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Ámen. 

Elhagyott menyasszonyok. 
Elhagyta egy csendőr a menyasszonyát, mire 

az beperelte a hűtlen vőlegényt s a bíróság meg
itélte a. kártéritést. A csendőr azonban sokalja a 
fizetnivalót s most tőlünk kér bizonyos útmutatáso
kat. De elhagyta a menyasszonyát egy másik 
csendőr is. Ebböl már nem polgári, hanem büntető 
per kerekedett, mert az elhagyott menyasszony 
belegázolt a csendőr és a meglehetösen gyorsan 
szerzett új menyasszony becsületébe. Ennek a baj
társunknak is szüksége volna útbaigazításokra. 11:s 
elhagyta a menyasszonyát bizonyára egy harmadik, 
negyedik, ki tudja hányadik csendőr is, most aztán 
valamennyinek fő a feje: bogyan másszanak ki 
ebből a csunya históriából. 

Hát csak törjék a fejüket, mi nem kérünk 
részt az ilyen gondokból. Altalános emberi szem
szögből nézve sem tudjuk megérteni, hogya legel
vontabb rózsasz!nü érzések világából hogyan tud
nak emberek minden átmenet nélkül, vagy akár át
menettel is, a. kártérítési perek és büntető eljárások 
marakodá.sába zuhanni, de kutönösen nem tudjuk 
ezt megérteni a. csendőrnél. Még a cipávásárlást is 
nehéz csak úgy vissZ8.csinálni, hát még a meny
asszonyválasztást. Tudni kell ezt minden józan em
bernek és tudni kell killönÖ5en a csendőrnek, aki a 
szolgálata révén ezer módot talál arra, hogy az em
berek olyan ügyes-bajos dolgaiba is mélyen bele
nézzen, ahol a bajt a megZ8.vart és megbántott érzé
sek okozzák. Mindennapos példák sokasága mu
tatja a csendőr:nek, hogya szerelmi élet bonyodal
maiból milyen könnyen kikelnek a perpatvarok, 
sokszor végzetes tragédiák. Kicsinek látszó meg
gondolatlanság is. kamatos kamat jával zudítja a 
bajt arra, akiben a hirtelen-jött érLések el tudják 
hallgattatni az értelem szavát. Példák bőségén ke
resztül okulhatna a csendőr a mások kárán és 
egyik-másik bajtársunkat mégis beleviszi a fiatal
sága ilyen fejnélküli dolgokba. 

Hiszen persze: a virágnak megtiltani nem lehet 
s ez áll a csendőrre is. Azt is tudjuk, hogy a nősü
lésében korlátozott csendőrnek hosszabb ideje van 
hozzá, hogy keresgélés közben eféle baleset érje. Ez 
a hosszabb keresgélési lehetőség azonban nemcsak 
hátrány, hanem előny is. Mert ha a rosszul válasz
tott menyasszonytól nehéz simán szabadulni, még 
nehezebb a rosszul, meggondolás nélkül választott 

feleségtöl és jóérzésU ember már nem is gondolhat 
a szabadulásra akkor, ha gyermek is van. Egyéni 
szempontból sem baj tehát, hanem inkább előny, 
hogy a csendőrnek nem kell sietnie a menyasszony
választással. Van rá ideje elég, hogy körül nézzen 
és sl,ázswr is meggondolja az elhatározását, mi
előtt kimondaná. 

Igen, százszor is meg kell ezt gondolni. I<ülö
nösen faluhely t, ahol minden mindjárt feltünik, 
különÖSen a csendőr körül. Meg kell gondolni ala
posan nemcsak a maga, hanem a lány érdekében is. 
A csendőr-udvarlót szívesen veszik a lányos házak.
nál s mivel a csendőr csak a jó porták körül forog
hat, a falu többi legényében felgerjednek a nem 
éppen barátságos indulatok s ha aztán a csendőr 
faképnél hagyja a leányt, akkor az nagyon meg
issza. a levét. Nem is csodálkozunk azután, ha ebben 
a csuffátett helyzetében ott és azon a módon keresi 
magának az elégtételt, ahol éri. A szerelemből gyű
lölet lesz s az meg nem válogat az eszközökben. 

Mindez természetesen a falu szeme előtt zajlik 
le s hogy ez nemcsak a csendőrnek, de a csendőr
ségnek sincsen különös dlszére, azt nem kell bizonyí
tani. Maga a csendőr most már menekülne és 
kétségbeesetten kéri többnyire az áthelyezését. 
ennél okosabbat nem is tehetne. A többi csendőr 
azonban ott marad, de a menekülö csendört is utól
éri valamilyen formában a kellemetlenség. 

Mindezt egy kis körültekintéssel és óvatosság
gal meg lehet előzni. Csak az kell hozzá, hogy a 
menyasszonyvá.1asztást ne t ekintse a csendőr kisér
letezésnek, hogy a sok közül egy majd csak az igazi 
lesz. Előbb azt nézze ki magának, hogy a sok közli 
melyikben és melyiknek a körülményeiben találja 
meg azokat a feltételeket és biztosítékokat, amelyek 
alapossá teszik azt a reményét, hogy ö lesz az igazi. 
Ha ez megvan, csak akkor udvaroljon - azt is 
módjával - s ha hosszabb időn át kialakul benne a 
végleges érzés és meggyőződés, hogy választása 
helyes, akkor menyasszonyának tekintheti a leányt. 
aki mellett azután ki lehet és ki is kell tartania. 
Annak ugyanis, bogy menyasszonyt választ a 
csendőr - vagy bárki más -, sokkal mélyebb tar
talma van, semmint egyes fiatal bajtársunk gon
dolja. Ez már olyan lelki kapcsolat, amely nem 
borulliat fel azon, hogy a kiskakas görbén nézett 
valamelyikre. Két eljegyzett embert kiforrott érzé
seknek és mindenre kiterjedő, józan meggondolások
nak kell összekötniök úgy, hogya közösen tervez
getett jövőhöz innen is, onnan is biztos alap legyen. 

Igy kell menyasszonyt választani s akkor nem 
lesz kártérítési per, nem les:/} becsületsértés, nem 
lesznek kényszerátbelyezések és nem les7.nek elha
gyott menyasszonyok elől bujkáló csendőrök. 
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Közbiztonsági ügyiratok 
kezelése. 

lrta , BIRó KAUlAN százados. 

A Szut. 524. pontjának első bekezdése meghatá
rozza, mit nevezünk felszóUtott .$zolgáJatna:k, a m;\Sodik 
bekezdés pedig elrendeli, hogy ily szolgálatoknál a felhi
vás foganatositására kijelölt járőr tagjainak a nevét a 
járórvezelö megjelölésével az őrsparanClSDoknak a fel
hívásra rá kell vezetni és a felhívást eligazitáskor a jár
őrvezelőnek át kell adnia. 

Egyik utasításunkban sem találunk azonban rendel
kezést arranézve, mit kell lennünk azokkal az ügyira
tokkai, melyek nem a - Szut. 521. és 522. pontjában 
felsorolt - felhívásra vagy megkeresésre jogosult ható
&ágaktól származnak, tehát amelyElk szorosaD vett "fel
hívás"-nak nem tekinthetők ugyan, de amelyek mégis ép. 
pen úgy járőr kivezénylésével jaró és éppen olyan köz..
biztonsági szolgálati ténykedést követelnek az örsöktől, 
mint a. hatóságoktól származ6 felhívások, illetve meg
keresések. 

A Csüsz. 158. pont elsö bekezdéeének utolsó mOD
data elrendeli, hogy a közbiztonsági szolgálatra vonat
kozó olyan ilgyiratokat, melyek járőr kivezénylését nem 
tették szükségessé, szintén a szolgálati havűüzethez ikell 
csatolni, de elkülönítve. Ezek az úgynevezett: "kUlön 
ügyiratok" . 

Azt azonban már sehoLsem mondja meg a Csüsz., 
hogy melyeket kell olyan ügyiraloknak tekinteni, ame
lyek - bár a közbiztonsági szolgálatra vonatlkoznak -
járór kivezénylését nem teszik szükségessé és azt sem 
mondja meg, hogy megérkezésükkor mit keU az ilyen 
Ugyiratokkal tenni, hogyan Ikell azokat elintézni. 

Gy6ni Géza rabsága, halála: 
lrta, OLCSV AY GfoZA. 

Krasnojarskban, egy szibériai városban, az orosz 
temető meUetti rabtemetőben, az árdkpaTtt61 néhány 
centiméterrel beljebb omladozik egy kettos sírdomb, 
Fejfájuk még áll s csodálatos, de még a feliratot is ki 
lehet betűzni rajtuk. Az egyik Achim Mihály {Ohad
nagyé, a máaik Gyóni Géza zászlósé. A főhadnagy 
tényleges honvédtiszt volt, öccse volt a zászlbsnak, aJki 
a roppantméretű világháború leghiresebb költője lett. 

,,Boldog, ki itt jársz, teérted. is 
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt j 
Véres harcok t;erték fel hírét, 
De csak a béke katonája volt 1" 

Ez Gyóni Géza 1I1tndk.i sírverse, melyet halála elött 
irt. Ennek kellene márványbavésetten merevednie sir

• Tl.zenkUencedlk t!vfot'dulóra.. 

Igy az örsök a közbiztons~ szolgálattal összefüggő 
ügyiratokat - a helyi szokásnak megfelelőleg - minde
nütt másként intézik el. 

Hiszen ez még nem lenne baj, ha mindegyik elinté
zési mód helyes lenne. Ogy áU azoban a dolog, hogy a 
különbözö elintézési módok között - mint majd alább 
meglá.tjuk -, úgy a közbiztonsági szolgálat érdekeit, mint 
az irodai munka mennyiségét nézve, számottevő nagy kü
lönbség van. 

Nem az egyöntetűség hajszolása és nem a formákoQ 
való lovaglás, hanem ez a számottevő és lényegre vonat
kozó nagy különbség indít arra, nogy ezzel a kérdéSllel 
lapunk hasábjain behatóbban foglalkozzam. 

• 
Ha azokat az okokat vizsgáljuk, melyek az örspa

rancsnokot - a megelőzö és az ellenőrző szolgálaton kí
vül - valamely jilrőr kivezénylésére indítjáJk, illetve 
melyek a megelőzö-, vagy ellenőTZŐszolgá.latba kivezé
nyelt járőröket is valamely közbiztonsági ténykedésre 
késztetik, azt látjuk, hogy ezek az dkok három főcso
portra oszthatók. Ezek: 

1. járőrök személyes észleletei, 
2. mások szóbeli közlései (panaszai) és 
3. mások írásbeli ( távinati vagy távbeszélőn adott) 

közlései. 
MiQ.őn pedig az irásbeli Ik.Özléseket - tehát az örsre' 

érkező közbiztonsági ügyiratokat - vizsgáljuk, azt lát
juk, hogy ezek az alábbiak szerint osztá1yozhat6k: 

a) hat6ságokt61 eredő oly felhlvások vagy megke
resések, melyek oly szolgálatokat követelnek, amelyeket 
az örs kizárólag csak felhivás vagy megkeresés alapján 
végezhet el (felszólított szolgálat), 

b) hat6ságoktól eredő oly fe1hivások vagy megke-

ján. De úgy volt, hogya haza.szeretet úgyis hazahozalja 
és neklink, akik szerettük őt, annak idején még ke
nyérreval6nk is alig akadt. Nemcsak szomorú, de minden 
ízében magyaros a Gyóni testvérek kálváriája . 

• 
Gyóni Géza mint póttartalékos pionir ( utász) vo

nult be 1914-ben osztrák ezredéhez. Rövidesen mint 
tizedes került ki Przemysl várába, ahol egészen a vár 
feladásáig nagyobbrészt a tüzvonalban szolgált. Volt a 
várőrség magyar csapatainak is egy kis tábori ujság
juk. Ide /küldte be katonaverseit s e réven tűnt fel mű' 
vészete, harcra, hazafiasságra, becsületes kitartásra 
buzdító, rendkivüli képessége. A katonák rajongtak 
"közlegény" bajtársukért. S:dvük szerint verselt, hang
ban is rokon volt velÜJk; szép csengésű, ősi magyar za
matával. Nemsokára egy egész kis "tábori" zsebkönyvre 
val6t irt össze, úgyhogy könyvalakban kl is nyomtatták. 
Hetek alatt többezer példány kelt el. Ez a siker néhány 
ezer !korona hasznot hozott a !költőnek, aki úri magyar 
gesztussal megfeledkezett saját nyomorúságáról és az 
elesett bajtársak árváinak felsegélyezésére ajánlotta fel 
járandóságát. Hire .nőttön nÖtt. Felettese.i már vissza
vonták a tűzvonalb6l Gyóni Géza értékét a vár
parancsnokság is felismerte és hátrarendelte, 19y lett 
Gyóni Géza életében elöször "boldog" ember, mert ver
seinek hírterjedése révén szeretett öccse életjelt addtt 
m8&áról; megkerestette és a testvért, a költőt egyaránt 
oltalmába vette. Heteken át szomszédok voltak és nem 
tudtak egymás hollététérol. A daliás "Mihály főhadnagy" 
ezredsegédtiszt volt és igy Gyóni napjai is könnyebhson
súvá váltak volna, ha közben a várat körül nem zárják 
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resések, melyek oly szolgálatokat követelnek, amelyeket 
az örs felhivás vagy megkeresés nélkül önállóan is köte· 
les elvégezni (rendes sz.olgálat), 

c) hat6ságoklól vagy csendörö~ktöl eredö közlé· 
sek (rendes szolgálat). 

d) magánosoktól eredö közlések vagy pana.sz:ok 
(rendes szolgálat), 

e) előljáróktól eredő parancsok (rendes szolgálat) 
és végUI 

f) csendőrörsöktőt eredö megkereaések (rendes szol. 
gálat). 

L-\ssunk mindegyik eselre egy.egy példat. R<mdet. 
csak éppen. hogy a különbségeket érzékelhessük: 

o.)·IWZ: Az illetékes föszolgabíró elővezetés teljesi
tésére hlvja fel. vagy a végrehaJtó - mert a késedelem 
veszéllyel jár - karhatalmi segélynyujtás iránt keresi 
meg az örsöL 

b)-hez: Az Illetékes kir. ügyészség egy. az örs ál· 
tal végzetL nyomozásból kifolYólag pótnyomozásra, vagy 
valamely má.s örs)(örlelben történt bünUgyben egyes örs
körletUnkoon lakó tanuk kikérdezésére hivja fel az örsöt. 

ej-hez: Valamely panaszos nem az illete.kes csendőr
örare megy észleletével, panaszával, hanem a kir. ügyész.. 
ségha, járá.sbir6sághoz, föswlgabiróhoz, községi elöl
járósághoz, vagy pedJg a SZOmszOO08 csendŐrorsre. A fel
sorolt helyeken aztán az észJeletet vagy pana.szt jegyzö... 
könyvbe veszik, vagy egyszerűen csak leírjil.k. és elintézés 
végett.az illetékes örsnek megkWdik, illetve átte:snk. 

dj-hez: Valamely po.naszos - mert ez kevesebb fa· 
radsággal jár - nem megy személyesen az illetékes 
önre, hanem 1rásban teszi meg feljelentését. 

ej-hez: A azárnyparancsnok valamely 6ltala észlelt, 
neki tudomására hozott, vagy nála feljelentett esetben 
az elintézésre az Illetékes örsnEk para"lcsot ad és végUl 

az orosz ostromlók és meg nem érkezik Ferenc József 
király és császár parancsa a vár feladására. 

Gyóni Géza egy osztnl.k várban találkozott testvér
öccsével, "Mihály főhadnaggyal". összel5lelkeztek, kipa
naszkodták magukat és azt érezték, hogy a lövészárok 
sokkal közelebb hozta lSket egymáshoz, mint a vérségi 
kötelék. Mikor a várat feladták, egyUtt és szorosan egy
más mellett bandukollak új otthonukba: Oroszországba, 
és így egyUttmaradva, szorosan egymás mellett fekaze.. 
nek ma is Szibériában, az árokparti temetőben! ... 

• 
Gyóni Géza rabságánalc javarészét & szibériai Kras

nojarsk melJetti haditáboJtmn töltötte el. UgyanOlyan 
szegény, ugyanolyan levert, maga elé meredő, láncait 
feszegetni vágyó rab volt, mint a többi ezer és ezer társa. 
De mégsem! . " Néki nebezebben, keservesebben, kedvet
szegöbben eshetett a rabság, mert ő abban az időben 
már odahaza országhirll költő volt; verseit 8Z8Valták, 
megzenésitették; könyvei ezerszámra keltek el s a nemes 
Petőfi Társaság egyhangúlag tagjai közé választotta, sót 
otthon országgy61ési képviselőség is várt volna rá. öccse 
meghaló gondossággal ápolta a melancholiára hajlamos 
költöt, akkor örvendett legjobban, ha "Gézát" nagy "ud
var" vette körül. Ebben nem is szenvedett hiányt, hiszen 
hires és nagy ember volt és mindez kinek ne legyezgette 
volna az emberi hiúságát? . .. Gyóninak ez a nagy hajton
gils nem volt mindig ínyére. 'Ogy keresett kiutat, hogy egy 
szűkebb társasággal bástybta körül magú.t. A haditábor 
egyik kültelki barall:jának beszögeUése lett a "váruk"! 
E között a pár ember között azután kedve szerint visel-

f)-hez: Valamely mas CBe-ndőrors valamely saját 
körletében előfordult esettel kapcsolatban kiegészitö, 
vagy segitő ténykedés irint keresi meg örsünket. 

Láthatjuk tehát ft Centiekböl, hogy Szolgálati Uta
sitásunk - az emlitett 524. ponl útján - az örsre ér
kező közbiztonsági Ugyiraloknak mikénti elintézésére 
nézve, azoknak csak az o.) alatt emlitett csekély töredé
kére vonatkozólag intézkedik. 

Ez a csekély töredék is azonban még csekélyebbé 
válik akkor, ha az örsökre érkezel közbiztonsági ügyira
tokat a lent leirt QSztaJyozás szennt csoportosítva, az 
egyes csoportokat mennyl!:oegdeg VlZSgruJUK meg. Mert 
ekkor - gyakorlati tapasztalatalm szermt - azt. fogjuk 
látni, hogy az ügyiratOk legtöbbJe nem az a)·csoponba 
került, tehat abba, amelyre nezve a Szut. intézkedlk, ha
nem a többibe éa ezek közül is legtöbb az lj-csoportba. 

Mielólt azonban rátérnék arra, miként célszerü el· 
intézni a bj- fj-csoportba. sorolt ügyiratokat, előzőleg 
még - mint legConlosabbra - rá kell mutatni az aláb
biakra: 

Ha az örsőkt!e érkező közbiztonsági ügyiratokat 
oem abból a szempontból vizsgáljuk, hogy ki kuldte a:zo. 
kat, hanem a tartalmuk szerint osztályozzuk, akkor azt 
látjuk, hogy azok kéttélék: vagy határozott tartalmüak, 
vagy pedig csak általános jeUegüek. 

Ho.tározott tartalm" ü!lyirotok azok, amelyek az 
örsöt valamely időhöz kötött, vagy esetleg időhöz nem 
kötött, de feltétlenül valamely határozott közbiztonstlgi 
ténykedésre szólítják rel. 

Hogy ezek az Ugyiratok honnan jöttek, tehát, hogy 
azokat hatósági !elhívasnak, hatósági megkeresésnek, 
áUratnak vagy értesítésnek, előljárói parancsnak, avagy 
más örstől eredő megkeresésnek, áLiratnak vagy értes!
tésnek nevezzUk.e, az most mellékes. 

kedhetett. KI ls használta, mert nagyokat hallgatott: 
ilyenkor a körlUötte állók azt hitték, hogy "ihletés" alatt 
áll és illedelmesen maguk is elhallgattak. Ezért volt a 
leghálásabb Gyóni. Ilyenkor. látszott meg Gy6nin, hogy 
nem a "költő" a rab, hanem az "Ember"! ... A költö el· 
ezáguldhatott gondolntparipáján, ba akart a forrón vá· 
8yott Razába is, de az ember számira egy szomorú lakó
helyen, néhányszáz méter szabad aétaúton, az unaimon 
ée a lelketölö titokzatos jövőn kivUI semmi &em várt. 
Az Ember biába. kért, könyörgött, atazkodott egy pa
rányi szeretetért, egy kis biztató napsugaras kiútért, vagy 
legalabb csak egy igéretért, mely a sziv felgyülemlett 
melegét el képes vezetni a halódó lélekbe ... 

• 
Mikor mellelte élő öccse váratlanul megbetegedett, 

mennél több ember vette körül, annál jobban érezte, hogy 
egyedül van. Mihály főhadnagy, a daliás magy~ hon· 
védtiazt csak pár napig bírta a harcot a halállal. Azon 
a napon, melyen ő meghalt, kezdetét vette at. immár le
gendásh!rü költó élettragédiájának utolsó, de nagyon 
szomorú és nagyon magyaros életfelvonása 

Búskomorsagba esett, késo"bb borotvaéles elméjére 
homaly borult és 1917 jünius 25-én eltávozott a földi 
rabságb6l. Ogy tett, ahogy megjósolta; egy hétig élt sze
retett öccse halála után ... 

• 
Mi, magyarok jóval búsabbak vagyunk, mint a többi 

nemzet.ségbeli rabok. Előltllnk a Gyóni testvérek rava
tala, akarva, nemakarva uimb6liwnmá nőtt. LeIkUnkbe 
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Felsorolok néhány peldát és pedig ugyanolyan sor
rendben, mint az előbb tettem, mikor az ügydarabokat 
még csak aszerint oszlályoztam, hogy honnan érkeztek: 

aj -hoz: lu illetékes kir. járárbíróság felhívja az 
örsöt. hogy N. N.-l - mert a tárgyaláson mint terhelt 
nem jelent meg - f. hó 16·án 9 órára a jár~sbírós8.g

hoz \"ezesse elö. 
Vagy: Az jlJetékes föszolgabír6 felhívja az örsöt, 

hogy X. községben.1. hó 17 -en 14 órakor kezdődő biró
választlÍsra megfelelő erejü karhatalom kirendeléséröl 
gondoskodjék. 

hj-hez; Az. illetékes kir. ügyészség a f. hó 2-án kelt 
184/ bün, 1936. számú feljelentésére való utalással fel
hívja az örsöt, hogy N. N. tanul pótlólag kérdezze még 
ki arranezve, hogy ....... (Itt következik a részletes 
intézkedés.) Jelentését 8 napon belül tegye meg. 

