlírségi tollforgót árusít, köt, javít Vá7'fai (Vla
hina) Mihály ny, szakaszaitiszt, Budafok, Pozsonyí-út 29" 

ft e g e d ft, Harmonika, Tárogat6, 
Gramofon, Rádió 
és az összes hangszerek legjobbak 
itt a magyar gyárban kaphatók 
Csendöröknek rt'szleh:e ls 

MOGYORÓSSYHANGSlERMESTER 
8udapest. VIII •• RAkóco:l-út 71. Árjegyzék Ingyen. 

Alltu nélkül bútor 
szabott áron: 

NAGY ZSIGMOND 
VI., L á z á r u c c a 3. 

Árak a bútoron. 
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Dél J{}~sef ny. thtts, Budapest, VII., Amerikai-út 74. szám, 
Fekete Imre ny. törzsörmester, Uj_Hatvan, Toldi-utca 2. 
Árak és munkadijak: szép, ú j, diszto:l, válogatott tolIból 
10 P, szolgálati tollforgó nagyság szerint 5--6 P, régi 
toll átkötése 1 P, pótlással 2 P, beküldött új toll vágás a 
és megkötése pótlás né1kül 3 P, pótlással 3 P 50 fillér. A 
postaköltséget a megrendelö viseli. Papp Ferenc ny. 
tqrzsörmester (Hajduböszörmény, Szilágyi Erzsébet-körút 
35.) kappanfarokból különleges gonddal készült tollforgó
kat 30, 25 és 20 P-ért árusít . Megtekintésre véte~kötele
zettség nélkül küld tollforgót, az esetlege.s visszaküldés 
postai költségét azonban az érdeklödöknek kell viselniök. 

SZEM1!JLYI HIREK. 
Kinevezték : Számvivő alhadnaggyá a budapesti I. kerü

letben: Bankó Sándor, Lajos Károly és Soós Mátyás szv. 
thtts-t; a szegedi V. kerületben szv. alhadnaggyá Paskai 
Ádám szv. thtts.-t és fegyverszaki alhadnaggyá Vasvári Ká
roly fegyverszaki bhtts.-t. Tiszthelyettessé : a 'budapesti I. ke
rületben Rátkai Lajos törm. v. 

"új örspara.ncsnokok: a budapesti I. kerületben: Takács 
János UI., Magyan' István, Szeles Ferenc, Fekete János, Vár
nagy András, Pálmai László, Csányi Imre, Mészáros György, 
H erczeg Ferenc, Kovács András, Kálmán József, Süli János, 
Ge)'esdi István, Deák-BéTBs Miklós, Patakí József I., Hollós 
János, Fehérvári Antal, Veréb Andr ás, Gőgös Bálint thtts.-ek 
és ZengőváTi István tör-m. V.; a debreceni VI. kerületben: 
Várnai János törm. v. 

E lól éptek: T örzsÖ1'mesterré: a budapesti I. kerületben 
Homoki Mihály és N1agy Anta l örm.-ek. 

H ántsság. Vitéz Asv&ny Mihály g. százados Emmy 
leányát május 12-én vezette oltárhoz a b udapesti Krisztina
\'árosí pléibániar-templomban P échujfalusi Péchy LG.Gzló 
m. kir'- százados. 

Házasságot :kötötteJe a budapesti 1. kerületben: Perlaki 
Ferenc törm. v. Adám Magdolnáva~ ópályiban, Magyar Ist
ván I. törm. Puskorvitz Margittal Űllön, Szatmári József örm. 
Bm'ényi Margittal Kötelken, Bankó János törm. Varsányi 
Erzsébettel Vácott, Bálint Sándor thtts. Tóth Malvinnal Fé
nyeslitkén, Lajtos P éter törm. Malik Máriával Pilisen; a sze
gedi V. kerületben: Balogh J ános törm. Latinovics Emiliával 
Budapesten; a debreceni VI. kerületben: Borbély Jó~sef törm. 
Löki Máriával H ajduböszörményben. 

Családi h írek. Sziiletett: ll: budapesti I. kerületben Ta
sonyi András thtts.-nek Mária leánya, Ty. Szabó Miklós törm. 
v.-nak Klám nevü leánya; a pécsi IV. kerületben Vágó József 
törm.-nek László fia és Aron Sándor törm.-nek Anna-Matild 
leánya. 

H alálozás. Nagy Lajos szúmv8vő tiszthelyettes május 2-án, 
52 éves korában meghalt. 1909 január 23-án lépett a csendörség 
kötelékébe, 1928 október 1. óta a belügyminisztérium VI-b. 
osztály nyugdijszámvevöségénél teljesített szolgálatot. Igen jó, 
szorgalmas csendör és igen jó bajtárs volt, elöljárói és baj
társai s~eretetét és megbecsülését megérdemelte. A háború 
alatt a 2. oszt. ezüst vitézségi éremmel és a koronás ezüst 
érdemkereszttel - a vit. érem szalalgján - tüntették ki, 1935 
március 13-án pedig a KO)'mányzó Or (j Főméltósága köteles
séghü és érdemes szolgálatai elisme'réséül a magyar bronz 
érde:mérmet adományozta számára. Temetésén résztvettek 
közvetlen elöljárói és nagy számban a többi bajtársai. 

ELOLEGNÉLKÜLI RÉSZLETFIZETÉSRE 
SEZLONOK TAKARÓVAL • • • • • • • P 65-t61 
EBÉDLOSZONYEGEK • • • • • • • • • P 28-tól 

Fotel ágyak, paplanok. vasbútorok, !U!ÓSző- B " S • é Ká . • I 
nyegek, !ellérnemüvásznak, ruhaszövetek. "arosa zonyeg- s rpltosuz et 

Budapest, VIII., Baross-utca 74. sz. 
A rn. kir. csendőrség tagjainak árengedmény! 

"l . \{,esrto 
Slert teK:~ 
il lelle 

Olvassa el. mlellJtt tP nefll1.nfl! 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bár

kiiől elfogadunk, de tizenöt gép- vagy kézírásos hasábnál 
hosszabbat csak előzetes. megegyezés után. A közlemények 
fogalmazási átcsiszolásának és ha szükséges, tartalmi m6do
sításának, valamint a törlés és kiegészítés jogdt fenntart juk 
magunknak. Aki azt akarja, hogy közleményét változtatás 
nélkül közöljük, írja reá a kézirat oldalára piros irónnal: 
"Szószerinti közlését kérem!" A k ézira t ot kérjiik apapírnak 
csak egyik oldalára, félhasábosan, íT6géppel kettes sortávol
ságra, kézírással pedig jólolvashatóan és nem túlsíirü sorok
ban írni. Olvashatatlan kézirattal nem foglalkdzunk. A kézira
tokban semmiféle rövidítést nem szabad használni. Kéziratot 
csak akkor küldiink vissza, ha a szerző megcímzett és válasz
bélyeggel ellátott borítékot mellékel. Kéziratok sorsáról szer
kesztői üzene,tben adunk választ. F ényk épfelvételek beküldése 
alkalmával csatol?1Ii, kell a felvétel készitőjének írásbeli nyilat
kozatát, hogy a, felvételnek a szokásos tiszt eletdíj el lenében 
való közléséhez hozzájárul. A megjelent kiJzleményeket tiSIL
teletdíjban rés,zesítjük, de tulajdonjogunkat fenntart juk, 1JJZ0-

kat tehát beleegyezésünk nélkül nem szabad másutt közölni, 
sem pedig utánnyomatni. A nyomdai k orrek túrá t mi végezzük, 
korrektúralevonatot csak kivételes esetben adunk. Szerzőink 
különlenyom a t aikat közvetlenül a Stádium-nyomda igazgató
ságd.t6l (Bpest, VIII ., Józse!-köl'út 5.) szíveskedjenek meg
)'endel'tU, amely azt velünk kötött szerződés ének árszabása 
szerint köteles elkészíteni. Minden hozzánk intézeU levélre 
válaszolunk, de csak szerkesztői üzenetben; magánleveleket ak
kor sem írunk, ha abeküldő válaszMlyeget mellékel. Minden 
levelet teljes névvel és rendfokozattal alá kell írni és az állo
máshelyet is fel kell tüntetni. Névtelen levélre nem válaszo
lunk. Hozzánk intézett levelet szolgálati útra nem t~elünk, 
azok tal·talma vagy bekiildőik kiléte felől senkinek sem adunk 
felvilágosítást. J eligéül legcél~zerübb kisebb helység nevét 
vagy ötjegyü számot választani. Annak, aki jeligét nem jelöl 
meg, nevéne7, kezdőbetűi és állomáshelye alatt válaszolunk. 
Közérdekű kérdésekre nem szerkesztői üzenetben, hanem a 

SDortfe lszerelp.s 

~ök öpeny 
tJVUa, 

til" 
Filtdöruha Új eim: IV. Törr István utca 7 

(a Vadászkürt szállónál.) - I 

Vásá
ro l junk 

Kedvező 

BOTORT Sfeiner. és Franknál I 
fizetési feltételek! KftPOSVAR, FO-UTCA 12 

ft legegyszerUbb és legdiszesebb kivitel elsörendü minöségben. Jutányos árak. 

f F ényképezéshez 

lii KODAK FILM mindig a legj o b b 
és legmegbízhatóbb I 

II 

~ 
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"Osendőrlekszikon"-rova,tban válaszolunk. Előfizetést csak a 
csendőrség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bi'ró
ságok, igazságügYi és közigazgatási hatóságok tényleges és 
nyugállományú tagjaitól fogadunk el, mástól nem. A csendőr
ség tényl eges és nyugállományú legénységi egyénei az előfize
tési díj felét fizetik . Előfizetni cSflk legalább félévre lehet. Az 
előfizetéseket kérjük pontosan megújítani, mert felszólítást 
nem küldünk. A nekünk szánt pénzküldeményeket kérjiik a, 
Osendőrségi Lapok 25.342 számú postatakarékpénztári csekk
számlájára befizetni. Címünk: "A Osendörségi Lapok szer
kesztőségének, Budapest. I ., Böszörményi-út 21. szám." 

.~-

Ercsi. 1. Lexikonban felelünk. 2. Erről írtunk az 1935. 
évfolyamunk 35. lexikon válaszában. 