Vagy: a budapesti rendőrfőkapitányság megkeresi 
az örsöt, hogy N. N. budapesti lakos gyanúsítottat -
aki jelenleg az örskörlelben tartózkodik - kérdezze 
ki armnézve, hogy ... A kikérdezés eredményét a fő
kapitanysaggal tközölje. 

c)-hez: az iUetékes, vagy bármelyik kir. ügyészség, 
járasbíróság, főszolgabíró, községi elöljáróság értesíti 
az örsöt, hogy N. N. panaszos ott megjelenve, a mellé
kelt jegyzőkönyvbe foglalt panaszt adta elő. A panaszt 
tegye nyomozá.s tárgyává és feljelentését illetékes helyre 
tegye meg. (Lehetséges tehát, hogy egy tkk ügyészség
től érkező ilyen értesitésre a feljelentést az ügy )termé
szetéhez képest. a kir. járásbirósághoz, vagy egy főszol
gabirótól érkező ilyen értesítésre a feljelentést a kir. 
ügyészséghez kell megtenni ). 

Vagy: a szomszédos örs értesiti az örsöt, hogy N. N. 
ott megjelenve, azt a panaszt tette, hogy ... Majd ezzel 

ez a tragooia pillanatok alatt beledobta az ezeréves ma
gyar sors minden egyéni és egyetemes viharát, mostoha
ságát és kálvariáját! . .. "Mihály főhadnagy" honvéd 
volt és osztrák várat védett; bátyja egy osztrák ezred 
katonaja lett, idegen vezényszóra engedelmeskedett, 
mindketlen idegen földön harcoltak s idegen erdő fájá
nak deszklijaból készített koporsóban porladnak, - ide
gen földben!... Még a búcsúztató lelkészből is idegen 
jutott nekik! 

Temetése a táborban "nemzetközi" eseménnyé nőtt. 
Koldus körülményeinkhez képest úgy temettük el, mint 
a nemzet halottját. Még az eső is permetezni kezdett, 
talán az égiek is megkönnyezték. A przemysli huszárok 
kikefélték régi piros nadnágjukat, kék dolmányukat s kard 
né~lkül é.l1tak: sorfalat a koporsó körül. Egy rab ország
gyűlési képviselő búcsuztatta. Mialatt a rabok zenekara 
gyászdalokat játszott, a koporsót visszahelyezték a ko
csira; az oroszok loolvastak közülünk harminc szomorú 
embert, majd jelt adta:k, a hadi tábor főkapujának szár
nyait kititrták s elindult a csüggedt, az égre-földre ért
hetetlenül ámuló kis csapat az árokparti rabtemetö felé ... 
Vittek a kifül1készhetetlen Enyészet új kiszemelt jét: 
Gyóni Géza magyar badifoglyot; aki 33 evet élt és a 
világháború legnagyobb költője volt. 

,)Joldog, ki ut jáTSZ, teérted. is 
Megszetwedett, ki lent nyugt9zik, a kolt; 
Véres harcok verték fel hiTét, 
DB csak (J béke katonája 'VoW' 

Testvérek! Hozassuk haza a nagy magyar költő 
hamvait! 

végzi az értesítést: "Minthogy az eset örskörletében tör
tént, elintézés végett átteszem". 

(V-hez: N. N. örskörletbeli bé:rlő távbeszélő híján 
kerékpáros küldönccel levelet küld az örsrc, melyben 
közli, hogy az éjjel a bérgazdaság magtárát feltörték 
és onnan több mázsa gabonét elloptak. Járőr kivezény
Jését kéri. 

Vagy: levél érkezik az örsre, melyben az ismeretlen 
levélíró felhívja az örs figyeimét arra, hogy N. N. haja
donnak, - bár eddig a terhesség jelei mutabkoztak rajta 
- terhessége hirtelen megszŰDt. 

ej-hez : az előljáró osztályparancsnokság értesiti az 
őrsöt, bogy N. N. ott megjelenve, azt a panaszt tette, 
hogy . .. Meghagyja, hogy ez ügyben az örs a nyomo
zást folytassa le és feljelentését illetékes helyre tegye 
meg. 

Vagy: az előljáró szárnyparancsnok értesíti az örsöt, 
hogy r. hó 20-án motorkel1ékpáron A. és B. községek 
között haladva, a c-i útelágazás közelében N. N. b-i lak6s 
rosszakaratúlag ismételt kürt jelzésre sem adott helyet 
az előzesre. Mindezt a c-i útelágazás melletti mezőn 

dolgozó munkások is látták. Meghagyja az örsnek, bogy 
a tanuk kilétét állapitsa meg és N. N.-t közlekedési ki
hágásért a fősmlgabirónlllk jelenbe fel. 

f)-hez: a szomszédos örs tavbeszélőn értesíti örsün
ket, hogy N. N. szándékos emberöléssel gyanúsított 
egyén örskörlettink irányaba menekül. Azonnali járőr 
kivezénylését és az illető elfogá.sat kéri. 

Vagy: a z-i örs megkeresi örsünket, hogya z-i örs
.körletben előfordult testisértési ügyben N. N. örskörle
tünkben fekvő b-j lakost tanuként kérdezze ki arranézve, 
hogy •.. A kikerdezés eredmenyének mielőbbi közlesét 
kéri. 

LáthatjUik az itt felsorolt példákból, bogy azok 
mindegyikében valamely határozott közbiztonsági szol
gálati ténykedés elvégzésére szólították fel az örsöt. 

Az ilyen ügyeket az örsök általában véve kétféle 
módon szokták elintézni. 

Az egyik elintézési mód az, hogy egyes örsökön -
az Utasítást szószerint véve - csak az a) alatt említett 
felhívásoknál alkalmazzák a Szut. 524. pont 2. bekezdé
séL, más ügydaraboknál azonban nem. Azaz: csak a 8Z0· 

Tosan 'Vett felszólított szolgálatoknál írják rá az ügy
iratra a felhivá.g foganatosításá.ra kijelölt járőrnek a ne
vét, más esetekben azonban cswk a szolgálati lap számát, 
illetve, - ha a járőr szolgálati lap nélkül lett kivezé
nyelve - a szolgálat számát írják rá az ügyiratra, vagy 
pedig egyáltalán nem írnak arra semmit. 

A másik elintézési mód pedig abban áll, bogy egyes 
örsökön - az Utasítást észszerűen alkalmazva - min
den határozott közbiztonsági ténykedést követelő ügy
iratra éppen úgy ráírjálk a kivezényelt járőr nevét, mint 
ahogy azt a Szut. 524. pont 2. bekezdése a felszólított 
szolgálatot jelentő felhlvásnál irja elő. 

Ez a kivezényelt járőr nevét tartalmazó záradék azon
ban az örsökön ismét nem egyforma. A záradéknak egy 
igen elterjedt, de bizony nagyon katonátlan, magyartalan 
és hosszadalmas formája a következő: "Foganatosltásá
val N. N. tőnn. jv. és N. N. őnn.-ből álló 22. R. járon 
bizatott meg. Kelt. Pecsét. Aláírás". 

Valamivel jobb, mert a "megbízás" szó helyett a "ki
vezénylés" kifejezést használja, de még mindig magyar
talan és hosszadalmas záradék a következó: l,Fogana
tositására N. N. tŐrm. jv. és N. N. énn.-Ml álló 22. R. 
járőr vezényeltetett ki. Kelt. Pecsét. Aláírás". 

Még jobb, de még mindig hosszadalmas záradék a 
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következő: "Foganatositására N. N. törOl. jv. és N. N. 
őnn.-ből áll622. R. jároliL vezényelem ki. Kelt. Pecsét. 
AláirlÍtl". 

~n a magam részéröl azt tartom a leghelyesebb el
járásnak, ha az öI'8Ök minden határozott közbiztonsági 
ténykedést 'követelő ügyiratot egyformán záradékka.I lát
nak el. 

Ezt a felfogásomat azzal indokolom, hogy az ilyen 
Ugyiratok, - bárhonnan jöjjenek is - egyformán vala
mely határozott közbiztonsági ténykedést követelnek az 
örsökt61. Ha lehát az örsök !kötelessége minden esetben 
teljesen ugyanaz, úgy az Ilyen ügyiratokkal való aJaki 
eljárás is C58.k azonos lehet. 

Utasitásunknsk az a rendelkezése, hogy csak a ki
mondott fel8.ZÓlított szolgálatnál rendeli el a felhívásra 
a kivezényelt járéir nevét rálrni, nem egyéb, mint régi 
hagyomány, amely abban leli magyarázatát, hogy a 
csendörség fe1állltásakor még Igen szokatlan és nagyon 
újszeríI volt az a szervezési mód, bogy a csendörség, 
mint katonai testUlet, a polgáni hatÓ6ágoknak is rendel
kezésére álljon. Az akkori vezetőség tehát, - tartva 
att61, hogy az örsök hú.t6dOUli fognak a polgári hatósá
gok felhlvá.sának a teljesHését61, - igen nagy súlyt he
lyezett arra, hogy ezek a felhfvá.sok teljesItve Jegyenek. 
Ezért minden el61jár6nak l!!Izigoru kötelessége volt az e 
felett való örködél!!l. A feJhfvásokra rávezetendö záradék 
ennek az ellenörzésnek a megkönnyrté~ célozta. 

Manapság azonban - több mint fél évswaddal ké
&öbb - oly megazokottá vált már ez a szcrencsés szer-

vezet, hogy a felsz6l1tott szolgálatok ilyert éles rnegkU
lönböztelésének már semmi értelme sincs. 

Tagadhatatlanul helyes azonban még ma is az, hogy 
az Ilyen határozott tartalmú üg)'iralokból kivehető Je
gyen, hogy azt kl intézte el. Ezt legrövidebben úgy le
helne elérni, ha az örsparancsnok a vettemc7ksi bélyegző 
alá ritjegyezné annak a szolgálatna:.'i a számát, amely 
szolgálatba kivezényelt jlu-iSr az ügyet elintézte. PL: "L! 
3. F.", vagy: "L! 22. R." (Szolgálati lapra ugyanis nem 
lehet hlvatkoUlI, mert helyi megelőző szolgá1atban szol· 
gálatl lap nincs.) 

Vitás eselben azután - ha szükséges - ft szolga.
lati havifüzetből könnyen meg lehetne állapítani, hogy 
ki volt ft járörvezető és ki a jIir6rtá.rs, akik az ügyel 
intézték és azt ls. hogy mikor intézték el. 

A Szut. 524. pont. mostani 2. bekezdése szerint azon
ban nem lehet mbt tenni, mint - értelemszerüIeg min
den határozott tartalmú Ugyiratra alkalmazva - ezekre 
is rávezetni a toganawsltásra kivezényelt járör tagjai
nak a. nevét ft járörvezetö megjelölésével együtt. 

Ennek a rávezetésnek a legrövidebb mintájll - min
den keltezés és pecsét alkalmazása né'lK ül - a követ
kez6 lehelne: "Fog. N. N. törm. jv. és N. N. őr,m. (22. 
Ho) Kézjegy". 

Ha ugyanabban az ügyben egyidőben t6bb jfirort 
kell kivezényelni, úgy a záradékba több nevet írunk és 
zárojelben több szolgálat számát tüntetjük fel, ha pedig 
ugyanabban az Ugyben kUJönböző Időben kell több járört 
kivezényelnl, úgy ft záradékOl megisméle1jük. 
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Meg kell azonban jegyeznem, hogy a határozott tar
talmú Ugyiratoknál az egyes örsök eljárása közötti kü
lönbség mindössze ft záradék revezetésének, vagy rA. nem 
vezetesének o. ténye és csak azok formája tekintetében 
nyilvánul meg. Egyéb formaságok és főként I} közbizton
sági szolgálat érdekeit érintő lényegi végrehajtás tekin
tetében azonban az örsők eljárása közölt különbség nincs. 

Mert - és ez a fontos - az ilyen ügyekben minden 
örsparancsnok jft.rőrt vezényel, illetve az Ugyelintézését 
alkalmi járómek hagyja meg, amelynek a vonatkozó 
ügyiratot átadja. Ha ugyanabban az ügyben egyidöben 
több járört kell kivezényelni, úgy az Ugyiratot csak egy 
járőr kapja meg ugyan, de az örsparancsnok szóbelileg 
II többit is tájékoztatja a feladatróL 

Ami pedig a többi formaság eIintézését illeti, az ls 
minden örsön egyforma. Nevezetesen: ha van szolgálati 
lap, Blkkor annak felső vízszintes rovatába bejegyzik az 
ügyirat iktat6számát; ugyanezt feltüntetik ügy a kive· 
zényléskor, mint a. bevonuláskor a szolgálati havifüzet 
6. I'ovalilban is; és végül az ügyiratot a vonatkozó szol
gálati laphoz mellékelve, vagy ennek hiányában a meg
felelő helyre behelyezve terjesztik fel II szolgálati havi
füzeLte!' 

Az ilyen ügyiratból tehát - és nagyon helyesen -
"killön ügyirat" sehol sem lesz. 

Az általános jellegű ügyiralok elintézesénél azonban 
már nem ezt látjuk. Ott a különböző elintézési módok 
formailag is, meg lényegileg is nagyon elütnek egy· 
mástól. 

AUalano.s jellegi;' ügyiratok: amelyek az örsöl vala
mely általános, minden járórt mindenkor, vagy legalább 
is hosszabb időn át érintő oly közbiztonsági ténykedésre 
szólitják fel , amelyek csak esetleg járnak eredménnyel. 

Lássunk ezekre is néhány példát: 
aj-hoz: Az illetékes kir. ügyészség felhívja az örsöt, 

hogy N. N . szökéshen levő gyanusltottat - ha az örs
körletben megjelenik - fogja el. (Ugyan a bíróságok 
körözéseiket rendszerinl a Bűnügyi Körözések Lapjában 
tétetik közzé, de kivételesen a közvetlen körözés is elő
fordul.) 

Vagy: Az illetékes kir. járásblrósilg felhívja az Ö~ 
söt, hogy N. N. i.smeretlen helyen tartózkodó tanut _ 
ha az örskörJetben megjelenik - a felsorolt kérdésekre 
nézve kérdezze ki. 

b)-hez: Az illeték('.5 főszolgabiró felhívja az örsöt, 
hogy az aratási időszak közeledtere való tekintettel a 
felügyelete alatt álló községekben a tűzrendészeti szaba. 
lyoknak a betakaritassal kapCSOlatos betartását a leg
szigorúbban ellenőrizze és az az ellen vétőket hozzá min
den egyes esetben jelentse fel. 

Vagy: Ugyancsak: az illetékes föszolgabíró értesíti 
az örsöt, hogy X. községben 90 napos ebz ... \rlatot rendelt 
el, minek folytán fclhIvja, hogy annak betart:ásil.t súgo· 
rúan ellenőrizze és stb. 

ej-hez: Az illetékes főszolgabíró közli az örssel, 
hogy a budapesti kir. törvenyszék vizsgálóbirája B. I. 
16.097/ 2-1935. sz!Í mú vegzCsével az "Orák es napok 
az ember életében" címü sajtótennék lefoglalasát ren. 
dejte ej. 

Vagy: Ugyancsak.az illetékes (őszolgabíró közli az 
örssel, hogy N. N. szerb katonaszökevénynek X. község" 
ben 1 évi taTtózkodilsi engedélyt adott. de kötelezte ne
vezettet, hogy mlnden szombaton az örsön jelentkezzék. 

dJ-hez: N. N. levét útjá.n felhlvja az örs figyelmét 

arra, hogy X. Y. 3-4 hetenként lakásán éjjel gyanús 
öss.zejöveleleket tart. 

Vagy: Nevlelcn levélben figyelmeztetik az örsöt, 
hogy N. N. orvvadászatlal szokot.t foglalkoznI. 

ej-hez: Az elöljáró kerUleti parancsnokság értesíti 
az örsöt, hogy N. N. szigorított dOlogházba utalt egyént 
az Iga.zságUgyminiszter Úr 3 évi feltételes sznbadsa.gra 
bocsátotta. 

Vagy: A2. elöljáró osztályparancsnokság értesiti va
lamennyi alárendelt örsét, hogy N. N. kommunista agi
tátornak az ország terilletén való megjelenése várható, 
akit felbukkanása eselén el kell fogni. 

f)-hez: A2. egyik közeli örs értesíti az örsöt, hogy 
f. hó 20-ról 21·re virradó éjjel N. N. x-i lakos rövidáru· 
kercskedö üzletébe ismereUen tettes vagy tettesek be
törtek és onnan a következő tárgyakat vitték cl: .. , .. 
Kéri az ismereUen tettes és a bünjelek után a nyomozás 
megejtését, feltalálás esetén a tettes elfogását, II bűn

jelek biztosítását és ezen örs értesltését. 
Vagy: A másik közeli örs értesíti az örsöt, hogy 

f. hó 25-én N. N. x-i lakosnak egy damb 3 éves Cumi 
névre hallgató nöstény farkaskutyaja ismeretlen iránYba 
elkóborolt . .Különös ismertetöjele: balszemén hillyog van. 
Kéri nyomozását, feltalálas esetén ezen örs értesítését. 

Láthatják a felhozott példákból, hogy azok mind· 
egyikében nem valamely határozott eE egy vagy két 
járőr által elöre meghatározható időpontban elintézhető 
ténykedésre hivták fel, illetve keresték meg az ör5Öt, 
hanem olyanra, ahol sem az elintézés ideje, sem a jár
őrök száma nem határozható meg és ahol maga az el
intézés sikere is nagyon kétséges. 

Ezeknél az ügyeknél ls általában véve kétféle el
intézési módot látunk az örsökön: 

Az egyik elintézési moo. az, bogy egyes örsökön -
abol inkabb a formaságokra helyezik a. (ösülyt - az Ily 
ügylratot, ha annak tartalma csak egy községet érint, 
az arra menő jarornek, ha pedig annak tartalma az egész 
örskörletet érinti, úgy a klilönbözö őrjáratokba és Ho 

hclyiügyleti szolgálatba vezényelt járőrnek nyomozás 
végett egyszer átadják. 

A másik eJintézési mód pedig abban áU, hogy egye3 
örsökön - ahol inkább a lényegre helyezik a. fősúlyt -
az ilyen ügyiratot a jegyzékkönyvecskébe való előjegy

zés végett az örs valamennyi tagjimak kiadják. 
A két elintézési mód közül feltétlenül az utóbbit 

tartom a helyesebbnek. Megindokolom, hogy miért. 
Az első elintézési módoál csak öl. kivezényelt járörök 

tudnak az ügyirat tartalmáról, de ha az örs többi tag
jai esetleg tudnak is róla, az a kötelezettség. hogy az 
ügyiratban követelt közbizlonsagi ténykedés elvégeztes
sék, kizárólag csak a kivezényelt járőrök tagjaira há
ramlik. 

Ezenkívül az ügyiralban követeJl közbiztonsagi tény
kedés (,nyomozás, puhatolás, érdeklődés, ellenőrzés stb. ) 
legjobb esetben is az örskörlet egyes tereptárgyaináJ csak 
egyszer történik meg. Mert ha minden őrjaratból és a 
helyi ügyelet minden körzetéböl a járörök - bárha 
eredménytelenlil is - bevonultak, az ügyiratot mégis 
elintézettnek veszik. Pedig eredmény nincs! 

Ezzel szemben a második elintézéai módnál az öra 
minden egyes tagja tud az ügyirat tartalmáról. sQt azt 
jegyzekkönyvecskéiében mOj!"á nak elő is l<>g...-zi. I.::bl-öl 
kifolyólag azt eJintéznl mindenkinek, hosszabb ideig, min
den szolgálatban - az ügyirat újabb átadása nélkUI ls _ 
kötelessége! 

Hogy meddig tart az a .,hosszabb ideig", azt pon-
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tosan meghatározni nem lehet. de úgy vagyunk ezzel Ls, 
mint az elévUléal Időve): súlyosabb esetek késo""bb, eny
hébb esetek hamarább mennek feledésbe. 

Mindenesetre a "hOSS7abb ideig" kilejezé8 sokkal 
többet jelent, mint 8.% "egy8zer" kifejezés. 

Ami pedig 8.% Irodai elintézést illeti, az elsö elinté
zési mód a következő tetemes irásbeli munkával jár: 

1. Ha az ügyiral tartalma csak egy községre vonat
kozik, akkor az Ugyiralra azl a záradékot kell rávezetni, 
minl a halározott tartalmu Ugyiratokra. Ha azonban 
_ és 99 azá.zalékban ez szokolt lenni a helyzet - az 
Ugyirat az egész örskörletet érinti, akkor minden ilyen 
Ugyiratra a záradékok kövelkezó 8Orozatát kell rávezetni: 

"Nyomozta.tott az l. 8zámu 5rjáratban, eredmény 
nélkUl. L! 212. szl. Kelt. Alátrás." 

Tovább ugyanez annyiszor, ahány örjárata van az 
örsnek. 

Azután: "Nyomoztatott HU/I-ben eredmény nélkül. 
L! 28. R. Kelt. Aláirkl." 

Tovább ugyanez annyLszor, ahány körzetre van 
osztva az örsállomás. 

Vannak ugyan örsök, amelyek mindössze csak ft 

vonatkozó szolgálati lapok szAmát, illetve helyi meg· 
előzö szolgálatoknál a szolgálat azámát jegyzik rá az 
ilyen Ugyiratokra, amely eljárás a fent említett hosz
szadalmas záradékokkal szemben könnyebbséget jelent 
ugyan, de az ezutAn Ce1eoroland6 munkákon mit sem 
véltoztat. 

2. A vonalkozó sz.olgálati lapok felső viuzinles 
rovatába be kell jegyeUli az ilyen Ugyirat iktat6számát. 

3. Ugyanezt meg kell tenni minden ilyen járőr ki
vezénylésénél a szolgálati havlfUzet 6. rovatában, sőt 
ezt a 6. rovatot az utolsó já.r6r bevonulá8akor is ki kell 
tölteni, mert a végtelen8égig elintézetlennek tekinteni 
az ügyet mégsem lehel. Vi8zont tény, hogy azért az ügy 
elintézve még sincs! 