Miklósvár. 1. E kérdésben, mely önre nézve nagy anyagi 
kihatású, az iratok ismerete nélkül nem adhatunk - felelős
ség mellett - választ . Minden ilyenfajta üzletkötésnek meg
vannak az írásbeli felt ét elei s ezt önnek meg kellett kapni 
annak idején. F orduljon a P énzintézeti Központhoz, ott irá
nyít ják ezeket az ügyeket. Még azt is megérné talán a dolog, 
hogy mut assa meg ügyvédnek az iratokat. 2. Olvassa el az 
1933. évi december 15-i számunkban dr. Kovács B. r.-fogal
mazó cikkét. 

B. J . cső. Martonvásár. 1- 3. Téved. örsállomás 
alatt a helység belterületét kell érteni, az semmiesetre sem 
lehet a szőlőhegy, még ha közvetlenül a község mellett húzó
dik is az. Irányadó lehet minden örsre nézve az, hogy melyik 
a község mellett az az első tereptárgy, amit már nem helyi 
ügyelettel portyáznak. Viszont nem irányadó az, amit ön ír, 
hogyaszőlőhegybeli néhány lakos a községi elöljárósághoz 
megy mindenféle ügyben, mert olyan községeknél is így van 
ez, ahol tanyák vannak s amelyek nem másfél, hanem tíz, 
sőt t öbb kilomét erre vannak a községtől. ügy vesszük ki a 
kérdéseiből, hogy ön a kérdéses szőlőhegyre akar vagy akart 
menni foglaLkozási időn kívül és főleg eltávozási engedély 
nélkül "a bizalmi egyénnel beszélgetni pár órát". Véleményün
ket az ilyen eltávozásokról megmondtuk lapunk 1931. évfolya
mának 845. és 1932. évfolyamának 517. oldalán. Hozzáfüztük, 
hogy ebben a kérdésben eset enként az örsparancsnok dönt. 

Lánc. 1. A kisajátítást nálunk főként az 1881. évi XLI. t.-c. 
szabályozza. E törvény szerint kisajátítás tárgyát az ingatlan 
akár egészben, akár bizonyos korlátok közt képezheti s annak 
sorsában osztoznak az alkatrészek, valamint a gazdasági fel
szerelések . A városok fejlődésével forgalmi, közegészségi és 
szépítési szempontok megkívánják a városi telkek célszerü 
rendezését s így kisajátít ásnak helye van községekben új 
utcák és közterek nyitására, közdülő utak létesítésére. A hely-

,.~~!!l~l:l:'mla~~l:l::~~~~~~E~rr:r.:::'~~ ;~.:1 

1lés8Ít~e ~ eitc. és eu",jót j:: 

Rétlaf-lae e~.,,,"ólttc.e 
Használatuk egyszerü ·és mindig jó Ital az eredmény. 
A gyárilag készitett likőrnek kb. felébe kerül csak. A 
RÉTHY név garancia, hogy dó eszenciát vásárol, ezért 
mást ne fogadjon el. Ez sem drágább, csak 60 fillér egy 
literhez való. Kapható 60 féle Izben, drogériákban, 
háztartási- és fűszerüzletekoon. Ha bevásárlási helyén 
nem kapná, Irjon a k~szltőnek, aki már 10 üveget bá r
hová bérmentve szállIt. Ismertető a fajták felsorolásá-
val dljtalan. ;:'! 

III! IL- R~THY B~LI gyógyszerész, B~K~SCSaBD r: 
l :i!~'~~'~:~~l1!:l~~::Er1r~~i:~:::l:l~~~:l~:i~ 

•••••••••••••••••••••••••••••• •• •• : Ollszagos Ruházati Intézet Rt •• 
., Budapest, V., Eillvils-lér t. Telefon: 84-8-32, 84-8-31. : :1 Mint a honvéd j6Iéti a[aphol; tartol;6 váIIa[at, s~áIlít 12 havi • 
• (dolmány t 2+ havi) jlh. levonás mellett: egyenruhát/ polgári • 
• ruhM/ fellerneműt ~s minden fe16~ereUst. • 
• Vidéki rnagblzottakl I: 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

hatóságnak tehát joga van a kérdéses kutat és a kőből álló 
rozoga épületet is, amennyiben a kisajátítás alá eső területen 
vannak, kisajátítás eimén elvenni. A törvény 21. §-a értelmé
ben az esetben, ha a tulajdonos a telkének egy részét utca 
vagy tér szabályozására átengedni kénytelen, az igy átenge
dett területnek valódi és teljes becsértékét köteles a város 
készpénzben megfizetni. Itt az ingatlannak a kisajátítás ide
jében levő értéke az irányadó. A kártalanítási összeg mennyi
ségének megállapításánál nemcsak a kisajátítandó ingatlan 
értéke veendő tekintetbe, hanem 1. az a z értékveszteség is, 
melyet az ingatlan a megcsonkítás vagy részekre szakítás 
által szenved, 2. azok az átalakítási költségek, melyek meg
kívántatnak arra, hogy a birtok, melyből a rész kisajátítta
tott, a kisajátítás előtt gyakorolt módon továbbra is h asznál
ható legyen. A törvény a készpénzben történendő kártaiani
tás alól annyiban állapít meg kivételt, hogy ha a kisajátító 
(jelen esetben a város) a tulajdonosnál megmavadt terület
részt azzal érintke2iésben levö más területtel ajánlkozik ki
egészíteni, illetve kárpótolni: a kártalanítás részben vagy 
egészben készpénz helyett más ingatlanban is megállapít
ható. Az tehát nem követelhető jogS1zerüen, hogy a község a 
tulajdonát képező szomszédos közterületből ( !) annyit adjon 
a kisajátított rész kártalanítása fejében, amennyi négyszögöl 
területet a t ulajdonost ól kisajátít , azonban a törvény nem 
zárja ki a kártalanításnak azt a módját sem akkor, ha a város 
és ral tulajdonos közt ilyen értelmü megállapodás jöhet létre. 
2. kérdésére tájélwztatást talál lapunk 1929. évfo:yamá
nak az 1182. oldalán közölt 208. számú lexikonban. Az ott 
írtakhoz még megjegyezzük, hogy helytállónak látszik a köz
ségi elöljáróságnak az a határozata, hogy amennyiben a szom
széd a telket, mint kültelket használja, nem köteles .elkeríteni. 
Hogy aztán a szomszéd a kertet valóban mint kültelket hasz
nálja-e és mennyiben kötelezhető a gyümölcsfák veszélyezte
tésének az elhárítására, annak elbirálása a kir. járásbír6ság
hoz tartozik, ahol önnek sommás pert kell ezért indítania. 3. 
Nagyréti Darvas Imre ny. ezds. Budapest, IX. ker., Bakáts-u. 
1. szám alatt lakik. 

Tahi. Az elöléptetésre ugyanaz a rendelkezés érvényes 
minden parancsnokság számára, nem hisszük tehát, hogy az 
állítólagos elöléptetés megtörténik. Teljesen nyugodt lehet 
afelől, hogy elöljárói számontartják alárendelt jeiket abban a 
tekintetében is kit mikor s mi illet. Igy az előléptetésüket is 
Mátészalkától Zalaegerszegig és keresztül-kasul mindenütt az 
egész országban azonos szabályok szerint. 

23.336., 44.444. Emlékérem. 1. Téves hír volt, hogya hon
védség tagjai megkapják az osztrák háborús emlékérmet, ha 
a kérelmező hadiárva és megkapta a magyar kard- és sisak
nélküli emlékérmet. Az osztrák háborús emlékérem alap
szabályai erre jogosultságot nem állapítanak meg, így tehát 
ezen az alapon ön sem kérheti azt. 2. Helyes, ha a járőrveze
tői tanfolyam elvégzését megvárja s csak azután jelentkezik. 

Ú;rendszerű báforhife'! 

KARDOS TESTVÉREK 
Budapest, VII., Wesselényi-utca 18_ szám 
(Kazinczy-utca m ellett). - A m. kir. csendőr
ség tagjai lakásukat berendezhetik 

váltó- és elileg nélkül, 30 egyenli havi részletre 
vagyis minden 100 pengő után 3.33 pengő s 
részletre. E gy éven belüli törlesztésnél a ka
rnaw,kat visszatérít jük. 

99 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KlRJE nagy képes ó~egyzékanket! 
Díjmentesen küldjük! 

Kedvező f izetési feltételek! 

REFORm ruházali ri. 
Bpest, VI., Vilmos császár út 5 
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önhöz hasonlóan sokan vannak, kik a honvédségnél szerez
ték meg a gépjármüvezetöi igazolványt. A számukra előírt 
tananyag, a foglalkozási jegyzékben írtakon kívül olyan ter
jedelmes, hogy azt itt nem t udjuk közölni. Alkalomadtán vala
melyik közlekedési örsön nézze meg. Motorról a Haban- Del
már könyvből tanulnak. Bármelyik könyvkereskedőnél meg
kaphatja. 

1920. Svábbogarak ellen a következőket ajánljuk: miután 
a svábbogár nedves, nyirkos helyen szeret tartózkodni, első
sorban ennek a megszüntetésére kell igyekezni. Ha padozot
tak a helyiségek, ne törülj ék soha túlnedvese-n. Minden lyukat 
el kell tömni gipszpéppel vagy gittel. Jntelmaradékokat be
fedve kell tartani, hulladékokat mindig összegYÜjteni. Alta
lában nagy tisztaságot kell tartani. Friss meszelés is ide
tartozik; a gyakori és minél huzamosabb ideig tartó szellőzte
tés is segítség. Használhatnak úgynevezett schweinfurti zöld 
port. Vagy erős illat.ú rovarport: kámfor, g lobol. Vannak ké
szitmények, melyek szintén hatásosak, de falun előállítani 
már nehézkes dolog. 

Szombathely. Ha bátyja volt a családfenntartó, akkor 
igényjogosult az alapszabályok értelmében. Bátyja e minősé
gét és azt, hogy hősi halált halt, az elöljárósággal kell iga
zolni, ha - utóbbira nézve - egyéb okmánya nem volna. 

22.222. Az eset, amit nekünk megírt, nem egyedülálló. 
Amint bizonyára ön is t udja, mindazok, akik sorolás ukat 
sérelmesnek tartják, kérhették a helyesbítést. Ilyen kérelmek 
elbírálása most történik. A rendezés szempontjait és kereteit 
nem ismerjük, ez már szolgálat. 

Oktatótiszt. Lexikonban válaszolunk. 