(Szerencsére az Iktat6könyv, Illetve az iratjegyzék 
,Jegyzet" rovatába t. év január l-je 6ta mAr nem kell 
bejegyeznl mindazoknak a jArőröknek a szolgálati lap
számait, illetve helyi megelBző ezolgá.latoknél a szolgá
latok számait, amely járlSrők az ügyiratot magukkal 
vitték. Az emlitett Id6pont előtt azonban még ezt is meg 
keIlett tenni és ez csak egy ilyen Ugyiratnál is hete.kig 
ismétlődő babramunkát jelentetL) 

Minthogy pedig - miként már emlItettem - az 
örBÖknek egymás közötti általános jellegű megkeresé8ei 
a közbiztonsági Ugyiratoknak legnagyobb százalékát teszik 
ki, (gy azokon az Ör'l!Ökön, ahol ezt lU első eljárási mó
dot követik, a szolgálati havüUzet 6. rovata ugy hem
zseg az oda bejegyzett iktat6ezámokt6l, hogy az ember 
valósággal e)szédUl bele. 

Azt hinné az ember, mikor egy ilyen örs szolgálati 
havüüzetét a !kezébe veszi, hogy egy irt6zatosan moz
galmas örssel áll szemben és csak a szolgálati havi
fil.zet mellékIeleinek a teljes átvlzsgélása után derül ki, 
hogy nem mozgalma.aaágrol, hanem osak 10--12-szer 
megismétlődő üres 8zámok 8Orozatárol van szó, amelyek
nek az eredményes közbiztonsági szolgálatra vonatkozó 
értékÜok a nullával egyenlő. 

Az ilyen örsök szolgálati havifüzetét átvizsgál6 
szakasz- és sznrnyparancsnok is nehéz helyzetben vnn, 
mert a szolgálati havifUzet 6. rovatába, illetve a szol
glLlaU lapok felső vluzintes rovatába bejegyzett szá
moknak megfelelő Ugyiratok egész tömege nincs a meg
felelő helyen, illetve a megfelelő 8zolgélati lapnál, 
hanem azok csak a szolgálati bavifUut átvizsglLl'.sának 

& vége felé a legutolsó tén)'lkedéseknél kerUlgetnek laa
san elő. 

Az ilyen örsökön aztán _ mivel majdnem minden 
ügytratot ját'Örklvezénylésscl hoznak öss.zefUggésbe -
vagy egyéltalában ninC'J "kUlön ügyirat", vagy olyan 
ritka az, mint a fehér holló. 

Viszont mindezzel a sok munkával szemben &Zokon 
az örsökön, ahol az általános jellegü ügyiratokat a má
sodik eljárási mM szerint intézik el, az ilyen hgy
iratokkal val6 irásbell ténykedé8 mindössze C68k ohM! 
áll, hogy az örtlparaocsnok az iktat6könyv "jrgyzct" 
rovatába "It." jelzést Ir be, az ÖM tagjai pedIg az Ugy. 
iratot aláirjálk és annak adatait maguknak elójegyzik. 

Ezek az ügyiralok lesznek aztán azok a "kiliön 
ügyiratok", amelyeket a Csüsz. 158. pont;ilnak I'lső be
kezdése emHt. 

Láthatjuk tehát, hogy az egyik eljáráSi mód hivei 
sokat írnak és keveset tesznek. mig a másik eljárási 
módot követők keveset Irnak, de annál többet tesznek! 

Ezenkivül pedig gondoljuK meg, hogy az az örs, 
amelyik az Idegen ört!Öktől érkero általános jellegü Dleg
kereséseket mind 8zabályszerfícn lenyomozza. lU ugyan· 
ezzel a gondolalmenetlel a napoD'la megje}enő NyomozaU 
t:rteait6ben közölt minden egyell tigyet is szabalyau
rúen nyomozás tirgyává kellene tegye. 

Sajnos, mégis sokkal több örs követi az első, mint 
a második eljárási módol. ),Iert 87. elSQ inkább szolgálja 
a forma8ágot, mig a mAsik "csak" a lényeget. 

Azt. ajánlom tehát örsparancanok bajtársaimnak. -
feltéve, hogy elólj6.ró parancsnokságuk valamelyike 
másként nem intézkedett -, hogy k5vessék a közbizton
sági szolgálat érdekelt sokkal inkább szolgáló helye
sebb és egyben kevesebb irodai munkával járo mGdol 
Ezzel nemcsak nem vétenek az Utasítások e!len. hnnem 
éppen igy fognak eleget tenni a C8USZ. 158. pont el.ső be
kezdésében fogla1t rendelkezésnek, amely ha nem is 
határozza meg, bogy ml a jarőrklvczénylést nem 
Igényl6, de mégis közbiztonsági szolgálatra vonatkozó 
"kUJön Ugyirat", de mcgemHti ezeket, nyilvánvaló tehát, 
hogy Ilyeneknek lenniök kell. 

Fénylréppályázal. 
A. multM flmyktppályá.zahmk eredménye bíztat be,... 

nünket arra, hogy ezt a. pályázatot ebben az évben .., 
kiirjuk. 8:erkuztÓ3égii.nkb6 mind gyakrabba" érkeznek 
fdvételek eu M8Ök éIetéból pályázaton kivii.l ia. Evekkel 
ezeUm ritko. ooU a. C8«md6r-tárgyli kép, mint o lehér 
holló, mo8t már azonba.n a.bban cl helyzetlHm lIagyunk, 
hogy lIálogathatunk köz6ttilk. Elteki"too dttól, hogy a 
C8end6rnek ez a ItUP aWrakozálta 3ZOlgálatiIag ilf haItZ
no.ritha.t6, nekünk ilf az a. céluttk, hogy minel több ú 
minél szebb C8Cf1ddrképpel tarkitsuk ezt (li lapot, amely 
a. ("JjeMMökd. RemeljUk, hogy oz idei. pálycizatunk ilf 
közelebb 'lIÍltz bennünket egy lépé88el ehhez a célhoz. 
A. feltételek ugyanazok, mint amelyeket a. multéui 14. élt 
15. ltZámunkban kőzöltünk. A Cltoporto.ritált ia ugyanaz, 
mínt tciJvaly: killön a kezdők é8 külön a régi fényképezók . 
Pályadí;akttl fétlyképe%Őgépeket fogunk a 1uirom~három 
leg;oblmak elkűldet'li, vagy ha a nyerte" a fényképe::6gép 
helyett inkább fényképészeti cikkeket, lIagy esetleg má.!t 
óhajt, az eredetileg meg8zabott anyagi kereteiltkben 
ilyen óhajokook ilf ItZWe86n te8zünk eleget. HatáridJJ: 
Itzeptember 1, az eredmétlyt az okMber 1 ... $ZtÍmunkban 
fogjMk klizQlní. 
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A iényképezésrÖJ. 
lrtn.: vitéz KAPOSSY GYULA g. százados. 

Sokan vannak a csendőr bajtársak soraiban, akik 
mar régebben, vagy rövidebb idő óta több-kevesebb 
tudással, gyakorlati tapasztalattal és eredménnyel fény
képeznek, de hallomásból azt iB tudom, még több azok
nak a suíma. kik ezzel foglalkozni szeretnének, de nincs 
módjukban a fényképezés legszükségesebb tudniva16it 
sem elsajll.títani. Olyanokról is tudok, ildk ugyan szerel
nének foglalkozni fényképezéssel, de nem mernek hozzá
fogni ehhez az ördöngősnek vélt mesterséghez. 

Ezeken akar segíteni a Csendőrségi Lapok szer
kesztösége s én is szívesen válla~koztam, hogy tájékoz
tatást nyujlsak minden bajtársnak, aki fényképezéssel 
akarja szabad idejét eltölteni, ha csak reszben is. 

A csillagok rejtelmes világa, a. tengerfenék titok
zatos élete s mindaz, ami e kettő között van, nem marad 

:1. az. kép. 

rejtve 8. fényképezőgép előtt. Ha az emberi kultúra 
minden területen szerepet biztositott magának a fény
képezés, - úgy érzem - a csendőr életében is méltó 
helye van annak. 

A fényképezés sok embernek jelent kenyeret, má
soknak sportot, nemes szórakozást, sőt egyeseknek a 
művészet magasságáig emelkedő tudást. Ez tette lehe
lőve rendkivül széleskörű elterjedét3ét, népszcrüségét, 
de növelte az is, hogy a fényképezés elsajátitása köny
nyű s a költségek aránylag csekélyek. 

A következőkben ismertetni kívánom mindazt, ami 
egy jó fénykép készítéséhez elengedheteUenül szüksé
ges. Tájékozást akarok nyujtani: 

1. az alapismeretekről, 
2. a fényképfelvételek szabályairól, 
3. a felvételek Jddolgozásáról, 
4. a másolatok készítésérol, 
5. a színezés és egyéb eljárásokról. 

AlapismereteJc. 

A 8zemUnkkel látott képet egy készülék, megfelelő 
anyagok, Ejljárások és fény segítségével megörökíthet
jük. Ezt nevezzük fényképezésnek. A fényképezés első 
kelléke a fényképező készülék. 

Mint az 1. képen látható, a gép tes!.ét a kamra 
képezi, melynek első falába van beillesztve az objektiv, 
vagyis n készülék szeme, míg ezzel ellentétes hátsó 
falában nyelI elhelyezést a fényérzékeny lemez, vagy 
film, melynek segítségével válik lehetövé a kép meg-

örökítése. Hogy közvetlen meggyőződést szerezhessünk 
a megörökítendő kép élességéről, egyes készülékeknél a 
felvétel előtt a lemez helyére homályos üveget tehetünk. 

Vegyünk egy nagyitót, álljunk az ablak elé, mikor 
napsütés van és a nagyítót tartsuk fUggőlegesen ma
gunk előtt úgy, bogy az ablak és az ezzel szemközti 
fal közt legyen, momijuk meUmagasságban. A szem
közti falra előzetesen erosítsüruk egy papirlapot. Ha a 
nagyitóval a papírlaphoz közeledünk, bizonyos távolsá
got elérve azt láljuk, bogy az ablak és az esetleg benne 
levő tárgyak képe a papírlapon meg fog jelenni. Ha 
most már a nagyítóval az ablak felé közeledünk, a 
papírlapon az ablak 'képe nagyobbodik, mert apapírlap 
messzebb keriilt. Közeledve a papirlaphoz, kisebb lesz 
az ablak képe. Azt is látni fogjuk, hogy a képek nem 
egyformán élesek. Az a táVolság. melyen állva a kép 
legélesebb lesz, a nagyító gyútávolsága. 

A fényképezőgép szeme, az objektív teljesen így 
működik. Az előbbi kisérlethez alkalmazva: ami ott A. 

nagyítóüveg, a gépnél az objektlv, ami ott apapírlap, 
itt a homályos üveg, illetve a lemez, vagy film. Nagyot 
néz a kíaérletezö bajtárs, ;nikor a fenti kísérletet meg
csinálja, avagy lemezes gépét kinyitva, a homályos 
üvegre tekint, mert mindrkét esetben fordított képet lát. 
Bajtársa, kire elsöízben céloz a géppel, a lány, kinek 
nevelését szeretné megörökíteni, vagy a templom, for
dítva állanak előtte. Na, de azért csak maradjon nyu
godtan, mert ennek Igy kell lennie. Ne próbáljon senki 
sem úgy cselekedni, mint a régi idők egy újonca, aki 
mikor a röppályáról tanult, azl mondta, hogy ha a 
puskát felső aggyal lefelé fordítjuk, akkor a röppálya 
ellenkező irányban fog ivelnL Elégedjen meg minden 
bajtárs annyival, bogy ez a fordítottság az objektfv 
munkája. 

Minthogy a készU1ék legfontosabb alkatrmze az 
objektlv, a gép használati értéke is ellöl fligg. 

Ezt az értéket fényerővel mérik, tehát minél fény
erosebb a készülékünk objektivje, gépünk annál érté
'kesebb, mert gyengébb, vagy kevesebb ideig tartó meg
világítással is j6 képet nyerhetünk. A fényer5t érték
számokkal jelzik, ami a gyujtótávolság és az objektiv 
átmérője közötti arányt mutatja. Minél kisebb az 
arányszám, annál nagyobb az objektív fényereje. Szo
kásos jelzések: 3/ 5, 4/ 5, 5/ 6, 6/ 3, stb. 

~. tU, ktp, 
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Amit vissza kell 8zereZ'líi"k: Az elérvult RutéiÚöld. 

Amint már a kiserletböl is mcgaJlapítottuk, más és 
mas kepet kapunk, ha az obJektivvel tavolodunk vagy 
kozeledunk annoz a targyhoz, melyről telvetelt akarunK 
kesziteni. Kisebb, nagyobb, él.esebb és elmosodottabb 
alakban lat jUk a tárgyal, Ennek oka az objektív gyujtó 
tavoisaga, mely küiontéle készU1é.,{eken mAs és más és 
minden gépen a fényerővel együtt fel va.n tüntetve. 

Ha a 2. számu képet jÓl szemügyre vesszük, azon 
"b" jelzéssel egy kis kart látunk. Ez ft távolságbeá1l1tó. 
Legtöbb készüléken l-től 10 méterig közbeiktatott szá
mozás jelzI, hogy megfelelő távolságra álló tárgy képe 
milyen áliitással lesz éles. 10 méteren túl mar minden 
tárgyat erejéhez mért élesseggel fog készülékUnk meg
örökiteni. A rövid (10 m-en belüli) tavolságok becslése
nél legyünk nagyon pontosak, különben rossz, éleUen 
képet kapunk. Azoknál a készülékeknél, ahol homályos 
üveg van, ezen keresztUl ellenőrizhetjük az objektiv 
élesre állítását. (A homályos üveg elhelyezését I. l. sz. 
kép "c".) 

Az élesre állítás utan legfontosabb, hogy a fényt 
helyesen engedjük át az objekUven a fényérzékeny le
mezhez. Ennek két feltétele van. Egyik: mennyi ideig 
legyen nyitva az objektiv, másik: hogy annak egész 
terjedelmen, vagy csak kisebb felületén át bocsássuk be 
a fényt. Mindkét feltétel megoldására. találunk. készüJé
künkön alkalmas berendezést. A fény át jutását az ob
jektív zárja szabályozza. Ez kis karral (d. 1), va.gy 
Umkioldóval (d. 2) jön működésbe. Egy gyenge nyo-

másra nyit vagy zár. Pillanat- - vagyis igen gyors -
felvételek keszitéset egy szabalyozhato korong (I. "d. 3,') 
teszi lehetövé, melynek sziunozása mutatja, hogy a meg
felelő vonalhoz állítva a másodperc hányadrészéig viIa
gította meg a fényérzékeny lemezt, A megvilágitas sza
bályoziLsának másik módja az objektív terjedelmének 
szükitésevel éllllelÖ el. Erre szolgáló berendezés a fény
rekesz (diafragma. L. 2. sz. kép "e".) Az objektív szü
kitésével a fény kisebb felületen jut a gépbe, de ezzel 
szemben képünk élesebb és: mélyebb lesz. Teljes objektív
nyílást csak gyenge világítás mellett, vagy Igen gyors, 
úgynevezett pillanatfelvételek készítésénél hasznalunk. 

A fényképezőgép elengedhetetlen al.katreaze a kép
kereső. (L. 2. sz. kép "f".) Legtöbb készüléken egy kis 
tükör (f, 1.) vagy keret (f. 2.) alkalmazásil.val lat juk 
annak a területnek 8. kisebbített képét, mely ft lemezre 
kerül. 

Az előbbiekben emlitett kisérletböl tudjuk, hogy az 
objektív és lemez közötti távolság nagysága a kép éles
Bégére befolyással van. Közelebb, vagy tilvolabb álló titr
gyak fényképezé~nél szükséges, hogy ezt a távolsilgot 
szabályozhassuk. Ezért a legtöbb készülék ugy készUl, 
hogy kamrájának első része harmonikaszerűen kihúz
ható é8 összetolható. Ezzel az objektívnek egy bizonyos 
mozgási lehetősége van, ami vi8zont megfelelő berende
zés alkalmazása nélkül 8. felvételt lehetetlenné lenné. A 
rögzítést a csúsztat6ein végzi (L. 1. 8Z. kép "d",) Vannak 
készülékek, melyeknek kettö,s kihuzatuk van au.al a ren-
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delletéssel, hogy '8. gyujlótávolságot hosszabbítva, ege
szen közelről is lehessen felvetelt késziteni. Ennek külön 
rögzítése egy sintoldnttal nyer megoldást. (L. 1. sz. kép 
"c",) 

A fényképezögép meUett elengedhetetlen kellek a 
fényérzékeny lemez vagy film. TUlajdonképpen csak en
nek segitségével lehetséges a képek megörökítése, a ké
szülék csak e1ösegiti azt. 

A fény iránt rendkivül érzékeny anyag vékony üveg
lapra, vagy celluloidszalagra van öntve, eszerint lemez
nek vagy filmnek hivjuk. Az üveglemezeket külön-külön 
kis kazettákba helyezve tesszük a gépbe, míg a filmek 
eredeti tekercscsomagolásban kertilnek a készülék CITe 
szolgál6 vájatába. Egy filmtekerccsel egymásután több 
(4, 6, 8, 12) felvételt lehet készíteni. 

A lemezek (filmek) nemcsak a fénnyel. hanem egyes 
színekkel szem1:>en is mús és más hatást váltansk ki. Ez 
a szini érzékenység. Pl. a piros szín a közönséges leme
l.ekre hatás nélkül marad, tehát képe a lemezen áU!i.tszó 
marad. A kék, viola és árnyalatai erős bomlasztó hatást 
váltanak ki és a lemezen erős f~nyfoltokban mutatkoz
nak. Vannak olyan lemezek, melyek vegyi ósszetételiüt
kel kiegyenlítik a nagy szlni eltéréseket, ezek az Ogy
nevezett "ortbokromatikus" lemezek vagy fIlmek. Azo
kat a lemezfajtákat, melyek még a piros szin iránt ls 
érzékenyek, "pánkromatikus'" Jemezeknek nevezzük. 

Ha azl akarjuk, hogy a színI eltérések még töké
letesebben egyenutlcssenek ki felvéteHmkon. akkor szin
szűrő üveget hasznalunk. LeggyakrabDan van szukség a 
sarga s:t.I.ll:>Zurore, meJy kerewtl log181va kerul az oOJek
tiv ele . .I!.Z a Kelt SZID natasat szaD.tUyozza ea nelltuJe szep 
felhoa 1elVetelt kesz1teni szmle leneletlen. 

A lemez, filmeK lenyerzeKenysegl lokát Sehelner
fokban szo~tlák JeiolDi. HOVJdllese :sen. o. \JJabban aJKai
mazzak a DJn-Jelzest is. A :t4--:tö ~ehelDeres lemeZCK 
mar Igen tenyerzekenyek. (Megtelel 14-16 Dm-nek. 
'l'ermeszetesen kisebb lényérzékenységü lemezek is al
kalmasak igen jó felvétel keszítesere, csak ezeket hosz
szabb Ideig kell megvilá.gitani.) 

MUlt szükséges, de nem nélkülözhetetlen kelléket 
emlílem meG' az állvány t, mely arra szolgá.l, hogy id5-
felvételek készítése alkalmával a készüJeket 82. elmoz
dulást61 megóvja. Három Lába van, hogy bármilyen te
repen képesek legyünk a gépet függőleges helyzetbe úl
lítani. Tudom, hogy sok esendórbajtársam türelmetlen
kedik, meri liZeretne már felvételeket készíteni. Kis tü
relem és megkezdjük a felvetelek készítésének - min
den bizonnyal érdekesebb - tárgyalását. Előbb még sok 
bajtárs készüléket akar vásárolni, ezeknek pedig elen
gedhetetlenül tartozom kis útbaigazitással. 

Hogy milyen gépet vásároljon a csendőr, ebben a 
kértdesben csak ugy tud dönteni, ha tudja, bogy milyen 
gépek vannak és melyiknek mi az előnye vagy hátránya. 

A fényképező készüléket általában a haszná.lat 
módja és anyaga szempontjából oszt.ályozzák. Meg
kU1ö_oböztetünk állványos és kézikamrás készülékeket. 
Ez nem azt jelenti, hogy az állványos kamrával nem 
lehel kézi felvételt lcésziteni és viszont a kézikamarns 
koozUlékekkel nem lehet állványról dolgozni, az elneve
zés csupán azt fejezi ki, hogy a készülék úgy van meg
alkotva és berendezve, hogy 82. állványon, vagy kézben 
történő felvételek rkövetelményei helyeztettek előtérbe. 

Minthogy az áUványos késziilékekhez lemezt, míg a 
kézikamrás gépekhez filmet szoktunk használni, azért 
még lemezes vagy filmes készülékeknek ls nevezik 
ezeket. 

A lemezes gépek közös tUlajdonsága, hogy a gépbe 
tolható lemez-kazetta helyére homályos üveg tehető, 

melyen át elöre megfigyelhetjük, vagy beállithatjuk a 
felvétel tárgyát. Természetesen ez nagy előnyére szolgál 
az effajta gépeknek. A kézikamrás készülékekhez 
rendszerint film használható. Rendszerint kis tér
fogatuak, könnyen és gyorsan kezelhetők, ezért igen 
kedveltek. A képkeresés és irányltás kis tükörrti tör
ténik, mely a felveendő kép kisebbített mását mutatja. 
Vannak még az ugynevezett tükörreflexes gépek, 
melyek az előbb említett két gépfajta főelönyeit egye
siti, ugyanis a felveendő képet egy tükörlappal 
mutatja egél:!zcn a felvétel pillanatáig. 