T . J . . tht t s . Az, hogy egyik örs a másik örs távbeszélön 
történt megkeresése a lapján egy büncselekménnyel gyanu
sított egyént őrizetbe vesz és tart addig, amíg a megkeres ő 
örs járőre azt átveszi, nem t artozik a közbiztonsági szolgálati 
ténykedések ama körébe, melyet a tevékenységi kimutatás
ban tárgyalnak. A gyanusítottal a megkereső örs folytatja a 
nyomozást, a bizonyítékokat ez szerzi be gyakran hosszas 
munkával, igy "tevékenys~gét" ennek kell kimutatnia. Annál 
inkább, mert lehet, hogy a nyomozás során szabadon fogja 
bocsátani a megkereső örs és am~t a járőr által őrizetbe vett, 
de aSzut. 320. pontja alapján szabadonbocsátottat sem tün
tetjük fel a tevékenységi kimutatás ban, igy tehát a kérdezett 
esetben sem szerepeltethet jük. 

Lovas. Kéreimét a hírek közöt t közöltük. Ennél többet 
nem tehetünk. Ujsághirdetés, vagy a már ajánlott rádióhirde
tés eredményes lehet ne. 

HALÓK 
KOMBINÁLT I ~BÉDLÖK 

B BERENDEZÉSEK U RISZOBAK 

UDAPESTI BUTORSZILONBAN 
BUDAPEST, VIII., BAROSS-UTCA 21. SZ. 
Nagy választék. Kedvező részletfizetésre! 

KépvlRe l link rajzai n k at m eghlváRr a dflmentesen bemutatja. 

• 29.812. Kimerítő tájékoztatást kap kérdéseire Kádár 
Gyula g. őrnagy kiadásában megjelent Tájékoztató a csend
őrségi nyugellát ásokról c. könyvből. Allomáshelyén több pél
dány is van belőle. 

Törekvő. 1. Ez bizony olyan merev szabály, hogy kivétel 
nincs alóla. Mint karpaszományos 21. évének betöltése előtt 
is teljesíthet katonai szolgálatot, de csak saját költségén, erre 
pedig önöknek nem volna értelme áldozniok, még ha futná 
sem. De ha mégis, akkor kérvényét a H. M. 16. oszt.-hoz kell 
beadni. Mellékelni kell azoknak az indokoknak a hatósági 
igazolását, amelyek erre a korábbi szolgálatteljesitésre kész
tetik a fiát. Ha ezek hatóságilag nem volnának igazolhatók, 
a kérvény szövegében kell azokra részletesen kitérni. 

"Új Cs.-20. 1. Az "s . k." csak azt jelenti a mintában, 
hogy az aláírás "sajátkezüleg" történik. Természetes, hogy 
a valóságban történő aláírás után nem kell ezt a jelzést alkal
mazni. 2. Erre a kérdésre nem tudunk felelni, mert egészen 
zavaros. Próbálja mégegyszer megírni úgy, hogy megértsük, 
mit akar tudni. 

Fogadás. 1. A fizetési fokozatokba való előlépés rendszere 
nem változott. A régi rendelkezésekből felvilágosítás t kap 
kérdésére. Hogy az előléptetésre vonatkozó beadványt mikor 
kell felterjeszteni, azt elöljáró parancsnoksága tudja és ez a 
fontos. 2. Ha a volt fővezérség irataiból volna megállapítható 
valamely adat, azt a Hadilevéltártól kell kérnie. 3. Dr. Szat
máry Sándor postatakarékpénztári I. oszt. számtiszt ma is a 
postatakarékpénztárnál van. (Budapest, Hold-utca.) 

Bugac. A két udvari képen az alakok egészen ködbe
vesznek. A beállítás jó volna, de a csendőr-fényképek legelső 
és legfontosabb célja: élesek legyenek. Lovasképeket csak 

l kiemelkedően hosszú ideig lovagolt lovakról közlünk. Nem 
írta meg, erről van-e szó? .A:. kép különben . közlésre alkalmas 
lenne. 

Püspökladány. Más képet közlünk róla. 
Tavaszi felhőI.. Háttere gyenge, de nagyobb baj, hogy 

f homályos a kép. 
Gönci örs. Egyelőre nekünk sem kell, de ne dobják eJ. 

Idényszolgálati táblázatot küldtünk. 
Somogyszobi örs. Ha a táncmulatság nyilvános helyen 

van, a fiatalkorú is elmehet, de családi társaságban sem fo
gyaszthat szeszesitalt. "Ifjú egyén" vonatkozik férfire és 
nőre. Vagy úgy gondolja, hogy csak a legény ne igyék, a 
leány annál inkább? Szép világ lenne az! Arra sehol nincs 
tilalom, hogy zártkörü mulatságon 18 éven aluliak is részt-

"( vegyenek. Különben az egész kérdést az 1929/ 8. Cs. K.-ben 
közzétett 329.609/ 1928. sz. B. M. rendelet igen szépen és vilá
gosan megmagyarázza. -s 42 éve a világot uraló eredeti angol The Champion kerék

I párokat havi P 20.- és saját készítésii kitünő Royal Star 

!l 
kerékpárokat 180.- P-ért havi 16.
P részletre, kerékpáralkatrészeket 

NAGYBANI GYARl ARBAN. 
Külsőgumi 3.90, belső 1.20, pedálok 

" \~ ~ 2.10, kormány 3.20, sárvédők 1.20-tól 
'3 ~T feljebb. LANG JAKAB és FIA, 
(; kerékpárnagykereskedés, Budapest, 

A 

v VIll., J ózsef-körút 41. Képes árjegyzék ingyen. Alapítva 1869. 
n ., . 
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Mint közlegény a vérmezököna 
(Regény.) (1n.) 