Hogya csendőr melyik fajtát válassza, arra fele
letet kap, ha sorra veszi azokat a követelményeket, 
melyeket a gépétől vár. Szükségesnek tartom ezekre a 
kívánalmakra is rámutatni, melyek közi.il elsősorban a 
készülék térfogatát említem meg. Olyan legyen, hogy 
összecsukva a zsebben is elférjen. Emellett szól az is, 
hogy a kisebb gép súlya ls jelentékenyen kisebb él:! 
kényelmes elhelyezése folytán a sérülés elleni meg
óvása ls biztonságosabb. Eme követelmények szempont
jábÓl óriási előnyük van a kis filmes gépeknek a leme
zes készülékekkel szemben, 

Másik és igen fontos követelmény a megfelelő fény
erő. Minden mukedvelő lamatör) fényképezőnek leg
értékesebb .képel általAban a pillanatlelvételek, melyek 
igen gyakran pillanatnyi helyzetet, mozgAst örökitenek 
meg. Kétségtelen, hogy csendőr bajtarsaim ls ilyen 
képek felvételével szereznek legtöbb örömet maguknak 
és hasznos eredményt a szolgalatnak. Kis fényerejű 
objekt\vvel esak eros napsütesben lehel pillanatfelvé
telt készíteni, viszont a magas fényerejü objeklivek 
beszerzési kölb3ége ma még elég magas. A 4.5-ös fény
erő az, melyet legjobban ajánlhatok csendőr számára, 
mert míg felhős világítás mellett il:! alkalmas pillanat· 
felvételek készítésére, tehát komoly gép, az ára sem 
olyan magas, amit egy takarékos csendőr ilIetékeiböl 
megtakaritani ne tudhatna. Hozzávetőleges értéke 
45-90 pengö, mely összeg keretében has:mált, sőt uj 
gépek is vásárolhatók. A 6.3-as fényerejü gépek még nap
fényes idöben igen jól használbatók, de ennél kisebb 
fényerővel biró készülékek beszerzését nem ajánlom, 
annál is inkább, mert az árban sincs olyan lényeges 
kUlönbség, mely ezek beszerzését indokolná. 

A fényképező készülékeknek többféle mérete van 
aszerint, hogy azokkal milyen kép készíthető. Legelter
jedtebb mé~tek: 4.5x6, 6x6, 6x9, 9x12-es éa még 
néhány mérel E méretek közül a 6x9-es méretet aján
lom a legszívesebben, mert elegendő nagy arra, hogy 
kisebb részleteket is szemmellatható módon vissza
adjon, míg a kisebb méretU képeket renwzerint nagyi
tani kell, a nagyobbak pedig lényeges többköltséget 
okoznak. 

Ahogy kevésbé tartom alkalmasnak a lemezes ké
szütékeket térfogatuknál fogva, a használandó anyag 
szempontjából is a filmes gépeknek juttatom az elsőbb
séget. A kazettás gépek lemezei - mint említettem -
külön-külön kis kazettálkba helyezve keriilnek a gépbe, 
eltekintve, hogy üveganyagukruil fogva igen törékenyek. 
éppen térfogatuknál fogva sem alka1mas~k arra, hogy 
bárki is nagyobb mennyiséget vigyen magával. Ezzel 
szemben a filmhengerek ugy anyaguk.nál, mint csoma
golá5i módjuknál fogva sérülésnek alig vannak kitéve 
és nagyobb mennyiséget is lebet vinni anélkül, hogy az 
terhet jelentene. 
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Napfényben. 

A kezdő fényképezők gépei ket igen gyakran újak
kal cseréUk fel. Nem akarom ennek helyes, vagy hely
telen voltát vitatni, mert lUgg attól. hogya gép hasz
nálhatósága milyen arányban áll a vart követelmények
lől, fUgg az egyéni törekvéstől, a fejlődő gyakorlaU 
tudást61 és főképpen az illető anyagi képességétől. En
nek tudható be, hogy a "Foto" kercskedésekben igen 
sok használt gép van, melyeknek ára természetesen 
lényegesen alacsonyabb az új gépek árai nál. Ha a csendőr 
gépet vWrol, lehetöleg kérjen fel a közreműködésre 
olyan Ismerőst, ki a gép rendszerét (Upusát), szerkezetét 
ismeri és csak úgy vásárolja meg azt, ha előzőleg .ki 
is pr6bálhatja. Komoly cégeknél, de jóakaratú magáno
soknál sem lesz ennek akadálya. 

Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy fényké
pészeti anyagokat: lemezt, filmet, papirost, vegyszert 
csak megbizható céglől vásároljunk, amely feltétlenUl 
j6 anyagot ad, forgalma pedig biztosit aITÓl, hogy régi, 
állott vegyszcrekkel és anyagokkal nem teszi tönkre 
legszebb felvételeinket. 

Felvételek készítése. 

Rendszer és cél tudat nélkUl a íényképezésben sincs 
eredményes munka. Nem 8~kerUlhetnek felvételeink, ha 
nem Ismerjük azokal a követelményeket, melyekben fl 

siker rejlik. 
A következőkben azokal a nélkülözhetetlen útba-

19azilásokat akarom nyujtani, melyeket részben tapSIiZ
talt fényképem társalmt61 Jestem el, részben pedig 

szakkönyvekből és gyall:orlati tapasztalatból tudok. 
Célom, hogy azokat a bajtársakal indítsam útba, akik 
fényképezéssel még nem foglaJkoztak s ezért csak a 
legszÜikségesebbeket tárgyalom, de szorgalmas önkép
zéssel ezen az úlon ellehot jutni oda, ahol a fényképek 
nemes csa tája dúl: a kiá1Htásokra. 

Miclótl a feh-étel készitéséhez kezdenénk, vizsgal
juk me" gépünket, hogy alkatrészei zavartalanul mű

ködnek-e, az objektivet puha vilszonnal törilljük le. Ezt 
követ6leg tegyük a helyere a. felvételre szánt filmet. A 
fUmnek a kamroban való elhelyezése a kövelkezókép
pen történik: A készUlék hátsó fedele egy gomb nyomá
sára kinyilik, minek kövelkezteben lálhatóvá lesz az alsó 
és felső széleken elhelyezett két félhengerala.kú vájat. Ez 
a felső és alsó fiJmor8Ókamra. A felső orsókamronak 
forgatható foganlyÍlja van és úgy az alsó. mint a felső 
or8Ókamrából jobbiR és balra rövid tengelyvégek szol
gáInak a Olmor8Ó befogadására. A film szalagalakban 
tekeredik a filmoraóra és bogy fénybatilsnak ne legyen 
kitéve, fekete papíraz.alaggal tekeredik arra feJ. 

A filmtekercset elöbb az alsó orsókamrába helyez
zUk éspedig úgy, hogy a. kis lengelyvégek a íilmorsó 
mélyedésbe kerülve, annak csak tengelykőrlÜli mozgást ell
gedjell, A felső orsóhcngerbe egy üres orsót leszünk és 
a filmorBÓ papirszalagját annyira húzzuk fölfelé, hogy 
a felső Urea orsó hasitékába annak hegyét beilleszthes
sük, Ezután a felső henger forgató foganlyújával - leg
feljebb két - körcsavarost eszköz!ünk azért, hogy meg
győződjilnk arról, hogya papirszalag és vele egyUtt II 
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film is az or:s6ra tekeredett. A gépet bezárva, a fogan
tyút tovább csavarjuk mindaddig, mig az eLső film a 
felvétel helyére kcrilll. EITől úgy győzödhetlink meg, ha 
a készülék hátsó fedelébe helyezett kis piros üveggel el
lalott figyelőn át keressllk az egyes számot. Ezt for
gatás közben rendszerint egy mutató kézfej, majd né
hány pont előzi meg. Figyeljünk arra. mindig, hogy a 
felvétel ulán a sorrendben következő filmet itJ.litsuk az 
objektlv elé, mert ellenkezö esetben akár azzal, hogy 
egy filmre két felvételt készitUnk, akár azzal, bogy egy 
filmet üresen hagyunk, sok kárt és bosszankodast szer
tUnk magunknak. A lemezes készülékeknél, minthogy :1 

homályos üvegre a képkeresésnél és beállításnal szük
ségUnk van, annak kicserélése a lemezzel közvetlenUI a 
zár elcsattanása elölt történik. 

Miután készülékünk a felvételre készen áll, kezdhet
jük a felvételt. Elsö tennivalónk a képkeresés. Ennek 
célja és egyben a fényképez.es legnagyobb problémája: 
mit es hogyan örökítslink meg. 

Mit' Erre a ké.rdésre csak úgy tudunk megfelelni, 
ha tudjuk azt, hogy m iről lehet jó felveteit készítenI. 

Ha egy szép táj ragadja meg a figyelmünket, vc
gyük fontolóra, mi adja annak szépségét. A tárgyak 
térbeli elhelyezése, az utak, patakok szep vonala, nap
vetette árnyékok kellemes hatása II fényképen is jÓl ér
vényesül, de ha az ősz i táj sirguló színpompája kötötte 
le figyelmünket, ne varjunk felvételünktől hatást, mert 
s.zlnhatást megörökíteni nem tudunk. Barmilyen hangu
latos egy szemétdombon kapargáló si.Tga tyúk, felvéte
lünk erről mégsem sikc.riil, mert II színek egymásba sUp
pednek, azaz hasonló színnyomot. hagynak. Levonva a 
következtetést, a felvétel tárgyát ugy válasszuk meg, 
hogy abban ne a színhatás uralkodjék. 

A fénykép tárgya szaknyelven "lérna". Elvül szol
gáljon, hogy minden képnek legyen egy kifejezett té
mája, de csak egy, mert a sok tárgy vagy cselekmény 
megosztja a figyelmet és zavarja a hatást. 

A képkeresés a gépre szerelt képkercsövei történik. 
A felveendő témat előzőleg helyezzük el akar a keret-, 

• 
3. 3:t. kép. 

akár az üvegkeresőben és a kép elhelyezését kUJönbözö 
beállításban addig próbálgassuk, mig Illegkedvezöbb 
megoldásra rájövünk. Ez alkalommal ügyeljünk arra, 
hogy II téma részére a legelönyösebb helyet biztosítsuk, 
hogy az a képből kiemelkedjék. Vegyük nagyobbra, ezért 
a iehetőséghez képest közelitsük meg. A terna elhelyezese 
9. hatas szempontjából is döntő [ontossagu, azt lehetőleg 
a kép jobb- vagy baloldalabll helyezzük, az ellenkező ol· 
dalon a melléktéma álljon, hogya képnek egyensulya 
legyen. (3. számu k~p. ) 

Mint a felvétel igazOlja, II kép optikai hatása meg· 
követeli, hogya fej előtt (nezesi irimyban) legalább 
annyi levegős rész maradjon, mint a fej felelt. Ugyanez 
áll a tárgyak elbelyezesené.l ls, itt azonban nem a nézés, 
hanem a ta.rgy térbeli elbelyezése fog irányítani. 

Minden téma nyujt fényképezésre alkalmas megol
dúst, csak jól és jeJlemzoon I(ell beállitani. Minthogy ez 
a felvevőtöl függ, egyéni képességének, érzékének Itt 
tág tere nyilik. Jó és jellemző legyen, ez azt jelenti, hogy 
a téma és környezete ne keltsen ellentétes, vagy az ö&sz. 
hangot rontó hatást. Pl. egy poros vagy sáros falusi kép 
hangulatat egy cilinderes ur alakja éppen úgy elrontja, 
mint ahogy nem alkalmas.az alföldi csikós a nagyvároSi 
élet jellemzésére. (Más kérdés tennészetesen, ha a felvé
tel témája. éppen az ilyen ellentét.) Kerüljünk minden 
olyan beallítást, ami a mesterkéltség látszatát keltené. 
Az a jó és szép, ami a természetet a legjobban meg· 
közelíti, 

A kép helyes térbeli elhelyezésére tudnunk kell, hogy 
II fényképen haram térrészt különböztetünk meg, éspedig: 
elő·, közép- és hátteret, Ez kb. annyit jelent. mintha II 
képet két vlzszintes vonalJaI három részre oszlanAk. 
Ezck a térhaLások adják a kép melységét, távlatát. 

Ha. egy puszta mezőt fényképeznénk le. képUnk 
unalmas, egyhangú lenne, ha azonban annak előterében 
egy patak, üt vezet a kép mélyében, a patakon hid, 
avagy II parton [ak állanak, sokkal jobb lesz képünk ha
tása. Teljesen kiegészíti a kép hangulatát, ha abban 
mozgást, cselekményt viszünk. lIyen beálJítiissal a cse· 
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lekmény lesz a téma, az üt, patak pedig szolgáltatja a 
kép vonalAt. és a táj adja a szép környezetet, együtt pe
dig a hangulatos képet. 

A vonalak - ez esetben patak, vagy út - vezeté
sénél ügyeljünk arra, hogy azok az alsó saroktól belelé 
halad\'a a téma felé veze&Sék a new szemét. A vizsz.in
tes vonalak képünket szétsz.abdalják és kellemetlen be-

15. sz. kép. 

nyomást keltenek. A 4. és 5. súmú kép ezt szemlélte
tóen igazolja. 

A felvételeket a felvétel helye és tá.rgya szempont
jAból csoportokba Bzokták osztani. A műkedvelő (ama
tör) fényképészek felvételeik nagyobb részét a szabad
ban, na.pfény mellett készitik, ezek a kUlsö felvételek, 
elleutétben a szobai felvételekkel. 

6. s%. kép. 

A külső felvételek tárgyát tekintve, legkedvelteb
bek a tijképek. Egy szép tájnak kell bogy a képe is 
szép legyen, csak jó Ltléssel és szemmel válasszuk kl azt 
a. pontot, ahonnan a táj legjobban érvényre jul. A ter
beoszt8s szempontjaból legyen a iájképnek nagy bát
és középtere az elötér rovására. A természet csendjét. 
igyekezzünk az elá- vagy középterbe belyezett és oda 
ilIö cselekménnyel élénk!teni. Űgyeljünk azonban. hogy 
a kép érdekessége el ne vesszen a hittér aránytalan 
nagy méltetében. A 6. sz. kép jól iUő cselekménye és sike
rült vonalvezetése igazolja ezeket a követelménYeket. 

A~kat a képeket, melyek az. élet e~-egy mozzana
tát örökltlk meg. hangulat- vagy zsánerképeknek ne
vezzük. Ezek igen sok, hálas témát adnak a fényképe· 
roknek. A magyar amatőrök kUtcöldi sikereiket java
részben hangulatkcpeikkel érték el. CselekményUk rtlld

szerint az előtérben helyezkedik el, 8. közeptér átveszi II 

háttér szerepet. és be is fejezi a képet. Pl. két játszó 
gyermek az előtérben, mögötte fehérre meszelt - de 
arnyékokkal tarkilzott - fal képezi a közép-, egyben 
a hátteret és kellemesen be is fejezi a képel. Elöfordul
hat, hogya kép hangulata, cselekménye es vonaJveze
tése megköveteli úgy az eló-, mint a kÖ7..eptér teljes kl-

7. u. ktp. 

löltését, anélkül, hogy ez a kép rovására esne. Mutatja 
ezt a 7. sz. kép Ls. 

Kedvenc tém:íja a fényképészeknek a csendélet. 
Minthogy ezeknek a felvételeknck sok apró részletet 
kell többször kifejezéare juttatni, azért közelről készül
nek. Ez.á]tal - mint írtam - ru; elő- és középt€ret tel
jesen kitöltik. A háttér sima fal vagy szövet legyen, 
hogy a téma jól kiemelkedjék a háttérböl s azt úgy vA
lasttjuk meg, hogy sötét alapszínű témához világos. vi
lágos lónusú témához sötétszlnű hátteret használjunk. 
(8. sz. kép.) 

Az s.reképek készltése szintén kedvelt, dc egyben 
háJádatlan téma kezdők részére. Kedvelt. zr:ert legtöbb 
kezdö amatőr egy-egy arcképpel akar ismerősének ked
vezni. Elöre figyelmeztetem kezdő bajtársaimal, hogy 
arcképfelvételeikkel nem fogják ismerósciket hálá.ra 
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késztetni, mert akil'IŐl a felvételt készitették, annak soha· 
sem, vagy csak kényszerű figyelemből to,;: tet2zcni. Yem 
is csodillruvaló ez, mert nz arcképek ké~zltése J;:ü1önle
ges felszerelést, nagy fényerejű és hosszú gyujt6távol
ságú objektivet, egyben pedig nagy szaktudí:sl és tUrel
mct követel. Ezzel részletesen nem ls fo~lalkozom, mert 
úgy gondolom, hogy ezt a teret hagyjuk meg a hivatá-

8. 6Z. kdp. 

sos fényképészeknek. akik ebből éh:ek. Ha csalc\dunk 
tagjait, vagy ismerőseinket akarjuk l~e~öröklteni. han
gulatk~pek keretében sokkal kedv~s ... bben megoldhat. 

juk azt. • 
A szobai felvételek rendszerint meslcrtoh:es vihi.gl. 

las mellett kcszülnek. Hivatásos fényképészek, vagy jól 
felszerelt amalorök magasáramú villanyégöket. refleklo· 
rokat használnak a világításhoz. Kezdőknek azonban ez 
köllséges cs felesleges. ejjel, vagy sötét helyen keszllló 
felvételekhez használjunk magnéziurnfényt, mely a ke
l'eskedéselcben rúd·, szalag· vagy poralakban kaphalő. 

Kisebb helyisegben filstnélküli villanóporraJ fenyképez.. 
zUnk, mert az előbbiek által fejlesztett füst több egy· 
másutáni felvétel készítését lehetetlenné teszi. 

Ha kiválaszlottuk és elhelyeztUk ft képet. követke· 
%.ik az objektiv élességi beállitása, éspedig úgy, ahogy 
azt a távolsági beó.11Itásnal már elmondoltam. 

( Foly tat juk.) 

Cigányfuriangok. 
Irta: KISS ~DKLóS tiszthelyettes (Debrecen). 

(Befejező közlemény.) 

VI. 

Az alabbiakban egy - ellenem merényletet tervew 
- eigány elleni nyomozást ismertetek. 

1932 januáJ\ 7.en Enyedi László törzsőrmeslerrel Sajó. 
varkonyban nyomoztunk. Ez alkalommal egyik cigány· 
besúg"m figyelmeztetett , vigyázzak magamra, mert La· 
katos Bandi (Krajcár) Sajóvárkonyb'ln tartózkodó kó· 
bor cigány e1őtte és családja eléitt azon kijelentést tette, 
hogy addig nem nyugszik, mig engem agyon nem lő. A be· 
súgó szerint Lakatos Bandi azért haragszik reám, mert 
másfél évvel ezelött apját, anyját és testvéreit a bör· 
tönbe juttattam. A besúgó és családja határozotlan állí· 
totta, hogy Lakatos Bandi megmutatta előttUk a pisztolyt 
és a töltényeket is és azt mondta, hogy azokat fazékba 
helyezve, a. putrijában elássa s esak akkor veszi elő, 

amikor én ismét Sajóvárkony környékére kerülök. 
Lakatos Bandi (Krajcár) nem volt ismeretlen előt· 

tem. Egy előbbi nyomozás alkalmával ismerkedtunk 
meg, amelyet szülei, testvérei és azoknak több társa 
ellen kellelt lefolytatnom. A nyomozás valóban ered· 
ményes volt. Az illető egyedül maradt 5 kisebb tesvére. 
vel, így nem tartottam kizártnak, hogy haragszik reám. 
abban azon han kételkedtem, hogy valóban az életem ellen 
akar törni. Ennek dacára azonban szükségesnek tar· 
tottam az illetővel találkozni és a putrijában szétnézni. 
Erre a kérdéses nyomozással kapcsolatban alkalmat is 
kerestem és a kunyhójában alaoos kutatást végeztem, 
azonban gyanús tárgYat nem találtam. A pis.zlolvnak sem 
volt se hire, se hamva s midőn azután is érdeklödtem, a 
legnagyobb határozottsággal tagadta, hogy fegyvere 
volna. 

Ezután végeztem tovabbi nyomozásomat s az al· 
osztálvhoz bevonulva a Lakatos Bandi ellen tett bizalo 
mas közlést már el is feleitettem. 1932 június 24-én 
azonban az ózdi örs a debreceni nyomozó alosztály. 
parancsnoksagnak jelentést tett, hogy Lakatos Bandi 
és Lakatos Máté nevü kóbor elgá.nyok, Arló közelében 
pisztolyaikból a Lakatos Samu eigány esapatára 8-10 
lövést adtak le. A lövö ldöző cistányok, az éppen arra 
portyázó csendörök elöl az erdós hegyekbe menekültek. 

E jelentés alapján ismét eszembe jutott a LakatOl:! 
Bandi (Krajcár) ügye. 8 hinni kezdtem a bizalmas köz· 
lésnek, hogy Lakatos ellenem is felhasználná adandó alka· 
lommai a fegyverét. Ettöl kezdve fokozott figyelemmel 
voltam személvére s mindent elkövettem, bogy meg· 
találjam, s találkozva vele, a tervezett merénylet ügyé· 
ben egy pár szót szóljak hozzá. Fáradozásom azonban 
hosszabb ideig hiábavalónak bizonyult 8 esupán esak 
annyit sikerUlt bizalmas uton megtudnom. hogy egy 
Bocsi nevü cigánnyal szövetkezett és sok bűn terheli a 
lelkét. Azt azonban majd mindenütt közöltek velem. 
hogy vigyázzak, mert fel vannak fegyverkezve. 

1932 augusztus 9-én a sárospataki örs, az al· 
osztálypaI'ancsnokságnak jelentelte, hogy olt aznap 
virradóra. ismeretlen tettesek 3 üzletbe betörtek. Az 
örs támogatásár.!. egyenruhás Jaror kivezényelését 
kérte. Az ügy nyomozására én lettem Ignéczi Károly 
törzsőrmesterrel kivezényelve. Sárospatakra történt 
megérkezésUnkkor, az örsparancsnok közölte velünk, 
hogy abetöréssel a.laposan gyanúsitható cigányok (2 
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férifi és 2 n6). az örs örizetében vannak. Az illetőket 
sarospataktól 16 kilomélerre levö Vilma tanya kőzelé
ben fogta el az örs j6.róre, táborozáson érve öket. Mikor 
a cigányok a járőr közeledését észrevették, futásnak 
eredtek, 8 csak nehezen lehetett öket utolérni és elfogni. 
Betörésből származó tárgyakat a járőr nem talált ná
luk. Gondolkozva a dolgon, kételkedni kezdtem az elfo
gott cigányok tettewgében. Tapasztalatom szerint 
ugyanis a büncselekményt elkövetett cigányok a cselek
mény elkövetése után igyekeznek a cselekmény elköve
tési helyétől minél távolabb jutni, nem táboroznak le 
ilyen közel az elkövetés helyéhez, mint azt az elfogott 
cig6.nyok tették. De elvégre ez alól a szabály alól is le
het kivétel, ezért részletes kikérdezésilkhöz fogtam, ami 
nagy meglepetést tartogatott a számomra. A kikérde
zésre került cigány ugyanis nem volt más, mint az én 
régen keresett Lakatos Bandi (Krajcár) cigányom, a 
vele' voli társának pedig nem volt nehéz megállapíta
nom, hogy aza kérdéses "Bocsi" nevű cigány, kivel 
újabban szövetkezett. 

Természetes, hogy kikérdezése során tagadta, hogy 
Lakatos Bandi volna s határozottan állította, hogy ve· 
lem még sohB5eJJ\ találkozott. Kérdésemre Lakatos Jó· 
zsef Zalkod községbeli iIIetöségünek adta ki magát. 
társa pedig Lakatos Máté nevet közölte velem. Nem 
erőlködlem álJításuknak azonnali megcáfolásán, hanem 
a sárospataki szereplésük lisztlizása után - tekintve. 
hogya betörésben nem volt semmi részük - Özdra ki
sértUk öket, hogy ügyeiket az érdekelt örsök bevomisá
val lenyomozhassuk. 

Rövid nyomozás után megállapítottam, hogy a La
katos Máté hamis nevet viselö cigány valódi neve Nyári 
Lakatos htván, s az illető Kádárta községi illetÓ9égű. 
Nevezett, Lakatos Józse! (BodIi) nevű atyjával és 
Nyári Lendvai Teréz nevU vadbázas társával, 1932. feb· 
ruár hóban Kádártár61 Sajóvárkonyba szökött, hogy az 
ellenük folyamatban levö orgazdaság büntette miatt in
dult bűnvádi eljáráJ! al61 magukat kivonják. Lakatos 
Bandi (Krajcár) cigánnyal a régi ösmeret.séget azonnal 
felújította 8 ettöl ke1.dve egymás után követték el ti. 

kUlönböző bűncselekményeket mindaddig, mig a sáros· 
pataki örs el nem fogta őket. 

Nyomozá.som során 5 nagyobb betörést, 5 16lopásl 
és LÖbb apróbb, kisebb betörést sikerült rájuk bizonyí
tani s a bűnjelek nagy részét is sikerült előkeríteni. 

Természetes, hogy a pisztoly után is érdeklödtem 
Lakatos Bandit61. Azonnal beismerte, hogy volt piszto
Iya s az már ak'kor ls megvolt, amikor azután a kuny
hójában kutattunk. azt azonban azért nem talaltuk 
meg, mert az erdöben egy odvas fában volt elrejtve. 
Azt azonban a leghatározottabban tagadta, hogy elle
nem merényletet tervezett volna, ezt tagadásával BZem
ben nem is sikerült bebizonyltanom. Sajnos, a pisztoly 
nem került elő. állItása szerint azt már elózó]eg a Sa· 
jóba dobta 8 a pisztoly vizbedobásat a Sajónak olyan 
részén jelölte meg, abol a viz legalább is 3 méter mély 
\'olt, így azt elökeriteni nem sikerült. 

A nyomozás befejezése után a cigányokat a miskolci 
királyi ügyészségnek adtuk át, hol méltó büntetésben 
részesültek. Megemlítem még, hogy nevezetteket a sáros
pataki örs állal történt elfogá.suk elött körilIbelül egy 
hétlel az erdőbényei örs is elfogta s azokat közveszélyü 
munkakerülés miatt a tokaji (öszolgabínói hivatalnak 
átadta. A cigÍU1yok ott azt adták elő, hogy évekkel ezelőtt 
lávoztak el illetöségi helyükről, Zalkod községböl 8 kére· 
getésből tartják (enn magukat. A (öszolgabíró ilIetÖ5égi 

helyekre való lartózkodMJ1a utasította öket s a Bodrog 
foly6n a Zalkodi oldalra vitette át, nekik azonban eszük 
agában sem volt ZaJkodrr.t menni, hanem csavargásukat 
folytatva Sárospatak (elé vették útjukat. Itt ez egyszer 
nem volt szerencséjük, mert az örs járöre réven a ml 
kezünkbe, onnan pedig a törv-ényszéki fogházba kerültek. 

VI1. 

A cigány m.vas,z, furfangos eljárását jellemz.i a kő· 
vetkezö eset: 

1933 január 16-án, két debreceni cigány kiséretében, 
egy maga.t Jankovics Józsefnek nevező cigány jelent meg 
a csendörlaktanyában és engem. keresell A cigány be. 
mutat.kozM után közölte velem, hogy már hallomásból 
ismer. Igy tudja, hogya c.lgányok ellen szoktam nyomo
z.iisokal folytatni. Majd a kíséretében ! volt cigányokra. 
mint régi ismen3seire hivatkozva, kezdte bizonyítgatni. 
hogy milyen Uszt.ességes és megbízható cigány. Eddig 
bUntetve nem voll s több bben volt már a csendőröknek 
cigányok ellenl nyomozásnál a segítségére. Most szintén 
hasonl6 Ugyben jár, kezemre akar adni egy pár hires 
cigányt, aJcik már eddig számos büocselekményt követtek 
el. Mielölt azonban ezt meglenné kért, hogy hallgassam 
meg miként kerUlt hozzám. 

Ezután elmondta, hogy 3 héllel ezelött érkezetl Deb. 
recenbe. Ezt megelözően elöbb H6dmezövásárbelyen, az 
utóbbi évekhen Il\."'<lig Szeged"n lakott. lU megismerke. 
dett Lakatos Virág debreceni .születésü cigánynövel, aki
vel vadházasságra lépett. Mivel nagyon szerették egy. 
mást, elhatároztáJc, hogy tÖl1Vényes házasságot kötnek. 
"';nnek azonban ott akadálya volt, mt!rt Lakatos Virág
nak nem volt kéznél a keresztlev€:lc. Mivel Lakatos Virág 
már 10 évvel ezelőtt elkerült Dcbrecenböl, Igy abban álla. 
podtak meg, hogy kereszUevél kiváltá.sa végett mindket
ten Debrecenbc jönnek és egyuttaJ az ott lak6 mkonokat 
is meglátogatják. Debrecenben a keresztJevelet ki is vál· 
tott1i.k s ezután a törvényes házasságot 1933 januúr 4-én 
Debrecenben meg is kötötték. Ennek igazolá.Mra nyom· 
ban (elmutatta a kezóben levő, házasság megkötését ta· 
nusító bizonyítványt. 

Szándékuk az volt. hogy a házasság megkötése után 
Szegedre visszamennek. (eleségének azonban az az óhaja, 
hogy maradjanak továbbra is Debrecenben. Miután neki 
is tetszlk Debrecen, Igy az a végleges elhatározása, hogy 
Debrecenben fog I"telepednl. Hogy azonban nekem ne 
lehessen "kifogásom" az itteni letelepedése ellen, bejőtt 
hozzám elhatározásat "bejelenteni". Jankovics ezután a 
következőket kőzölte velem. 

sarJcöz.i Sándor, S6.rközi Farkas Gusztáv és Szeka 
nevű vadházastáma, orosházai cigányok. 1932 augusztus 
havában a gyulai határból 1 lovat, ezen eset után 2-3 
hét mulva a nagyszalontai halilrb61 3 loval, ugyanakkor 
a sarkadi határból egy szekeret és lószerszimot loptak. 
Nevezett cigányok a lopott lovakat. szekeret és lószerszá· 
mot Vata János hódmezővásárhelyi lakos köupműködé· 
sével adogatták cJ. Jankovics elmondta még azt is, hogy 
Sárköziéket és Vallit hol lehet megtalálni. Kérte, hogy 
az ügyet mielőbb nyomozzuk ki, mert azeretné beigazolni, 
hogy ha&ználható besúgó lesz. 

AIiután a Jankovics által bemondott lopások közül a 
nagyszalontai ló·, valamint o. sarkadi szekér- és 16szer
szám. lopiLsokat, mint. kideritetlen eseteket, az aloattfLly 
nyilvántart.ásltbB.D megtalállam, kezdtem hi nni Janko
vicsnak és örültem, hogy milyen jó besúgóra tettem szert.. 
A tudomásomra jutott adatokat az aJoszlillyparancsnok
angnllk jelentettem. Jelentésem alapján az alosztá1ypa
rancsnokság a sarkadi Ö!'$Sel szemben intézkedett s egy· 
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ben elrendelte, bogy a nyomozás eredményét annak ide
jén jelentse. Nehezen vártam az örs jelentését, biztos 
eredményre 8zámitottam. Annál nagyobb "olt a csaJó
dásom, amikor 8Z örs jelentéséből 8.%t olvastam, hogy a 
közölt adatok alapjan lefolytatott nyomozás eredményre 
nem vezetett. 

Az eredménytelen nyomoúa után, Jankovics ci
gányt61 az ügyre vonatkozó újabb adatok (elöl érdek
lódtem. Az ilIet15 újabb adatokkal szolgálni nem tudott. 
Mikor azonban megtudta, hogy a nyomozás ncm járt 
eredménnyel, azt ajánlotta, hogy adjak neki egy zub
bonyt és kalapot. aztán egylitt menjünk el az Ugyel 
nyomozni, akkor 8Z eredmény biztos lesz. A cigány 
óhaja, amint aZL később látni fogju'k, - ha nem ls 
abban a formában, miként ö azt elgondolta - valóra 
vált és a nyomozás eredménnyel is járt. Addig azonban 
váratlan esemény jött közbe, ami, őszintén szólva, en
gem is meglepett. 

Jankovies Józseffel történt. ismeretség után körül
belU! egy hónap múlva ugyanis egyik cigány besúgóm 
jött hozzám és nagy bizalmasan a következőket közölte 
velem: 

Jankovics József valódi neve LaKatos György. Az 
illető mint feltételes szabadságra bocsátott fegyenc, 
H6dmezővá8árhelyrlSl azért távozott el, mert szintén ré
szese, az általa bemondott. ló. szekér és lószerszám Jo
pásoknak. A besúgó ezen közlés után megkérdezte tö
lem. hogy nem figyeltem-e meg azt, hogy Jankovics 
jobb keze állandóan be van ruhával kötve, mintha azon 
valami sérülés volna? Tényleg emlékeztem erre, s még 
sajnálkoztam is magamban rajta. A besúgóm megnyug
tatott, hogy az iIIetlS 'kezén sérülés nincs, s kötésre 
azért van szUkség, hogy a görbe ujját azzal eltakarja, 
mert (él, hogy a C8endlSrök annak alapján felismerik és 
eJ(ogják. 

A besúgó bemondása alapjÍln, az alosztály nyilván
lartAaában LakatOl! György adatait meglaláltam. Az 
illetlS 1932 március 23-An a szegedi Csillag börtönből 
lelt 3 év és 9 hónapi feltételes szabadságra bocsátva. 13 

lakása Hódmezövá.sárhelyre volt jelezve. Adatainál kU
Iönös ismertető jelként fel volt tilntetve, hogy "jobb 
kéz mulató ujja görbe". Ezen adato'k alapján a nálam 
jelentkezett Jankovlcs József clgányt, a feltételesen 
szabadságolt Lakatos Györggyel azonosnak vél tem, s 
nem is maradtam az Ugyben sokáig télten. Az. alcaztály
parancsnokrság által Kató Ferenc őrmeslerrel szolgá
latba vezényeltetve Jankovic80t azonnal órizetbe vettem 
s az ellSbbi óhajáboz képest, együtt mentünk az általa 
bemondott lopásokat lenyomoznJ. A megejtett nyomo
zás során a 'következőket elkerUlt megá.llapltani: 

Jankovics, iIIeti5leg valódi nevén Lakatos György 
1920. évben. Vértes községben, több társával együtt, 
rablást követett el. Emiatt 15 évi Cegyhiizra lett Itélve. 
Bllntetését a szegedi Csillag börtönben töltötte, onnan 
lett 3 év, 9 hónapra feltételesen szabadságolva. Miután 
Csurár Teréz. ha.m.is nevet viselő vadházas tana Hód
mezövásárhelyen tartózkodott, ezért szabadságát oda 
kérte. 

Jankovics József szabadulása után körülbe!i11 3 
hóna.plg jól vlselte magát. Közben megismerkedett, az 
általa elárult Sárköziekkel és egy Balogh Gábor (Gyula) 
neva cigánnyal, akikkel aztán egyiltt és közösen kövel
ték el a gyulai és nagyszalontai határban a ló, valamint 
Sarkad községben és határában a lószerszám- és szekér
lopásokaL Az ellopott lovakat Vala János h6dmezö
vásárhelyi korcs cigÍlny és Balogh Gábor cigány Hód
mez5vásárhelyen a.dogatták el. 

A lopott lovakért és szekérén befolyt összegen való 
oszlozkodá3 közben azonban Lakatos és a Sárköziek 
között nézeteltérés keletkezett, s nehogy azok bosszúból 
(eljelenthes3ék, s emiatt feltételes szabadságát elveszit
heese, H6dmezővásÍU'helyrol Debrecenbe szökött és ott 
a Jankovics József hamis nevet vette (el. Majd miután 
vadháza3 társa - elóbbl leirá80mban már ismertetett 
módon - megazerezte a La.katos Virig névre szóló ke· 
reszt1cvelet, elmentek az anyakönyvi hivatalba és ott két 
debreceni cigány hamistanu jelenlétében törvényes há
zasságot kötöttek. A nyomozis sonin kézrekerUlt Oros· 
házán a két Sárköz! cigány, majd Csongrádon Vala Ja· 
nos ls. Mint bűnjel, elélkerlllt a nagyszalontai határból 
ellopott lovak kBzll1 két ló és elökerült a sarkadi határ· 
ból ellopott szekér ls. Két lovat fu a lószeI'SZámot azért 
nem slkerUlt előkeriteni. mert azokat a szökésben levő 
Balogh Gábor (Gyuln) adogatta el. 

Ezzel azonban nem fejeztem be a nyomozást. ha
nem kiterjeSzkedtem Lakatos Györgynek Debrecenben 
való tartózkodása idején tanúsított magatartására is. Ez 
Js meglepö eredménnyel járt, amennyiben megállapitot
tam, hogy 2 hónapi debreeeni tartózkodisa alatt ft 

rendőrség terUletén 9 betörésl követett el. illetve kisé· 
relt meg. fgy aztán sok bűnnel terhelten juttnttam ft 

gyulai királyi Ilgyé$1.ség (ogházába. B valószinüleg jó 
ideig elvettem a kedvét att61, hogy besúgónak való 
ajánlkozással a csendóröket (élre vezesse. 

vm. 
s végUl leírom még. hogy miként eszközlik a cigá· 

nyok az úgynevezett utókeresztelésekel és mi módon 
szereznek e réven igaz.olványokat. 1928. év ószén a 
debreceni cigányok kÖZÖlt egy Lakatos Borbála nevű 
cigany nó tűnt fel. Az örs által foganatosított ellenőr
zés alkalmával megállapltást nyert, hogy az met5t az 
egri királyi ügyésmég a Bűnügyi Körözések Lapja 
43- ]928-7998. tételszitmn alatt, mint egri stllletésü 
Suha. Borbálá.t, csalás mlall reá kiszabott 4 hónapi fog
házbUntetésének végrehajtRsa miatt körözi. NevCU'ttet 
az ÖMl el iB fogta és az ügyéRl.Ségnek átadta. Miután 
azonban a bilntetését letöltötte, ismét visszatért Debre
cenbe, s mindenáron debreceni szü1eté3ű akart lenni. 

Hogy ezt elérhesse, 1933 január 4-én, Lakatos 
György ( Jankovics József) clgánnyal és annak anyósá
val, Lakalos Terézzel. megjelent a debreceni anya· 
könyvI hivatalban és azl adta elö, hogy 1901 május 
12-én Debrecenben szii1etetl. Szüleit nem ismerte, mert 
azok születése után mindjárt eldobták maguktól és 
iBmeruUen helyre távoztak. Mint eldobott gyermeket. a 
debreceni cigánYOk vetlék párlfogisukba es nevelték 
(el. A cigányok Lakatro Borbala nevet adtak neki, de e 
néven Mha nem kereszteilették meg, igy a helyzet az. 
hogy ó sem megkeresztelve, sem anyakönyvelve nincs. 
Miután megelégelle a pogany életet, kérte rb. anya
könyvbe való bevezetését, hogy aztán egyházi kereszt· 
ségben is részesUlhessen. 

Lakatos Borbála nevét tényleg hiába keresték az 
anyakönyvi hivatalban, azt sehol scm találták. Mivel az 
illető elöadó.sát a fent jelzett két hamis tanú mindenben 
igazolta, elöadá'1Ar61 és a két cigány tanu vallomásáról 
az anyakönyvi hivatalban jegyzőkönyvet vetlek Cel s 
azt további eljárás végett a polgánnesteri hivatalhoz 
el5terjesztették. A polgarmester jelzett clgany nő 'ké
relmét jogosnak tahilta és a kérelem alapján az utó· 
anyakönyvelést elrendelte. Az utóanyakönyvelés 1933 
február 16-án megtörtént. ugyanaznap meglörtimt neve-



1936 június 15. CSENDORSEGI LAPOK 313 

zetl cigány nőnek egyik római katholikus káplán által 
a Lakatos Borb6Ja névre való megkeresztelése is. 

Hogy Lakatos Borbálának mi a valódi neve és hogy 
valóban hol született, a későbbi nyomozás során nem 
sikerült megállapItanI. Anyja azonban biztos, hogy 
Debrecenben nem született, s előzőleg Lakatos Mária és 
Suha Borbála nevek alatt már büntetve volt, ezen alkal
makkor előbb abasári, majd egri születésúnek volt fel
tUntetve. 

Lakatos Borbálát a nyomozás befejeztével köz
okirathamisitás bünlcttének alapos gyanúja miatt a 
debreceni kiráJyi ügyészségnek át is adtam, azonban -
miként arról értesilltem - a többi cigányok pártjára 
állotlak 8 előadáaát - minden valószínűség szerint, ha
mis va!1omÁSukkal - Igazolták, úgy, hogy az ügyben 
marasztal6 itéletet hozni nem lehetett. 

Ezzel II cigányokra vonatkozó leirásomat - leg
alább js egyelöre - befejeztem. A"I. volt a célom, hogy 
lapunk haaábjain bajtársaim előtt ismerteBBem évek óta 
folytatott cigány nyomozfLsaim érdekesebb eseteit, bogy 
azokból a tanulságokat levonva, a közbiztonsági szolgá
lat telje'Jités teren eredményesen lehessen azokat fel
használni. 

Az ismertetett esetekből láthattuit, hogy a külön
bözö bűncselekményeket elkövetett cigányok. illetőségi 
helyilkr51 rendszerint azonnal megazöknek és idegen 
öl'skÖrletekbc.>n (rend5rhatóságok lerületén) telepednek 
le. Az illeték a községekben rendszerint olt születtek, 
de onnan elköltözött - talán valahol mar el is hall _ 
cigányok nevében ternek vissza. Kóborlása!k közben ki
nézik maguknak a részükre alkalmas községeket fl azu
tán bajbajutásuk eselén azonnal a kiszemelt községbe 
mennek. Oda megérkezve, elsö kötelességének tartja, az 
onnan rég elköltözött cigány kereszUevelét megszerezni. 
A keresztlevc.lek és születési anyakönyvi kivonatok meg
szerzése a helybeli cigányok tanuskodása mellett törté
nik. A cigány az Igy megl!lzerzett iratok alapján aztán 
már könnyen jut egyéb Igazoló iratokhoz. Például: köz. 
ségl bizonyitvány, erkölcsi bizonyítvány. munkás
igazolvány, vúndoripnrl engedély stb. 8 ezcn igazolvA
nyokkal azlán szabadabban mozog, mert elfogadhatóan 
Igazolni tudja magát. 

Legfontosabb elóvigyúzaU intézkedésnek tehát a. ke
resztlevell'k, ST.ületésl anyakönyvi kivonatok beszerzégé
nek megakadfllyolása látszik. Addig is. amig a nyomozó 
osztály,parancsnokság tervezett javaslata alapján a kér
~és szabályozva lesz, kív{mntosoak vélnem, ha az egyes 
omkörletekben a. csendőrök a lelkészeket és anyakönyv
vezetőket megkérnék, hogy cigányok részére keresztleve
leket és születési anyakönyvi kivonatokat ne adjanak kl 
és kérésllkre ulóanyaklSnyveléaekel6C eszközöljenek addíg, 
amig ~ illető elöéletét n.z illetékes csendőr örsök meg 
nem vIzsgáIták. rgy ft körözött cigány nem tudna igazol
ványhoz jutni és akkor miel6bb cacndörkézre keriilhelne. 

A másik igen font06 leendő az volna, hogy az örsök 
az örskörlelükben letelepedni akaró cigányokat azonnal 
prioralt.asaák és rájuk vonatkOZÓlag d5ző tartózkodási 
helyUkre iJIetékes ör13ökel, valamint II kerületi nyomozó 
alo8ztAlyt kérdezzék meg. Ez magával hozza azonban azt, 
~ogy az önök az örskörletukben lakó cigányokat ismer
Jék s időnként elJenöriuék. F;z legcélszerűbben úgy ér. 
hető el, ha az Öl" a körJetéhez tartozó cigimyokr61 (gya
k?rlat szerint eJegend5nek látszik a 16 éven felülIekről) 
kunutatást fektesspnek fel 8 ezen kimutatás alapján ren
d;S. szolgálataik alkalmával ellenőrzik azokat és megálla
pItJák. hogy van-e közöttük idegen cigány, Ha van, azt 

azonnal részletesen kikérdezik honMn jött, egyben ujj
nyomaUapot kell rola felvenni és az OrszAgos BűnUgyi 
Nyilvántartó Hivatalt61 prlortiJAsat kell kérni. Azt, hogy 
nála irásbeli igazolvány vall, melJyel kilétét kétségtelenül 
igazolni látszik, nem szabad elegendőnek tartani, mert 
mikénliátluk, ilyeneket könnyen szereznek be. Ily irányu 
nyilvantartás és ellenőrzés a debreceni kerület terUletén 
állandóan folyik is. - mikcnt leirüsom bevezetésében 
emlItettem - a nagyobb szabásu, kóbor cigányok által 
elkövetett b(lncselekmények. ha nem is szünlek meg, de 
igen erosen csökkentek. ami elsősorban ennek és az ered
ményes nyom.ozáaoknak tudható be. A cigány legjobban 
s talán mondhatni egyedül. csak a csendörtöl fél. régi 
gyakorlati tapasztalat, hogy olyan öl"$körletben, ahol 
állandó és szigorú ellcnőmés alatt állanak, nem teleped
nek meg, hanem tovább állanak, vagy pedig ugy csinál
ják, hogy az örskörletben j61 viaelik magukat és Idegen 
örekörlelek terUletére járnak át bűncselekményeket el
köv('lni. Mindenképpen nagyon fon los teltát az ellenőr
zésUk 8 ha az talán sok munkát is igényel, az eredmény 
kétségtelenUI nem mamd cl. 