írta: SóLYOMV ÁRI MIHÁLY. 
Most már nem tudtunk aludni. A vörös égboltra les

tünk, amely jelezte a környéken a háború:. Végre szürkülni 
kezdett. Jobbról tölem a hoss~an nyúló síkon vörösen dugja 
elö félgömbölyü arcát a nap, hogy felváltsa az égő világos
ságot, hísz már úgyis álmosan pislákolva lobbanik fel néha 
az égö falu romja. Eltelt egy éj ismét. A nap már torony
magas.ságból szórja didergö tagjainkra melegítö sugarát, 
mintha szeretettel cirógatni akarná a harcosokat. Hisz már 
nem jó künn, a szabadban aludni. Hidegek az orosz éjsza
kák. Megmozdul a pihenö és mégis nyugtalan tábor. Arajok 
megindulnak az erdő felé. 

- Mi az fiúk? - szólok a földieknek. Az oroszok nem 
lőnek. Megfutottak még napkelet előtt? Mi is megíndulunk. 
Arcvonal északnak. Pár perc és az erdőszélen vagyunk az 
elhagyott orosz lövészárkoknál. Lent a falu gőzölög, füstö
lög, büzlik kínjában. A civilek a mezőn tanyáznak. Meg
sajnálom őket. Hisz számukra ez rémes éj lehet. De nem 
mi vagyunk az okai. Az oroszok támadtak. Minekünk csak 
a világosság kellett. 

Az erdőszélen a századok sorakoztak. A járőrök 
elindultak minden irányban az erdőbe. Lassan halad az 
ezred az erdőszélen vagy fél kilométert, midőn az erdő meg· 
szakad, hogy vagy száz holdnyi szántást öleljen három 
oldalról körül. Az erdőszélen közvetlen hatalmas cukorrépa
táb:a. Mellette balról sárgarépa. Ezek mellé még egy hatal
mas tarló zárkózik, egész a másik erdőszélhez. A legbelső 
részen a répatáblákhoz felszántott tarlótábla. Bent a négy
szög sarkában hatalmas major, amelY köröskörÜl magas, 
zöld lugassal van körülvéve, amely eltakarja szemünk elől 
a látást. Az erdősz'élen vonuló magaslat oldalába húzód
tunk előre vagy kétszáz lépést, kémlelve a terepet. A major 
mögött fegyverropogás. Biztosan a járőreink találkoztak. 

- Feküdj! - hangzik a kommandó. Most az erdő túlsó 
sarkán megindul felénk vagy kétszáz orosZ. A magaslaton 
magános facsoport. Ide áll egyik gépfegyverünk. Az oro
szok már vagy kétszáz lépésre a tarlón jönnek felénk. Mi 
nem lövünk. Csak a gépfegyver kezd kattogni. Ta, ta, 
ta, ta .. . A golyózápor az oroszok között seper. 

Kitünően lő a gépfegyverünk. Alig pár perc és már 
futnak vissza az erdőbe , már aki tud, mert buknak fel sorjá
ban. Újból csend egy félóráig. Elosztják a legénységet. 
Az első záSiZlóalj marad l".rccal a major és a túlsó erdőszél 
felé. A negyedik zászlóalj jobbra, az erdőbe húzódik, hogy 
az első zászlóaljjal derékszöget alkotva zárkózzék fel. 
Szinte a terephez igazodva. A második zászlóalj tartalék
nak marad, hallom a parancsot. 

- Na fiúk, ma ismét, úgy látszik, meleg napunk les.z, 
- jegyzi meg a földim, Bausz őrvezető, mert a század 
arcvonala ép a major felé volt irányítva, ahol sejtettük az 
orosz erők meghúz'Ódását, hisz a háttérben közvetlen sürü 
erdőség adott alkalmas búvóhelyet nagyobb tömegeknek is. 
A magaslat oldalában meglapulva vártuk a parancsot az 
elönyomulásra, midőn a második zászlóalj parancsnoka 
letelepedett szolgájával közvetlen mellém, hogy a terepen 
széttekintsen. Szolgája, ki Esztergomból jó bajtársam volt, 
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sportdlsztárgyalc, erany- és ezüsláruk, ev6-
eszközök nagy raktára 
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"Takarékosság"-ra is vásárolható. :-: Aranyért, ezüs!ért a legtöbbet fizetet 
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kezet fogott velem, mire az alezredes úr is figyelmes lett, 
odanézett és megismert. Kérdi tőlem: 

- Na fiam, hogy vagy? 
- Köszönöm alezredes úr, jól. Egy a baj, hogy szom-

jas vagyok. 
- Az igaz, fiam, 

almát szívesen adok. 
zsákot. 

hogy itt kevés a kút, azonban egy 
A legénye már bontja is ki a háti-

Közben a századom parancsot kapott az előremenésre. 
Felugrottak és szaladtak le a magaslatról a répába. :mn az 
almára egypár másodpercig vártam, így vagy húsz lépést 
lemaradtam. A szép, piros, nagy almát há:ásan megköszön. 
tem. Az alezredes úr kezét nyuj tá. 

- Isten veled! - Felugrottam, hogy a helyemet a leg
gyor.sabban elérjem. Beugrottam a többi közé a rajvonalba. 

Az alma még egészben a számban volt, midőn lefeküd
tünk, hogy hamar fedezéket ássunk, mert már zümmögtek, 
pattogtak a felénk röpködő orosz golyóbisok. Négyfelé 
haraptam az almát és elosztottam földieim, Balog, Bausz és 
Takács szakaszvezető között. Megindult a támadás rajon
ként az oroszok mindig erősbödő tüzelése közt. Már a ki
induló ponttól vagy 80 méterre feküdtünk széjjel rajokban, 
midőn jobbról is kitört a negyedi~ zászlóalj az erdőből, fel
fejlődött szép rajvonalba és hozzánl{ zárkózott. A három
szög kezdett félkörré alakulni, hogy lassan kiegyenesedve 
egy vonalba törjön e:őre a major és a túloldali erdőszél felé. 
Alig haladt századom száz métert, megindult az erős puska
harc. Most már itt is, ott is kinlódi~ néhány bajtárs, a halál
tusájukat vívják. Többször hallani felhördülést, amely jelzi, 
hogy az oroszok is jól lőnek, hísz jó célpontok vagyunk. 
Pláne azok, akik semmi rögtönzött födözéket sem ástak. 

Mi négyen összedolgozunk. Kettő lő, kettő áls. Igy pár 
perc alatt már védettebb helyrőllövöldözhetünk. Mi nem 
vagyunk lusták. Mi dolgozunk és harcol unk. Dolgozunk 
azért, hogy az ellenség jól irányított golyói a kihányt 
homokfedezékben akadjon fenn és mi innen biztosabban 
irányíthassuk lövéseinket. Az okos katona hamar felismerte, 
hogy a jó fedezék nem jelenti a gyávaságot. Mert az a 
katona, aki az ellenségnek jó célpontot mutat, nem szol
gálja hazája érdekeit. Ráér a jó katona akkor kiállni puszta 
mellel, amikor elérkezik a válságos pillanat. Amikor már 
oly közel kerül, hogy többe~ ér, ha nem búvik fedezékbe ... 
Amidőn már szemtől-szembe kell megmutatni, hogy ki a 
legény a gáton. :mn csak ezeket az embereket tartom jó 
katonáknak. Nagyjában ilyen volt az én ezredem az egész. 
Voltak kivételek is. Akik vagy lustaságból, vagy, Isten 
tudja, talán izgatottságban soha fedezéket nem ástak. Ezek 
rendszerint rá is fizettek. 

De el is tértem a tárgytól. Hisz gondolatban ott vagyok 
most is a répában. Látom még most is az egész terepet. 
Látom, amint a harmadik szomszédom furcsa arccal hentereg, 
vonaglik a répában egy orosz golyótól bal mellén találva, 
amely az egész mellkast végigszántva, távozott el a nad
rágján. 

Hallom még most is, amint hirtelen megdördülnek mö
göttünk az ágYÚk. Vagy tizenkét darab. össztüzet röpítenek 
el felet~ünk. Még ma is borsódzik a hátam ariadalomra. 
A váratlan tüzérségi támadásra. :ms épp onnan, ahonnét a 
mienket vártuk. Onnan zúdul a srapnelzápor a gyönyörüen 
előretörő n egyedik zászlóaljra. öt-hat össztüz. Porzik a túl
oldali szántás. Nagy kavarodás. Az egész zászlóalj .szalad 
vissza az erdőbe. Még egy össztüz, kissé későbben. De ez most 
már a majorból előre:örő vérszemet kapott oroszokhoz repül. 

h ülönleges fizetési kedvezmény 
fl m. kir. csendőrség tagjai reszére. 

Egyes bútorok és teljas berendezések. Sz6nyeglarrás. 
Ebédl6- és futósz6nyegek, sezlonok, paplanok stb. Agy
nemll és fehérnemll vásznak. N61 és lérll divatszövetek. 

12, 18, 24 havi előleg nél kUli részletfizetésre. 
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Ugyanazon ágyúkból lövik az oroszokat is. Mi van itt? Talán 
egy harmadik ellenség is támadt? Aki mind a kettőnek ellen
sége. áh, dehogy! Egy kis háborús tévedés. Elnézte magát a 
tüzérségi m~gfigyelő, azonban az ezred jelzést megértették, 
azért lőttek utolján jól. De már a baj meg volt. Az egész két 
zászlóalj visszahúzódott a kiindulóhelyre, parancsra. 1!Jn helye
men maradtam. Oktalanságnak tartottam visszafutni az orosz 
golyózáporban. Gondoltam, erre még ráérek, majd előre
jönnek ismét. Azonban hamar meg is bántam az elhamar
kodásom, mert a század om most már mögöttem kezdte meg 
újból a tüzelést. így én két tüz közé szorult am. Most már 
visszamenni sem lehetett. Attól tartottam, hogy l;l.átulról 
lőnek vélet:enül agyon. Az oroszok vagy kétszáz lépésre 
előretör:,ek a majortól. Most hátul hallottam a kommandót: 