Még egy körUlményre !!zeretném bajtársaim figyel
mét felhivni s ez az, hogy Cigány ügyekben való nyomo
zásnál a bt'súgóknak Igen Mgy szerep jut. Sok esetben 
láthattuk, hogy igen jó hasznáJható adatokat kaptam be
súgóimlól s nem egyszer csak ezek vezetlek célhoz. A 
('igány bosszúalló tennészetG s könnyen áruJja el a neki 
bosszúságot okoz6 tA.rsát, de meg a C8endőrtöl k!lJ)Ott 
egy pár jó szóra is beszél néha, így hát arra kell \iSre
kedni. hogy minél több besúgót 87.erezzUnk. A Cigányok 
vándorlásaik közben nagyon sokat hallanak egymás dol
gairol 8 tudnak is egymás bűneiről és ha megta.láJjuk a 
megfeleUi módot a bizalomra, akkor nagyon sok mindent 
megtudhatunk tölUk. E téren is nagyon óvatosnak kell 
azonban velUk szemben lenni, mert bizalmas közléseikkel 
nem egyszer magukról akarják a gyanút l'lterelnl. A poli
tikai lermés.zetÜ nyomozasokat kivéve aligha van a köz
biztonsági azolgá.latteljesiléanek még egy liga, melynek 
sonin eszközölt nyomozáaoknál annyira kellene vigyázni, 
mint a cIgányokkai szembeni nyomozMoknál. Állandó 
hazudozás, a legteljesebb tagadás, jó barátok, rokonok 
söt szU lök és gyermekek ismeretének megtagadása, a 
kilét megállapllmnak neh~ge, alibi ellenőrzésének 

leheteUensége mellé sok furfang járul még. melyekkel 
azemben a esend6rnck kell felvenni a küzdelmet. Mlnde% 
nehéz 8 Igen fáradságos s gyakran veszélyes foglalkozás 
ls ez, dehát odaadással végezve legtöbbször eredmenYl 
hoz, a csendör névnek pedJg elis.merést és megbecsülést 
szerez. Ez ~ig minden fárad1lágol megérdemel. 

Klsplhen6 nyárld6ben. 
(Te~k J6_1 IllO. _ c-o.ek - relv.) 
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\<irágz6 meggyfa a kertemben. 
ITta: ZlLLICU PAL ny. tiszthelyettes (Bácsalmás). 

A C&endörsegi Lapok 1936 május hó l-i számában 
közölt "Cseresznyefa a budapesl:i gyalogtanosztály udva
rán" alalrású kép láttára eszembe jutott egy virágzó 
meggyt:a, amit nuis!él évtizeddel ezelőtt láttam s amire 
mindig emli!kezni fogok. 

Mint a jó.noshalmi csendórjilrás parancsnoka, köte
lességemhez tartozott az akkori semleges zónán es demar
káci6s vonalon <Szeged határtól Bajaszentistván ha
tárig) elhelyezett határörségek és összekötöjárórök 
ellenőrzése. Ezt a szolgálatot akkor ft csendőrség végezte. 
Bizony, elég nehéz körülmények között. Le voltunk akkor 
rongyolódvA. Létszámunkal a csapatoktól kölcsönzött 
pótcsendörökkel egészit ették ki ft batárszé.li szolgn latban. 
Ezek a tlatal katonnk Olyan szegényes llUhitzatlal jöttek 
hozzánk, hogy nem egynek lerongyolódott a bakancs a 
lábáról s miköaben a határs;r.eli bokrok közötl "portyá· 
ZOll", egymásután stedegelte talpából a tliskéket. 19y 
szolgáltunk az a.kkori nagy szegénységben, de aUrt így 
is helytáUtunk a határokon, HAtha meg a régi határain· 
kon allhatlunk volna! 

1921. év tava8ZÚn egyik napon a batarmenli örsegek 
és járórök ellenőrzésére indultam. A jánosbalrni ,anyák 
között, amint egyik tanya bejáratához ertem, feltünt 
nekem egy gyönyöruen kiviráb'2:ott meggyfa. Megalltam 
előtte, bámultam, gyönyörködtem benne, de ugyanakkor 
olyan keserűség fogolt el, bogy könnyeztem. Eszembe 
jutOtl a balsors, a !lok nélkülözés, akkori mélységes sze· 
génységem a hattagU család - négy kiskorú gyermek 
mellett, - kevés fizetéssel a drága megélhetési viszonyok 
között, amely drágaság napról·napr8o nőttön nőtt oly
annyira, hogy egy havi zsoldérl csak egy mét~!l'l1ázsa 
búzát, vagy egy pár szopós malacot, esetleg egy pár női 
eipőt lehetett vásárolni. Családomat Alsóbácskából ki· 
utasitotlák a szerbek, anélkül, hogy ing6ságunkat ma
gunkkal hozhaltuk volna. Minden"'m odaveszett. 

Visszaemlékeztem a. már akkor eltelt 26 évi csendÖl'· 
ségi szolgálatomm. Mennyit küroöttem, milyen szerény 
beosztással éltem, takarékoskodtam és milyen szép 
vagyonkát gyüjtögettem a hosszú idő alatt s most deres 
fejjel mégiS mindenem odaveszett. Még egy virágzó 
meggy!a.ra sem mutathattam reá. hogy az a magamé, 
amiben igazán gyönyörködni tudtam volna. t:rdemes-e, 
lehet-e mindent tijrakezdenl? SzomorUan távoztam a 
virágzó meggyfát61, folytattam szolgálatomat és abból 
mel1Ítettem uj lelkieröt a további életkilzde1emhez. Azon· 
ban az 8okIiorl érzést dit a meggyfa alatt sohasem fogom 
tudni elfelejteni. Olyan szegény volt akkor az egész or
szág, mint én magam és megfogadtam, hogy annyi jó 
után elfogadom tale a szegénységet is. Csendöre voltam 
a j6világnak, kétueresen hűséges csendő~ maradok a 
neh~ idökben 1.11. 

Jobb Idők követkettek. 1923-ban sikerült ingóságun· 
kat Jugoszláviából kihozni. A havIzsold emelkedett. Mint 
nyugdíjae, igyeKeztem magánirodá.kban dolgozni és mel· 
lékkeresetre szert tenni, ami sikerült is, 1933. év végéig 
bekövetkezett betegségemig. 

Számtalan .nehéz nélkiUözés, lemondás közepette tel· 
tek az évek, mig lassankint bekövetkeztek a jobb idök. 
Pótolguttum az elvelIziteLt javaka~ s a róldbirtokrendezés 
során én is hozzájutottam egy kis házhelyhez. Akánnilyen 
kicsi is , dc föld került a talpam alá., a magam földje. 
S visszagondolva az elmúlt évekne, eszembejutott II 

virág7.6 meggyfa. Hát mégis, nekem is virágzik még a 
magam kertjében . . . 

lu időközben szerényen megtakarrtDtt összeggel és 
u Országos FaluSi. Kislakásépítési Szövetkezet kölcsöné· 
vel, de mégis: leginkább a jó Isten segitségével 1930-bsn 
már áHt a kis házam. 

A haz udvarában és kertjébe gyümölcsfákat, néhány 
meggyfát is iUtettem, és már néhány év óta vinj,gzottak is. 

Megelégedetten, boldogan élek családommal a magam 
kis por'táján és igazán szIvböl tudok örülni, ha a virágzó 
meggyfáimat látom. 

Kedves csend5rbajtársaim! Az élet a legtöbb em
bernek igen nagy küzdelmet jelent. A csendőri hivatás 
különösen próbára teszi az embert, mert erős akaratot 
és állandó küzdést követel De soha sem szabad elcsüg
gedni és a reményt feladni, még akkor sem, ha a sors 
évtizedek gyümölcsét ve8zi el. 

Aki csak akkor végzi derekasan a szolgálatát, mi
kor minden simán él könnyen megy, nem igazi csendőr. 
KI kell tartani akkor is a kötelesség mellett, ha az nél· 
külözéssel, lemondással jár. A csendőr sorsa össze van 
forrva az ország sorsával, vállalni kell az áldozatokat, 
lemondásokat is. Aki hűségesen kitart és nem csügged, 
eléri El jutalDJát. mint ahogy én is elértem annyi más 
öreg bajtársammal együtt. Mert azt, hogy a teljes rom
lásból egy évtized alatt annyira fel tudtam emelkedni, 
elSŐ$Orban nem magamnak, hanem a csendőrségnek és 
ennek a magyar földnek köszönhetem, amely a hűségel 
bőségesen tudja jutalmazni. 

SIt k~rd{"II. A 3U.rkaNtyu 1:i8clttltre 'lIOIIGtkozó rendelel 
.,ttllyleg 10va.8ltolt" kltételtt a CSC7HUlr lcgtnystyrfJ 110M/
kozóon houyan. keR trtelm&IIjf !'(sztck Mlakoft, stb. egll
.szera sarkalltyut ""'dhl'tllck'e1 Lehet-e a khaJ.:i j;Hmta116.\oz 
'" 1Milrnl tClJpal6t 1 li talp0.J4 t-VeMstt &:l:OMlllOzó nmdelel
be" loglaltBk lIOnatkozllúk-e CI .s.mka;:wlgdlatot tel}e5ftG nl
U.sztekre ;., 1 

Vó,IIItiz.. A aarkantyu vlaeléllét szabtlyozó ~aHI/eln. 
VI. c.-1938. I!Z. belUgyminiszteri körrendeletben foglaltak 
szerint bAromféle 8arkantyu van rendszeresltve: a felesatol
ható éli egyueri1 sarkantyu, "lI.lamlnt a sarkantyu-pánt. 

A CM!/ltUJrlegt/lység 6.llomAnyába. tartozók közill esa.k. a 
"tényleg lo\'wlotl"·a.k viaelhetnek éspedig kizárólag C8!Lkla 
nLkkele:t.eUen felcsalolhat6 aarkantyut. Tehát II. It!gényeégl 
i.llomAnyba. tartozók közlil IICnkl sem viselhet egyszerO e&r
kanlyut va.gy sarkantyu.pintot. A aarkantyuviseJés a w,ny
leg Javultatt legénység részére a dldllözethez és a Iovagit;). 
csizma v1selésekor nem jog, banem köte1easég. .,Tényleg 
lov!Lsltott"-nak csak azt a lovu csendOrt lehel tekintem, aki 
olyan beosztA9ban van. ahol \'alóban lovon teljesltlk a szol· 
gt.latot (pl. lovas örs. lovlL!I lanaJosztAly, stb.), ba 4tmenell
leg nlncl ls ló a nevére irva. Tehát pl. az Iroda! szolg41&tra 
beoaztott, de még lov88 4llomAnyba tartoZÓk nem tekinlbe
töir tényleg lovuJtotlaknak és Igy 88rkanlyut sem vlleJ
hetnell. Az. Ilyen tényleg nem lovasitott lovascsendOrök 
dlazöltözelbez scm viselhetnek aarkllntyut. Azonban n. dlaz· 
öltözelbcz, a tolt nélküli lovagló nadr6.gjukhoz cslzmAt köte
lesek viseln!. Tebát a csizma vlaclbetése nem jeJ.entl fl sar
kanlyu Yl.5elbetéllének a jogU ls, mert azt ki.zAr6lag a tény
leg lovasltotla'g vagy a "loy&gl6.8" ténye adja meg. 

A tanfolyarr.okba vezényelt loyuJtott lovas taendOrl & 
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tanfolyam tartama. alatt tovllbbra. is tényleg lovaailotlna.k 
kell tekinteni. TehAt diaztlltözelhez és a calzma bAnnely 
mb alkalomkor való vl.seléaekor felcsatolható aarkanty6:t 
kölelea vlselm, ha csak adott esetekben --. az egyönletil öltöz
ködés érdekében - mtlskénl nem intúkedtek. Lovuc.sendör 
!ltképz.!sen Jévts gyalogcaendtsrt tényleg IO\'llsltottnak kell 
tekintem a tanfolyam. tartamllJg. 

LovaglunAI. tekintet nélkUl az Illlom4nyviazonyllra és 
f'f'r:.dfokozatAra, valamint arra. bogy lényleg lova.s1totl-e 
vagy aeru, minden legénységi AllomAnyfi csendőr egyén 
részére meg van engedve a felcsatolható aarkantyu viselése 
a lovagl6catzmlin vagy 'btsrIAb8zArvédtsvel clpc5n, az oda- és 
viaszamenetett ls beleértve, 

C$Cfld(h'UNdt'~ köt.UJ a tényle .. lovaaitottak reDMokoza
tukra való tekintet nélkllJ, miK a többiek - a csend6rséghez 
l!ZOlgIIJatlételre beoaztotl hadbirtkat és orvOlJOkat la bele
értve - Cflak a szAz.adoal rendtokozatuaktól kezdve visel
helnek aarkanlyut. A aarkantyu viselésére jogosult Usztek
nek a felC.9atoJhRtó aarkantyu viselése kötelezts a dl8ZÖltözcl
hez éa a lovag'l6caizma vagy a JllbazArvédtsvel clpö viselése-
kor. A lovagiMhoz AlIom!lnycaoportra élj l'enclfokomtra 
való tf'klntet nél kUl mlndf'n caendöl'tlszt viselhct felcsa-
tolható alrkantyut ugy a Jovaglócslzmán, mint lAbBzArvédts
vel clpőn, az oda- éli vl.uzameneteJt ls bele8ZAmltva.. Tehét 
a clllzmtlnak nem feltétlen tartozó'Hl a lIarkantyu, dc a sar
kantvu vl.Rléaére való jOJroSultllággal vele jár a caluna, stb. 
viselésekor s felclIBtolható 88.rkantyuvllleléa klltelezetl8ége. 

Az enazel'ü sa.rkantyut és a 88.rkantyuo!lntot csalda 
gumlbetél~ elooböz azabad vllK'hrl. Teh!l csizmán. börléb
ezirvédóvel cllXln, fQztse ciptSn, 8tb. nem vlselheUlk. A IIBr
kanlyu vlselésér(' 1oJCOSult tlsztek részére az elQ'.szerll sar
kantvu vlaelése '\(öte~ez6 mindig, amJkor jlUffilbetétea eintsl 
vlaelnek, Kivétel, amikor az elfvllzerfl IIBrkantvu viselésére 
iolroSult tillzt hAlakon. ltI.nOO!ll~lyeken, stb. jelemk meg. ahol 
l'éaúre a sarkantyupt\nt viselése kötelem. 

TolpaM vW'-11',ff> • 8A.rkantyu viseléIIére jogosull Uszlek 
réazére köteletts az egyszerfl sarkantvu élJ a 88.rkantvuoánl 
vlselése"or, e2"vébként - az e,ItVKUrO és kénvelmes öltözet
hez - Íl2"v 8zol,lZ'Alatban, mint 1!Z012'l11alon kivül. ha egyllzerfl 
aarkantvut nem i5 vllV'lnek, meg van enR:edve. Minden ceend
tsrfllllll, illoménycllOl'IOrllAra éd rt'ndfokozatAra való tekintet 
nélkllJ, jOR:OIIult .. fekete. DelarlK'vles és fehér vA$zon 'Dan
taJlóhnz éa btlnnelv eioohÖ7. laloalót viselnI. Tehét talpalót 
btlrmely aunO puntallóhoz éa Mnnely clooh!Sz minden tiszt 
vJ'O('lh"t . .A tai0816 1!71ne csak f"kele lehet, anyaga. azonban 
lehet Mr. gumi, posztó vagy lu:övel. 

CIIendóralUsl,lrk Allonuinvvlazonvukra és rendfoko-
l'Atl.l;'~ra való tekintet nélkUl éli hoftv ténvlel{ lovasítotlllk-e 
va,ItV scm - cll8kla IIzoldJRton klvUl viselhetnek a résl,Ukre 
I'cndl!l,erellltett, IIIf'tve vlseJéate megenR:cdett (khIki. fekete 

lSrrm"lIh"rUil felfelé - éli fehér vAlIzon) nantall6hoz tal
pal6t, A talpaló azlne éli anyaga az elöz6 bekezdésben Irlak 
llzerlnt. 

M. klordé'l, JI ,értctt (Ildd" oc!J('ft ~lrtIM71M1rJuiit a 10_ 
Iynm 1WiHn kl. A gycu""oritotl marhdi ,olllflllekkor n 'olyó
pUFton /arlózknd.'iln. (U ellyik lII-arha '''lblUeli a "érteti ellmk 
teh~t. JI fclljkldt tehi" 8tUUO-.! strlllé8t 8Zl'nved. elhldltba 
1f1'N! t-drhldó. fl Bff/ctt két/lI/elr" azt (10 mt8zár08Jlak 'lteallcd
drball rladul Terhell_f' a 'I)I(I"MftoUat ~ uet mtatt bibttet6-
.;oltj /clclD.!Mfl 8 mily módJn. t'aJ$.(I IJtrtcttnlJk a kdrtalallr
t...,.t 

VAhl'lZ. A ,ltVanualtoltat ~ondatJllD5tI.g lerhell amiatt. 
hQfO' illatalt kclló felU21'elet alatt. nem tartotta s ezzel IR:)' 
mi"nak kárt okO!:tak. Ez a IfOndaU8.t'M'f azonban nem bUll
let6'1oR:l jelll'Il'Ü, ~rt ti. J:Ondatlanllágból elkövetett logó 
va,(yonronlfihl.sl a. törvénv nem bUrteU. A !!értett lehAt kAn\t 
c88.k DOlgárl pere. \llon követl'lh:!tI a gyanÚ.!lit")ttól. 

Ha azonban bizony1thaló, hogy a gy8.l!~tott marhAi&. 
veazedelmel. vadlerméazetO jÓIlm.g. gyanu forog fenn arra. 
boR:}' a gya.nt1a'ltott a Kbtk. 122, ·l-Aba ütköw kihAgUt el
kövelte, mert blrt?kAban olyan !Unt van, amelyrol tudja, 
bogy az ember életére vagy testi épségére nézve veszedelmell 
lulajdoll8t\'fa van II :rnlndamf'lIelt a veazély megelőzésére és 
meR:akadtUyozi8á.m szUkségea elövlgyuatl és oltalml ictéz
kedé8eket nem tett. 

1'11. kérd&. Egy vfdékl ooyycskerelked(J üzleti 10rgculII(t 
kÖl'tbcl~ Börttct tB oodt'ílt~/Cyyl'eroo oof.d tbltén-yeknél hMz' 
tldlhutó 10jtt1Bt flntBU. Non kell-6 az Uy tárgyak dn",Uá8t:Lhoz 
kfJ/őt, hat6.!dyl cllyedély' 

"!1"81<. A IOtegyverekkel éli l&zerekkel val6 ker'CskedéIJ 
engedélyhez van kötve. Az Iparengedély t a belUgyrnin1.szter 

adja meg. L&zer alatt azonban ca.ak a löltényekel (lde4rtve 
a töltény-hUvelyeket) élJ a puskaport kelJ ért.enl, tehit sörétet 
élJ fojtAat nem. 

58, kérdés. H/hom tflybdl álld tdrllMdg egy tXlllfegló/w 
bct6r, több lite-r bort clloqy08d, malfl r-dmldjllk l..'ijtzeUIJ,ff 
keTf'kelJ mcg/a.qadt>tJ, kljt'lc"tik, hogy jizetrd IIcm tlldn.ak. 
CIJald8 lorog-e Ir'III, leldntoo nzt, 110011 n-t' 1918:111. t.-C. szm1nl 
Oa ltalnlh6 lIellff.séflt/)('U kbo:olflfllttJ-iolt ,,::c.sze-ritaloktrl 
tdmasztott kÖl'Ctc1éIJt birói úton. én-.cnye8ltcní '16m lehet' 

Vdla!l'l_ KocsmAba-r kiazohté.ltatott 8Ze8%e!JltaJ úAt blrOl 
úton követelni valóban nem lehet. Ez azonban korinlllt'm je
lenti azt, hOJCY Mrkl bemehet 1:1. kocam!lba s ott azesze.sitalt 
korlAUan lnértéklg (02)'i\$Zlv!l. a kocmulrosnak a ft7.etélJt 
ml'~taJnUlhatla. A blrol uton nem érvényeslthetts köteimet 
naturails obllgaUo..rak (természetes köt.elemnek) nev("zl a 
joJCi mOnyelv, ami annyit it"-lent, hogvennek a kötelemnek 
jo~1 jelenttsaéR'C VM, mert. az az Ugylet, amelyMI keletke
zett, nem volt érvénytelen. Nincs joga például 1\ kOClUl\al 
LarlozA&tl.t. klftzelő egyénnek ezt a kocsmAros16l bltól \lton 
vlsszakövetcJni. "ervó"yes lehAt az IJVf'n UlO'lettel kapcs')IR
t03!ln létre1ött keze8llé21 vRgy zá.loR:Ullvlet Ls. Vagvla. a jog
rend nem Ultla. a kocmulban lélrrjött hitelezési tlgyletel, cll8.k 
birói jO,It'Védf'lemben nem réueslU 8 egyazerllen azt az !lllAII
pontot foglalja el. hogy a kocsm!l1'08 sajét veszélyére blli'
leu.cDl. 

A bUntetöJoct n("m tellz klllönb9é~rt nIlturalls (lerméllZC
le8) éli civIlIs rblr611M él'Yényridthet6) kötelem között. A 
CllS1All tArP'Va lehet tehAt olv kötelmcm alanuló követelés 1.8. 
amely blróUaR: nem él'Yénvefllthet6 (naturalis ob11galiol. A 
csaJó cselekvése aj misnak fnndorlaLo!! té\'edésbe ejtélJében 
vaR:}' tévedéaben lart.tI.sAban éli b) uAltaJ a megléve.sztt"tt
nek vanonl kir okod.sAban Ali: c J a u-ttesnf'k a caelekvéel 
IIB-ltl.t van mu réazére való Jogta1&D vasrvOflI ha.&7.onJllzerzéll 
céIZl'ltá\'al kell elkövetni. Ez ft. három tényrlern fölle1hetts a 
kérdé"ben emlitett háromlaini táraa.sAR: eI1Arll'IAb&n s IIrY 
caaJWrt btlntcttsk>R:i f("leltsMénevontl.8uknak törvén vel! alaoja 
van. N&.etl1.rJc szerint elrVébként .emJlll akadA.lya nlllC8 Uven 
esetben Illlnak sem, h")Q' ft bfró8Ag metrltélje a. kocam!lroe 
követelését, jóllebet, lénvedben k0C8méb~n klIrt.olgtUtatou 
azuzcllltaIokra vonatkozik. ]ly l"IIetbPlJ. a kOCfmláros követe
léaének 1oR:clme rem a létre nem 1ött hitelezési Jolttigylet. 
hanl'-m bQncaelekménv okozta ktl.r. Magtl.n-loQ'i értelemben véve 
teb!lt li CMló olvbA. tekintendts. mintha példAul betörésea 10pU 
Iltjin lulaldonltotta volna el a kocsmáros jOg08 tulajdonAt a 
szcllzcsltaJt. ' 

69, kérd68. Egy a%áll/dlbld l'leUeU hlizdd"ó út 8:::clér" 
Idkat Illtet"e1<, A Idk ntefl"ö1-'ck"dut1l, fJyökérUltfikkcl dt
nyulllak (t .s:::dIl/ó/61d. Lal{'jdba, 10?llbjukkal pedig dnlyckot 
ootllck. Ha ft szdlltólbld ""lt'rll'.s6 emialt II-dtrdnyt /J%cn.'lIGd 
?lilly joga 1.'a/l a /Jzd/dó/dld. ttilojdono&1nak (I védekezésre 1 ' 

VAlu.8l., Az ingatlan tulajdonjogAb61 eredő rendelkezési 
jog li vele .hatAros mb In~aUanra III valamely kihatA8t gya
korol li legtöbb e8etben. Elkerülni ezt sokszor Iebet.eUoo! ezért 
az ingnUantulajdon li 8wmll7.édaégra tekintettel bl:r;onyos tar
talmi korlAlMAst szenved: e= az u. n , 87.0ms:z:édjog. PéldA.ul 
éiIItek az Ing.'ltlanomon lJ ezzel elfogom li szomszéd teJek 
el61 a vlligo8lJé..got: lelkemen lIülömOhelyt rendezek be a a 
IItIUSkemence füstje megrontja azomazéd telek leve~jét él 
ott levts oö\'éayzetnek la Art. 11th. A 8ZOmszédjog lehAt 
azokat a hatArokat jelenti, amelyek között a IIZOm~ok 
kötelesek ingaUanuk korlAU'ln haazmUaté.ba való behato
Idat egymist.61 kölCBÖnÖ8en cltürnl. 

A 8ZOmazédjogt61 eredts vitAlI kérdéseket lebeUlleg bé
késen kell elintéznl, mert erre vonatkOZólag minden vitAt 
eleve eIdöl'.UI jogazabtlly lIincsen, Csak példákkal ,rfl!lglt
haljuk meg a helyzetet. Ha példAul bázamat caa.k úgy 
t,taroztathalom, hogy a szornazédolJ telken AllvAnyt kell 
épiteni s a szükséges anyagot a azomllUdos telken kell 
!lthordanl: ezt a aom8Z6d t(l~'lI1 köteles. bAr ha "bMI kAra 
támad, ennek megtérltését követcihetI. Az ilyen eset a 
szomszédos tclek egyenes 19énybevétcléböl áll. Szd.mtalan 
olyan cset VM azonb8n, amikor közvetve gyakorlunk saját 
Ingatlanunlt hMzntUatAval behatAst a 8Z.Omszédos ingat
Iarua. Ilyen elK'tben az a IJZ'lbtUy. hogy II azomszédoa ln
gaUan tulajdonosa köwlCfl e1tüml aZ Ilyen bchatABt. amely 
D. ujAt InlVltJannak kÖ1"ön8égca hS8Zntl.tatával jAr. A szom-
8Zédoll telekre gyako'rolt oly itözvetett behatás 8.7.onbll.n, 
amely a azomllzédnllk kArt okoz, WOlf. PéldAul azomnédom 
épUletfala mellctt nem dlJhntok a &:1ját lelkemen olyan 
~röt, hogy igy a fal tennéS1A"tcs támaszát elvesztve, be
döléasel fenyegessen vagy bcdOljön. 

Minden telektulajdonos tartozik ettOml, hogy a szom 
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cldOfl lelekrő\ II CAk az ti telke fOIé AtMjolj8..Wl.k. gyökerei 
az 6 lelkébe 4.t.nyuljanak, ha 8%Ok neki sem kArt nem 
akoz.nak, aem a _ját telk~ buznAlatAban nem akad6Jyoz
:rAk. Ha &.7. utóbbi ellet forog' fer.n, joga van az Atnyúl6 
galyak és gyökerek levág4eá.r3. a levágott g:aJyakon éli 
gyökeN!ken vagy az Atnyill6 galyakon levő gyU.mölCSÖkön 
tulajdont ae",%.. Ha azonban ez az esel (károko7A8, telke 
hU7.ntJatAb"ln \'aló akadlUyow) l'..em forog fenn. a fJZOIJl
l!Zédjog~61 folyólag II Ct\kat tQmI kötele.. Ha II leirt véde
keúa nl'IU nyujt elég védelmet, II szomszéd ellen birtok
b4boritAa mlatt keresclf't lehel Indltanl a. :Ji.nl.IIbiróeágnál. 

60. kj\rd~. Egy I7udopcaU tIOpf.Wp kiad6hluatalG Jel
klcntú( tM: WI' lir~n egy helyi (,,!dtkl) hfrhptll"K61!6 elle", 
h09Y a wrl .. i eJadd.t 1Xgett JdlJdött Ilfrklpok drát'(ll ttem Iv4 
ru%dma/m. Sikkaltletdat kq,et!.o.f' /1 cselekmény, tJafJY pedig 
po/9I1r! pcrt'1I Iílro tnrto~k-t'" 

l 'áll\l:i)'.: A'L olyan megAllapodbt, amikor az egyik fél 
a máslknak abból a célból ad it t\rut, hogy azt az étvevO 
fél blz"nyos haszon vagy n!susedés ellenében mA..soknak 
eladja és az árát a megblzónR.k beszolgáltassa.: blzominyl 
Ugyletnek nevezzUk, (A. "megblu,a.'· B.-t az áru el8désAval), 
Az ujl!ágvt\.llalatok La bizományba szoktt\.k kladnl a hIrlapo
kat az elárusilóknak, 

Annak eidöntélIénél, hogy II blzomAnyl é.ruval vagy an
nak árával való lIT.abad rendelke:M!s az átvevO (bizominyos) 
réarlJl slkkaszt.Ut. ké!>"z-e vSKY sem, rrnndenekelölt azt 
kell eldönteni, hogy az eladt\..s végett átvett Aru az átvéteUel 
a blwmányos tulajdonába megy-e át vagy sem. Ha ugyanis 
a tulajdonába. m('gy át, akkor nem lehet &zó sikkaszlAsról, 
mert eJslkkasztanl csak Idegen Ingó dolgot lehet, saját tu
lajdont n('m. Ebben az esetben lehAt a bizományoa ve\'önek 
teklnte1"dO, aki az általa Atvelt Arunak az Af1i.val tart.?zlk 
ugyan, dt' Ul csak polgárt ~~8 úton lebet ra.jta behajtani. 
Ha ellenben a bizományi áru a bizományOlI részéroJ történt 
átvétel utt\.o La a megbizó tblzominyba a(6) tulajdonAban 
m8.T8d, vagyis, ba a bizomAnyost csak közvetltö személyként 
fogjuk fej, aki az Idegen Ing6 dolognak caak az elad48ávaJ 
van megblzva, akkor az t\.runak vagy 8% 4ri.nak eltulajdonl
t4aa már fllkka.aztáJlt képez. 

A jogi Irodalom ft'lfogiaa a. kérdésben. nem egységes. 
Az egyik feltogt\.a szertnt o. btwmAn:llbaadb nem egyéb, 
mint hIteleus: a megbl7.ó a bIzomAnyosnak hItelbe adja az 
á.rut, azzal a klkötéseel, hogy az. Artl a megt\.Uapodt\.8uk 
ISZcrlnt majd flze!!se me!!" Már pedIg mondja ez a feltogá.8 

ha valaki valamit hitelbe la mt"gváaArol, a megvt\sArolt 
dolog (eltéve, hogy nlnea ellenkező kikötés. mint pl . a 
reauetUgyleteknél az O lulajdDm\ba megy tit, azt tehAt 
nem alkkaszthat ja el. H a nem ftzet, a követelést rajta, mint 
adóaon, polgári perc!! úton kell behajtanI. 

A m(urlk felfog48 ezzel elleDke%Öe:n azt vallja, hogy B. 
bizományos lU. !lru átvételével nem IIzerez tulajdonjogot ls: 
az t\.ru m~gmarad a megblzó tulafd.,nAban a ugvancaak fl. 

megbl.7A tulajdonát képezi a7. eladott áruért befolyt pénz la, 
amelyet a bIzományOII 8% bt meglllet6 részeaedéa levoe4sa. 
utAn a meltblzónak a megt\.llapodJ..a feltételei szerint be.szol
gAltatnl köteles. Igaz ugyan, hogy a b1zomt\.nyoa az áru ve
vöjeként Ls szerepelhet, vagyis az árut maga ls megv4.aArol
hatja, de ez nl'm történhetik csak akkor és c.sa.k aU..aJ a 
azt\.ndékkal, bogy a slkkaaztáJI védja a.161 meneklll,}ön, FO
képpen akkor nem, ha a bizom4.nyoanak egyébként semmIje 
sln.::sen ~. az áru ArAt rajta, mint IUlltólag08 vewn ugyaem 
lehetne bebajtanl. Ilyen esetbl'D ugyanis a blzományoa nem 
la vev/) tulajdonk~ppel\, eMk arJ'l..8k ,JUt ja magt\.t, mert a 
val6dgban u I\rut nem megvelte, hanem elstkka.e:ztotla. 

A biró! gyakorlat InkAbb afelé hajlik. hogy bizomAnyi 
Aru eltulaJdonltAat\.t, vagy tu: áru t\.rAval való el nem azt
molt\.st. IlikkaaztUr.ak mlnO ... IU. III persze fontos szerepel 
jAt.azanak a mellékköriLlmények ls, nevezetesen: a megblz6 
h a bizományos köWtt lét~jött megállapodIb lényege, az 

KI TUDTA? 
Nyolc cigarettti! 8o{lor ltlagának a koldl/.8 a negyven

kilenc eigarettc,uégb61. Eloozör ugyani.8 hetet 8000T) de 

ennek a hétnck is VU'I cltutkája. azokból meg sodorja. a 
nyoloadikat " még mÜldig megmarad. egy cigarettavégje, 

Nyertes : Vági Im re őrm., Székes(eh é n 'i.r, 

áru mlnem08i!ge és rendeltetése (hogy t, l. a blzomt\.nyoarol 
feltételezhcW-e, hogy magát az áru vev6jének teldnthette), 
továbbá, hogy a blwmt\.nyoe az Anll vagy a. pén%t. j6hiszer
mOen (pl. jogoanak vélt követelésc fejében) v&.gy pedig 
roauhlszemOen tartotla-e vi.za; milyen Id6közökben és mi
lyen módon szoktak a. felek egymll...8saJ elszt\.m.olnl: vanoe a 
blwmt\.nyoanak annyi v&gYona, hogy a megblzó követelése 
rajta behaJtha.tó stb. Vagyia a lényeg az, hogy a blzom'-
nyos j6b\.a:temOen, avagy roea.hluemOen, !!I~I uAn
dékkal vagy anélkUl jArt-e el. 

Mlnt IAthatjuk tehAt, a. kérdéa eléggé bonyolult Meg
történhetik, hogy ugyIUlazt az e.!Jelet a kUlönbözO blróúgok 
sem Itélik meg egyÖllt.etOeo.. Ezért a caendOr ne. bocaAtk.oz
zék a. réazl.etek megvlzagAlAaá.ba, hanem bizományi alkkuz
táJI miatt történt panasde1jelent.éa e8etén mlnösl.tse az e!!etet 
alkka.aztAsnak és tegyen fe1jelenté8t. Ebben az esetben 
ugyania a kir. Ugyéez'Jégnek és a bfró8Agnalo módjAban leez 
az ügyben illiat foglalnl&\ mig ba a csendőrség mAr eleve 
polgArI peres útra tartozónak mln6slU az esetet és nem tesz 
feljelentést, ezzel tulajdonképpen elvonja az Ugyet az Illeté
lros ki r , ügyészség vllll'Y blró:;t\.g megitélése al61, 'mAr pedig 
ez blba, mert a caendöraégnek nem á ll jogA.ban vitAa eaele
kel végéM/éll.yesen e ldönteni, 

KUlönöscn fennállhat a elkkaszl4a vAdja a kérdésben 
foglalt e!!etben. Nyllvli.nva16 ugyani!!, hogy II lapkiadó vál
lalat A1tal a blwmli.nyoanak kiküldött hl rlapok nem alTa 
azoIgtlnak, hogy azokat mind a blwmli.nyoa maga vAsAroIJa 
meg, hanem arra, hogy az ujsé.golvu6 közönaégnek eláru
alt.aa.. Nehezen védeke:r.hetlk ausl, hogy O magát az ~. 
lappéldt\.nyok jóblazemQ vev6j6ock tekintette, mert ujaAgot 
nagy mennylaégben a. maga MimAra. senkJ sem vAaA.rol, 
hanem azért LII. mert az ujságárusll4Bnak áltaJt\.nosa.n. el
fogadott módja a bb:omAnybaadAs, amelyet egyébként lráa
bell meg41lapodA.an1 ls le rszoktak szegeznl. 

Ha a bizományi IdkkasztAa miatt telt fe1jelentés olyan 
r.sgy kAl'öll8Z.eget állit. hogy amiatt a. gyanusltottat el kel
lene fogni, akkor az eltogú foganatosItAsn elölt célszerll 
a kir, ügy~g döntését kémi: amig az ön ezt meg nem 
kapja, csak a meg8ZÖk~a megakadályozAaAra szükséges !.n
té:r:kedéaeket kell meglern!. 

6 1. k f rdéa. Kotele::{j-(' olya" ktn.y.!.rervdg4& aid keril.lt 
dlkIt,.flk hUtó.!dgl mcgvlzagdld.!tl h!1.sdll(lk lorgalomOOMMfala 
rWII, ulncly?lcm betegaty. halK'm er63z0.k0s kiil86 séri2lts 
mMlH kerlilf kérlY"~el"l.'Ilgds aM' 

Vá lu.lI7.. Az 1928:XIX. t.-e, 22, l-a értelmében köz!ogyaBZ
tAara szt\.nt S7.a.rvasmarhAt, bivaly t , lovat, szamarat. Ö8zvért, 
juhot , eertést élJ kecskét, lovAbbA magt\.ntogyaszt.t\ara szánt 
aza:rvasmarhAt, blvalyl, lovat, szamarat és öszvért a. levA.gi.a 
el6tt él6 állapotban és a levAgt\JI utAn egészségi 87.empontból 
meg kelJ vtuglUnl. 

A !.örvény lehAt eemmlféle kUlönblJéget nem tesz a kény
szervág'" oJtaj között. A b~viz~gálat feltétlenül kötelező a 
köz(ogyasztAs céljából forgalomba kerUlO hű.!!ra, a6t kölele~ 
ez blzonyoa esetekben a magánfogyaszt4s céljaira levAgolt 
IUlatokra vonatkozólag la. 

A híavlz.'!glUatot a törv~ny szerint állatorvoauk kell 
végeznJe. Ha IUlatOM/OS nem. áll rendelkezésre, orvos vagy ily 
célból klképezett hUsvlzaglUó teljealti a hú,svizsg4latot, 

Aki Al: eiOIrt viz8gAlat meU6zésével 41latot levAg vagy 
lev4gut, llgyulntén az. aki az előirt vlz.aglUat mellözéaéveJ 
akár magAn-, akAr köztogya.aztAara. sZt\.n.t hu.t felh8SZll4.l 
vagy forgalomba hoz, klhágút kövel el, amelynek elbirt\.lisa 
a közIgugatAsI hatósAg ha.t.t\.sköI'ébe tartozik. 

A ,bÚ8Vlzagtlat helyi vonatkozt\.sU kérdéseit a kBZ8I!igek 
Imegyel vál'08Ok) ezabt\.lyrendeleLben kőleleeek aza.bAlyoznl, 
de ilyen Altalli.n08 érvél::!yQ fWi.bt\.lyrendeletet alkothat a köz
lIégekre a vAnnegye ls. 

KI TUDJA? 
Egy j kg. 86 dg, IMilY'4, l! és fél literes bádogedény t 
1iizrtl heJyczihtk, IJátty liter vizet önthetii.nk bele anél

kiJl, hogy aldmerUlne, A kik ezt jUlius 1-1 (1 helye66n 

megírják nekünk, azok köziJtt emIéktárgyat sorso

lunk ki. 
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62. ké.rdM. Vala/d k~~{Jf bizon.yltt.>dny kidllUlbdl k~,; 

arrCI, mi volt balUCt fo1yldn elhunott marMjtttJBk forgalmi 
trt~k61 A közr'gf elbt~g ed ~gla{JadjCl1 Jogában dltt-e 
ezt ti.: clóljdr6adgHak tI1.l'gtagudlli 8 ha Hem, milyen jogor
'\.'08lat VO" cljdrt1.ta cllfln 1 

VAlau .. Nincsen oly jogaaWy. amely arra kötelezné a 
köz8ég elölJiroatgAt, hogy az elhullott Allat forgalmi úU!lU!
ről blzonyitvAnyt 6.llIlAon kl. Minthogy pedig lIyen jogsza
blUy nlrClleD, fl. k~gl elöljA.ró8d.g blzonyltvAnyAnak tar
talma, 'ha. Ilyent mégle kiAUlt, megtAmadható, ami 'annyit je
lent, hogy aenkl.em köteles megdönthctöcn val6&1gnak citI>
gadrd a. blzonyitvAny tartalmAl 

Ha. azonban a. blzonyitvány kl6.llltAaát kér6 fél azt hl.szl. 
hogy a. közaégt elölJAróag helytelt!cnUI Jirt el a. bizonyítvány 
kladAaAnak mertagadáalival, pana8&Zal élhet a Jinb fOswlga
birójAhoz. 

NézettJ.nk szerint leghclyeaebb Jly eaetbe.n az elsöfoktl 
á1lalegéazségUgyl rendön hatóságtól (fOazolgablrótól) kérc!
meml a blzonyitvllny klAIHtAsAt. Ez scm köteles ugyan Ily 
blzonyltvl.nyt kldJUtanl, mert erre jOg828bá1y nem köteleI'.!, 
de h&aQnló hatásköre van 8. hat.ó8igt rendeletrc kllrtott á1la
tokért flzetendö állami k4.rtaJa.n1tAa tArgyá.ban. Dyenkor a 
becslést IU!t tagból álló baottaAg te1jealU, amclynck egyIk 
tagja LZ érdekelt fél. fl. má.!JI.k tagja pedig az áIlamklncatA.r 
érdekelt képvllJcJö Illetékes m. kir. éliatorvoa vagy a klkW
dött kWön lza.kközeg. Kt..- él nagyköZ9égekben a közaégi 
biró éa 8. községi jegyző a helyi állategélJZSégUgyl ha.tAakört 
gyakorolja. lUlle]y az. Allat.egMzaégtlggyel 6sszefilggO reI:dé
neU szabályok végrehajtásában él megta.rUaé.nak e1lenOr7.A
Bében ál], dl! ezt II az elllOfokü AllategélJ.7.lJégUgyI batófJAg fel
Ugyelete aJatt unu, be. 

, 

Az emlekbizoHsdg mlltlkdjdb6t: A azolgálat közben 1933 
szeptember 26-án a Dun4.ba fulladt Szabd Dezs/} örme81er él 
KÍ6s Gdbor pl'ÓbaclendOr sm!rke gránit fJlrem]éke a györi 

temett'Sben. 

Gyilkosság kideritése. 
IrIll: JOö JANOS nlhadllagy Utlskole), 

(Nyomoz/a: (l saj&8.:elltJ~lerl .,zakflJJzparaHCBuok tIJ fl..:! önt 
l('nttI1l8~{J(j fl ttlÍ6kolcl tlllomozó-aloul1ly tdmoyfud,tdvul.) 

A saj6szcQ.tpéteri örs 1936 november 13-án 10 óra 
30 perckor a miskolci nyomozó-alosztalyparancsnokság
nak távbeszélőn jelentetle, bogy Tatai- JÓ1.)ef kondói 
lakos november hó 12-én ökrös szekerével kiment az er
döbe fMrt és onnan nem tért vissza. 

Tatai János és Plósz Lajos l3-án 5 órakor keresé
sére mentek és 7 óra tájban a Ludna völgyében az er
dei úton Tatai Józsefet a szekere mellett agyonlöve ta
láltAk meg. Az örs helyazinelők és nyomowk kirendelését 
kérte. 

Az Ugy nyomozására az alosztályparancsnok úr Joó 
János alhadnagy, Sipőcz József tiszthelyettes és Kó
vári Albert őrmuler nyomozókat é-s Kevés József törzs
őrmester helyszinelöt rendelte ki. Alkalmi gépjár6müvön 
a 24 km. távolságra fekvő helyszínre 12 óra 30 perckor ér
keztUnk meg. 

A hclyszinen találtuk a szakauparnncsnokol és egy 
4 főből 0.116 járőrl, akikkel karöltve a hclyszínclést 
megejtettUk. 

A helyszín Kondó községtől 3 km-re, az úgynevezett 
Ludna-völgyben volt. A hegy lábánál az erdő szélén 
211:! méter széles járt sztikérút vezet. A kerékvágá.llban 
hevert Tatai sapkája. A sapkát61 30 méterre 16-os va
dászpuska méjjelfoszlott töltényfojtását találtuk. Az 
egyes darabok mintegy 160 cm körzetben hevertek. Et
től 24 méter hosazan vérroeppek vezeltek egy 40 cen
timéter körzetü vértócsához. A vértócsától 5 méterre 
mal"hatrágya, ettöl 260 méterre Tatai szekere áJIott. A 
szekér IÓbonszá.radt bosszú gyertyánfahusángokkal volt 
megrakva. A szekér farakományának jobboldalán és a 
csatl6fa, hajlá.sálg véres volt. A ;lZekérrúd el volt törve, 
a szekér első kereke déli irányban el volt fordítva. A1. 
ökrök a szekérruddal É.8 járommal a nyakukon az út 
melletti réten legeltek. Tatai József hullája a szekér 
északIelöli oldalán a földön, fejjel északnak, hanyatt
fekvö állapotban hevert. Tenyerei véresek voltak, a lá
bai !keresztbe téve, a szekér bal hátulsó kereke alatt 
voltak_ Kabátja elsó jobboldali részén a mell és váll kö
zött 7 cm. kÖl"'1.etben hathelyen sörét3zemek bemcneti 
nyIlása volt látható. 