- Feier einstellen ! - A tüzelés mögöttem elcsendesül. 
Annál bátrabban lődözök mOilt már én. Felugrik egy orosz raj , 
Ezaladnak előre. Mindig egyet célzok. Nem esik el. Kissé 
messze van. 1400 irányzékkal lövök. Lefeküdtek. Célpontom 
kitünő a szürke .szántáson. Golyóim mellette vernek port. 
Olvasom, hányszor találom el a célt. A hetedikre féloldalra 
fekszik. Gyanús a mozgása. 1!Jp olyan forma, mint az előző 
Rzomszédomé, aki már holtan fekszik mellettem. Tüzelek 
tovább, hisz most csaknem csend van. A sürü fegyvertüz egé
szen megritkul. Az oroszok feküsznek. 1!Jn lövöm őket. Most 
egy éles pattanás, ép olyan forma, mintha valaki kővel elém 
a homokba dobna. A homok fricskázik szemem közé, ép 
akkor, amidőn újra tölteni akarok. Megtörlöm hamar a 
szemem, hogy lássak. De ('sak most lettem mérges. Az egész 
tölténytár tele homol{kal. Igy nem lehet lőni. 

(Foly tat juk. ) 

Jók edv-pál)'ázatunkra 
hatvannégy pályamunkát ka.ptunk. Alkalmas anyag ahhoz, 
hogy örs beli bajtársaink tréfálkozó kedvét részleteiben is 
megismerjük, ami a főcél unk volt, Első és legkiemelkedőbb 

tapasztalatunk az, hogy a 
csendőr általában ismeri a ha
tárt, ameddig a tréfában el
mehet, hogy az egyik jókedve 
ne okozzon a másiknál hara
got. Igy nemcsak a tréfacsi
náló nevet, hanem az is, aki 
szenvedője a tréfának. Ennek 
örülünk, mert az ellenkezője 
hiba volna. Ismerni kell ugya
nis előszöt' azt, akit meg aka
runk tréfálni, tudni kell róla, 
mi a gyengéje, miben érzé
keny s ezeket a kényesebb 
pontokat kerülni kell. Tudni 
kell azután azt is, hogy mi 
csendőrök egymáson, egymás 
tréfáin, ugratásain nevethe

tünk, mámak azonban a legártatIanabb áprilisi ugratás 
címén se adjunk alkalmat arra, hogy a csendőrön mulasson. 
Ebben is össz~ kell fognunk, mert ha a rajtunk kívülállók 
mulatnak a megtréfált csendőrön, nem válik az egyetlen 
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Egyenruha és úri szabóság. Bőrruha,o'lztály. Meg
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csendőrnek sem a díszére, akármilyen enyhe különben a tréfa. 
Ezek tehát a főszabályok: 1. Olyan legyen a tréfa, hogy a 
megtréfált is neve ss en rajta. 2. Ha erre nem számíthatunk, 
akkor mondjunk inkább le akár a legjobb ötIetről is, mert 
a bajtársi érzésnek árt az olyan b'éfa, amelyik komoly bosszú
ságot, érzékeny hangulatot okoz a megtréfáltnak. 3. Csak 
egymás között tréfáljuk meg a bajtársakat. mások ne mulas
sanak rajtunk. 

A pályázatok zöme ezeknek a feltételeknek megfelel. 
Kivételek - mint mindenben - itt is vannak, ezeket arra 
kérjük, hogya jövőben gondoljanak a fentebbi három pont
ban összefoglalt kis tanulságra. Egyáltalában nem vagyunk 
barátai a vénkisasszonyos érzékenységnek, de éppen úgy 
nem vagyunk barátai a durvaságnak és faragatlanságnak 
sem. Abban például sehogy sem találjuk a tréfát, hogy fel
:r;ött ember egy gyereket becsomagolt téglával különbözö 
címek re hajkurász s az hurcolja is - a jámbor - mert azt 
hiszi, hogy csakugyan komoly csomagot cipel. Felnőttek 

egész sora elmulatott ezen, ihát meg is van róluk a vélemé
nyünk. Tréfa azonballl az, hogy egyik pályázónk egy lá~ó~ 
lag ravasz, de alapjában megoldhatatlan számtani feladattal 
ann,yira felcsigázta egyik bajtársa kíváncsiságát, hogy az 
áldozat egész délután számolt, telerótt íveket s minél jobban 
verejtékezett, annál jobban belezavarodott az ügyes csap
dába. Estefelé azutáru az ugrató eléjetartotta az április l,-t 
mutató naptárat. Az áldozat kicsit méregbe jött, odavágta 
a ceruzát, de azután elnevette magát és boldogan sóhajtott 
fel: - No, így legalább kimásztam ebből a dologból. Más
ként talán nem is aludtam volna ... 

Olyan ügyesen megrendezte ezt a délutánhosszat tartó 
számtani kínlódást Süveges András bogácsi örsbeIi csendőr, 
hogy a jutalmat neki ítéljük oda. 

Vallás. 
(Pályázat.) 

Ki tudja legszebben megírni nekünk, hogy miért kell min_ 
den embernek, s különösen a magyar embernek, de abból is 
legkivált a magyar csendőrnek istenhivőnek lennie? 

A pályázatok terjedelmét nem korlátozzuk. ,A legszebb 
leírás bekiildőjét szép emléktárggyal jutalmazzuk. Csak a 
csendőrlegénység kőréből fogadunk el pályázat'Ot. Határidö 
június ,15, az eredményt a j1~lius l-i számunkban közöljük. 

A szerkesztésér t és kiadásért felelős: 

MOHACSY LAJOS százados. 

Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest, 
VIII., József-körút 5. - Felelős üzemvezető: Győry Aladár. 
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