A bizottság 14 6rakor megérkezett. A vizsgál6bíró 
elrendelte a hulla felboncolását. Az orvos megállapította, 
hogya halál a boncolás előtt kl;lrUlbelül 20 órával állott 
be. A lövés után Tatai még 20-30 percig élt. 

A hullában 3 darab futósörétnagyságu, ellorzult 

• A nevl'kl't megváltoztatluk (Szerk.' 

=== 
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ólomsörétel talált meg az orvos. A másik 3 söretet a 
sötétség miatt. nem sikerült. felkutatni. 

A nyomozás ebben az ügyben négy feltevésböl in
dult ki. El3ö feltevésünk az volt, hogy Tatai Józsefet 
va16színmeg valamelyik crdőör löhette agyon, mivel Ta
tai Ismert latolvaj volt és téli időben falopással foglal
kozott. Ellene szólt azonban ennek a feltevésnek az a 
körülmény, hogyazerdoor az esetet feltétlenül jogos 
vedelemnek álHtotla volna be és önként jelentkezett 
volna. A feltevés val6rnlnüllensége ellenére a nyomozás 
a szóbajöhetö erdöörök ellen is megindult. 

Elsősorban Fehér János erdőőr jöhetett gyanusltott
ként számításba, mert ft szekéren talált fa az ö íSrzési 
terUletériSl származott. Fehér és a többi erdöőr azon
ban a kritikus idare kétségtelenUl alibit igazolt, így ezt 
a fonalat el kellett ejtenUnk. 

Második feltevésUnk az volt, hogy valami csavarg6 
lublásl swndékból, vagy pedig orvvadász tévedésböl, 
esetleg bcsszúb61 15hctlc agyon az áld.ozatot. 

A csavarg6k utáni nyomozásunk szintén eredmény
telen maradt. Megdölt a feltételezett rablás is, mert Ta
tai eltó'vQzá.sa.kor nem vitt magával pénzt s a hUllár61, 
valamint a szekérről sem hiányzott semmi. Zsebei nem 
voltak klforgatv8. A véletlen agyonjövésre sem találtunk 
adatot, mivel akkor holdvIIágos este volt. 

Kondó községben Igen sok az orvvadász, ezért. Il% 

engedély nélkUl tartott puskák elökeritése végett kuta
tást tartottunk. 

Hét darab különoozö vadászpuskát, egy Manlichert, 
egy fl6bertet és három Corgópisztolyt találtunk. 16-os 
vadászpuska azonban egy sem akadt köztük. 

Az orvvadászok között sem találtunk olyat, akire 
meg lehetett. volna állapitani, hogy a kritikus időben 3Z 

emlitett erdörészen járt. A kikérdezések soron azonban 
az egyik orvvadász előadta, hogy a cselekményt. meg
elözöleg 3-4 nappal Terebes Ferenc kondói lakos kért 
tőle egy vadászpuskAt kölcsön azzal, hogy s Ludns völ
gyében vaddisznókat látott és azokra szeretne vadászni. 
Az orvvadász nem teljesitette Terebes kérését. Kikér
deztUk Terebesl erre vonatkozólag, aki az orvvadász 
által áJlitottaknt minden vonakodas nélkül beismerte. 

A harmadik feltevésUnk az volt, hogy Tatai Józs~
(et valamelyik vetélyt6.rsa leste meg és szerelmi félté
kenységböl lötte agyon. Tatai nötlen ember volt, de n5-
sülni r.zándékozott és ezért minden vasárnap eljárt a 
környékbeli községekbe. Ezt a feltevést is részletesen 
lenyomozluk, de eredményt elérni nem sikerült. 

Negyedik feltevésünk mint indltó okokra, a vagyoni 
érdekre és családi visz6.lyra irányult. 

A lakosság körében elterjedt bírekböl érte~üJtünk, 
hogy Tatai József János nevú bátyjával rossz viszony
ban élt. Mindketten a szillöik birtokán gazdálkodtak. 
József az anyai részt, János pedig az atyai részt basz
nAI ta. 1935. év tava~ óta József az anyjával, a lakás 
kisebb végében, János pedig atyjával, feleségével és 
15 éves fiával a lakás nagyobb végében lakott és külön 
háztartást vezettek. Tatai József sógornőjével, Tatai Já
nosnéval ls rosN': viszonyban volt és becsületében több
ször megsértette. Egy alkalommal karoval, máskor pe
dig fejszével ti ke~ében kergette az. asszonyt és a fej
&Zét utána !lZ njt6félbe vágta. A fejsze nyomát ott 
meg is tn!Altuk. Mb alkalommal pedig bátyját kergette 
el fejszével a szőloböl. Ezeket az eseleket az érdekeltek 
valamennyien tagadták. 

A tagadás gyanúsnak tUnt fel előttünk. Foglalkozni 

kezdtünk a családtagokkal, igy terelődött figyelmünk 
Tatai Jánosra, akit különösen az a körülmény tett gya
nússá, hogy amikor Plósz Lajossal öccse keresésére 
indult, olyan utat választott, amelyen öccse ökrös sze
kérrel egyáltalán nem jöhetett. Ez az út ugyanis tilos 
út lévén, több helyen sorompókkal volt lezárva, amIr'öl 
a faluban mindenki tudott. Az út párhuzamosan és 
nem nagy távolságra vezetett attól az úttól, ahol a gyil
kosság történt. Feltűnő volt, hogy Tatai JánO! jó
darabig a tilos uton haladt, majd minden Indok nélkUI 
átvágott a mezőkön a másik útra, éppen abban a ma
gasságban, ahol az áldozat hullája feküdt. 

VégUl az is feltűnt, hogy Tatai János a helyszlnen 
folyton a nyomozó járőr körül settenkedett, söt öccse 
felboncol6.sánál js önként akart segédkezni. 

A lakosság Talal Jánost Igen vallásos, templomba 
járó, beesületes, jólelkű embernek ismerte. Puska a ke
zében sohasem voll. Képtelennek tartották arra, hogy 
öccsét ő lötte vagy lövelle volna agyon. A családban 
azonban további gyanusitható személyeket ls talll.ltunk. 

Tatai Jánosnak volt egy harmadik testvére ls: Plósz 
Lajosné, született Tatai Teréz, aki 50 eves létére II 

!!zi1löl ingatlanból még semmit sem kapott, a szülői va
gyont öccsei élvezték. 

Plósz Lajosnénak volt egy Béla nevü 26 éves fia, 
aki Igen vakmerő, elszAnt és ismert orvvadász hirében 
állt. Néhány évvel ezelött plsztollyal menyaSBzonyára és 
saját magára lött. Az Ingatlanból való kitagadás miatt 
úgy anyja, mint 6 haragos viszonyban volt anyja test
véreivel. EmJatt feltételezhető volt róla, hogy vagy Ö, 
vagy pedig az ő atyja, Plosz Lajos lötte agyon Talai 
Józsefet. Plósz LajOl~ régebben már agyonl3tt egyem
bert. 

Kondó kö~ség lakosainak legnagyobb része egy
mlÍ!lsal sógorsági és rokon1lágl viszonyban van, ezért 
senki sem akart nyllatkozni a Tatai családban előfor
dult torzsalkodAaoktól. Emlat1 adalgyUjtésUnk nehéz
ségekbe ütközött. 

HOSSZaS nyomozásunk során a községben felkutat
tunk egy olyan n5t, akit egy másik községböl vittek 
oda férjhez. Ezt a nöt beszerveztUk és kioktattuk, hogy 
a lakosság közölt puhatoljon és bármit hall, azt közölje 
velünk. Az asszony derekasan meg is felell vállalt kö
telezettségének, mert néhány nap multán már közölte 
velünk, hogy Tatai János. a diványa aljaban körülbelül 
2 év óta őriz egy vadászpuskát. A puska a községi biró 
apóaáé volt. Ezzel a puskával Plósz Lajos, a bitó sógora 
körülbelül 2 évvel ezelőtt a tilosban egy szarvasbikát 
lőtt. 

Hihetetlennek látszott, hogy a pUSka a divány al
jában van, mert ::I főből álló járőr egyizben már részle
tes házkulatást tartott Tatai Jánosnál s nemcsak a di
vány alját, hanem mindent aprólékoaan megnézett. 
Megnyugtatásképpen azonban újból megviz.sgáltuk a 
diványaljat, de ott puskának nyomát nem találtuk. 

A kérdéses puskára vonatkozólag Tatai István 
községi birót kikérdeztük. A biró hosszas tagadás után 
előadta, hogy apósa elhalálozás3. után a vadászpuskál 
a lakása padlásán tartotta és onnan ismeretlen tettes 
ellopta. KörUlbelUJ 2 évvel ezelőtt hallotta, hogy Plósz 
Lajos az erdöben egy szarvasbikát lőtt, akkor az volt 
a feltevése, hogya puskáját val6színüleg Plósz lopta el. 
Néhány nap mulva, amikor a csendörők a szarvasbika 
ügyében nyomoztak, a puskát a csűrjében volt vetögép 
fIókjában találta meg. ci akkor :l kérdéses puskát át-
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adta TataJ Jánosnak azzal, bogy rejtse el és tartsa ma· 
gánál, nehogy újból Plósz kezebe kerillhessen. 

Talai József agyon!övését követő napokon, a sötét· 
ség beálltakor egy Kerekes Jánosné nevű asszony el· 
hozta a kérdéses puskát azzal, hogy azt tüntesse ej, ne· 
hogy a csendörök kezébe kerüljön. (s akkor a puskát n 
lakásá.tÓI 350 lépés távolságra levő rozsecsomó alá, n 
patakba dugta. 

A puskát elökeritettük. Sajnos, H--es kaliberű volt, 
mi pedig 16·os kaliberűt kerestünk. 

A kérdéses puskát, amikor Talai János és Plósz 
Lajos, Tatai Józse[ keresésére Indultak, Tatai János [e
lesége elővette a divány aljából és átvitte Kerekes Já· 
nosnéhoz. Kerekesné azután a puskiLt a községi bírónak 
adta át. 

A lakossAg általános véleméllye t\Z volt. hogy Ta
tai János képtelen és gyáva volt öccse agyonlövésére. 
Mi - ennek dacára - Tatait a máI· [elsorolt adatok 
alapján őrizetbe vettUk. 

Talai örlzetbevétele után bIzalmasan olyan hlrt 
kaptunk, hogy 1935 október havában, amikor sarjút ka. 
száltak, TataJ János két társa előtt azt a kijelentést 
tette, hogy ,.jól megrizetne annak, aki Józsi öccsét el
tenné láb alól". A két tanu mielöttünk i3 meger6s.ítette, 
hogy Talaj János ilyen kijelentést tett. 

Az ösazegyUjtött adatok alapján ekkor már haronl 
gyanUflltottunk volt: Tatai János, a gyávának vélt em
ber, Plósz Béla, a vakmerő orvvadász és Terebes Ferenc, 
mint vérengző természetU, munka nélkül jÓl élni szerető, 
minden büncselektnényre kapható egyén, akirol időköz
ben azt is mcgludtuk, hogy a kritikus napon munka
belyéröl indokolatlanul távolmaradt. 

Plón Bélát alapos kikérdezés alá vettük, de ellene 
semmiféle bizonyitó adatot beszerezni nem tudtunk. 

Terebes Ferencet szintén részletesen kikérdeztük. 
Adataink voltak arra, hogy a gyilkosság elött a dél. 
elötti órákban a kérdéses erdökben járt és aznap este 
22 órakor a bányában, n munkahelyén nem jelent meg. 
Terebes határozottan tagadta, hogyagyilkosságról bár
mit is tudna. Felesége ls határozottan azt állitotta, hogy 
férje a kritikus napon 17 órától másnap reggel 8 óráig 
a lakószobájukból ki Bem mozdult. Terebes hivatkozott 
arra ls, hogy neki az áldozat a legjobb barátja volt. Ön. 
ként ajánlkozott arra, hogy 8 napon bellil ft tettest a 
kezünkbe adja, ha öt azabadon engedjÜk. 

Megpróbáltuk a gyanusitottak beszélgetéseit is le
hallgatni, de ez sem vezetett pozittv eredményre. 

Amikor Tatai János megtud ta, hogy a biró által 
eldugott PU3ka előkerült, igen meglepödött. Látszott 
rajta a lelkUsmerelfurdalás. Négy napi örizetbentartása 
és többszöri részletes kikérdezéae megtörle és beszélni 

6rára, ékllerr., alpakka ev~készlelre 
van szQksége, kérjen kOltsegmen. • les bemutatásI. Órálm6r1. 
ékszereimert legmesz-
5zebbmen~ J6tl1illast 
v6llalok. 

NEUBART 

AI .. pllt.!llQl't 
1670. 

Okle,'i:lIel kltontetett ór&ameattr 

kezdett. Elmondta, hogy József öccse ót és a feleségét 
állandóan kiirtással fenyegette. örökös veszekedés volt 
a csatlldl életük. Ezt a körülményt Terebes Ferenc is 
tudta mivel közvetlen szomszédjukban lakik. Terebes· 
nek ;gy alkalommal panaszkodott J6zsi öccse viselke· 
dése miatt. Terebes ekkor azt kérdezte töle: "Mit fizet, 
ha elteszem Józsit láb alól?" Többszöri beszélgetés után 
200 l>cngöt, egy tin6t, egy hordó bort és néhány máZ38 
búzát igért Terebesnek. de azzal a kikötéssel. bogy csak 
azután fizeti meg a vérdijat, amikor már a cselekményt 
végrehajtotta. 

A cselekmény végrehajtáaa estéjén ket Iíter bort 
korsóban átadott Terebesnek D. kerítésen. A korsót Te
rebes még nem adta vissza nekI. 

Tatai János beismerése után Terebesl elfogtuk é!! 
megbiJincseltük, de egye lőre nem kérdeztük ki. Egész 
éjjel nyugtalankodott. Másnap reggel cigarettát kéri, 
dc ncm kapott. Kikérde7.és alá fogtuk, de tagadott. Ma
gatartása csak akkor változott meg, midőn a Talal Já
nost6l hozza kerU It korsót felmulatluk és annak erede· 
tére vonatkozóan kikérdeztUk. 

24 óra tagadás után most már megtört és a cselek· 
ményt az alábbiak 8zerint ismerte be: 1935 nyarán Talai 
János kUlönböző Igéretekkel legalább 15 esetben ipar
kodott őt rábeszélni, hogy őccsét tegye el láb al61. A 
többszöri unszolásra 1935 november 8-án megigérte, 
hogy ha Tatai Jót.se! elmegy az erdöbe fiért, agyonlövI. 
amikor onnan hazafelé jön. November 12·én Tatai János 
a kerltéshez hlvla öt és a felmutatott korsóban átadott 
két liter bort a.z.zal, hogy "most itt van az alkalom igé
retedet végrehajtani". A borból körülbelül egy litemyit 
megivott, azután magához vette kétC5ÖVü vadászpuská
ját, amelyet az erdőben rejtegetett. A puskát aaját ké
szítményü BÖréttel megtöltve, arra az titvonalnL ment, 
amelyen Talai Józse[nek ökrös fogatával hazafelé kel
lett jönnie. Amikor a községtöl körülbelül 3 kllométerre, 
a Ludna völgyébe ért. a holdvilágoa estén meglátta Ta-

Ú;rendszerü bútorhitell 

KARDOS TESTVÉREK 
Budapes" VII., We.seI 6nyl~utca 18 . .. 6m 
(Kulnczy-utca mellett). - A m. ki r. CIlcnd(lr
ség tagjai lakúukat bercndez.hetlk 

v.1I6- és eiDleg nélkül, 30 egyenlö havj részleire 
vagyis minden 100 peng(J utAn 3.33 pcngOs 
réuletre. Egy éven belUlI USrleaztésnél a ka
matokat v!suatérUjUk. 

Kérjet~ tlrjegy;lékct. 

Sleyr·Puch·EYeresllerékpároll 
10-15-'0 Pf?Hg68 havi rtazlctre! 

Szigeti Károly Budapest, 
'11.'111 •• 11'.'" u t c. u • . " ,"e le i ' 
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talt, aki a. szekéren Ulve, feléje !közeledett. Bevá.rta a 
szekeret és 15-20 lépés távolságml, az útszélen levő 
bokorból rálött Tataira. A lövés után Tatai József a 
szekér tetején oldalra fordult. 

A lövés után futásnak eredt és a helyszíntől 450 
lépés távolságra puskáját a harasz.t alA. dugta. Ezután 
hazament a lakására és a cselekmény végrehajtását 
Tatai János tudtára adta. Tatai János úgy tudta. hogy 
öcesél vadáazpuskából lőtték agyon; ezért vitette el 
feleségéve l a nála rejtegetett puskát, nehOgy az gya
núba keverje. 

Terebes Ferenc a cselekmény végrehajtását a hely
ninen bemutatta. A gyilko8SAgot úgy tervezte ki, hogy 
a csendőrök azt gondolják, hogy Tatai Józsefet az erdő· 
örök 16tték agyon. 

A gyilkossághoz használt puskát és kilőtt töltény
hüvelyI hosszas keresés után a járól' jelenlétében ö 
maga találta meg. 

A miskolci kir. törvényszék 1936 április 28·án meg
tartott főlárgyaláson Tatai János elsőrendű vádlott, 
felbujtót és Terebes Ferenc másodrendü vádlottat, mint 
tettest gyilkomgban mondotta ki bűnösnek és el5bbi
nél alacsonyfokú műveitlJégét, utóbbinál ittas állapotát 
enyhítS körülménynek betudva, mindkettőt életfogytig 
tartó fegyházra Itélte. 

• 
A nyomozást minél több Irányban kell folytatni. 

M irányokat úgy kapjuk meg, ha a rendelkezésre álló 
adatok alapján az összes lehetőségeket elképzeljük és 
ezeket feltevés tárgyává tesszük. A feltevéseket ezután 
ellenöriuUk vagyLa lenyomoz.zuk, hogy megfelelhetnek-e 
a valóúgnak, helyes irányban haladunk-e a nyomozás
sal. A feltevést el kell vetni, amint azt megállapításaink 
megdöntötték. AJ, első feltevés (erdóörök) itt is meg
dölt. A nyomozAs második, harmadik feltevéssel próbál
kOtott, amelyek szintén nem bizonyultak helytsJlóknak 
és csak a negyedik feltevés, vezetett eredményre. 

A nyomouumak mindig ki kell puhatolni, hogy mit 
sz6\ a falusi közvélemény, pletyka, suttogás az esemény
hez. Ez a módszer máll nem egyszer juttatta a megoldás
hoz vezető fonalat a· nyomozó csendőr kezébe. A falusi 
sz6beszéd klhnllgató.sára talpraesett ötlet volt Olyan 
egyént beszervezni, aki nem helybeli származású volt, 
mert az ilyenből hiányzik a többiekkel való összetarlozLl 
erzése, nem (új velük egy követ. 

A bűnös sokszor anal testi magát gyanussá, hogy 
túlsokat forgolódik a nyomozás körnl és túlságosan 8zol
gálatkésznek mutatkozik. Itt a felbújtö saját öccse holt
testének CelboncolásánAl akart segédkezni, a tettes pedig 
arra ajánlkozott. hogy legjobb barátja gyilkosát ö maga 
keríti kezre. 

Azzal az itélettel, hogy valakirö1 valamilyen büncse
lekmény elkövelése nem tételezhető fel, óvato!mak kell 
lenni. Ennél az esetnél a nyomozó csendórök gyanújával 
az egész község szembehelyezkedet!. mert a becsületes, 
templomjáró Idősebb testvbtröl senki sem merte feltéte
lezni, ho~ édestestvérét meggyIlkoltatja. A>z. emberi lélek 
tele van rejtéllyel. Sohasem leheL tudni, hogy kiben ml 
lakozik. 

MJ.um ... ' .... 01, teld.ta. lDe& l'utAra.a.kat I 
ahol mei1.I'Ua • le&'lllll"yobb vil •. nttkol férfi éli nlll ninI, .el)'em, 
"Inon-, l&'.Y- ji. ~d.IAe ... libell, fil •• ÖII)', 't..f!t6, paplan, bi .... ' .. o" 
éa IInolenlllb.n Macyar ti keleU pe ....... nö. ye .. ek. fuló- és au
tali ulinyeaek minden kivitelben. U.II.nell-... ppJdtabrik .. lel" 

olet4bh ... ba. kaphatók. 

mRSCH 6. POLLÁK <élIDéi, PÉCS ,,,, ... _,., .• 
T.tan ... ..,qt ki .... m _wi 1ll"",l t • t .. 1Il.. 

TOLCSVAI NAGY GABOR 
ny. aJtábonlsgy, 

a magyar .v.cnt korona orszAgn.l.hoz tartozott 
CflCnd6rség volt felUgyelője. 

frt&: dr. PRESZLY LóRAND ny. ezredes. 

Mdjua 29-in. hantoUák el II budapest-larkC18Téti teme
tőben Tolc8tJt1i Na.gy Gdbor -ny. altábornagyot, a magyar 

Szetlt koronB ornágaih.o::: tartozott csendőrség t'olt -
utols6 - lelügyelőjét. 

A'tl.inl mély meginduTt.sággal állottam sfrhelye előtt, 

Bú TORT LEGJOBBAN u .. , ..... , •• "d ••• rt 

OG.MIL b1IloriraUllt.." VL, vILMOSCSASZAR-Or ~l .. ...".olhat 
IlUtloO'1"l>tdnl .... '.~O.I~ H-'l.6aobö, .bidlOk ib 

kocDb!ú1t W.oral< • .". .tl ... "I.bu. <J1u6 Ú ... I Kld ... t .... l~úI ... d ...... r 
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maly komor kihirulkczMsal oort reá, lelkemre nehezedett 
a fájdalmM emUkem, hogy '\.lele i.smtt egy domb éM 
mult 3Z4klJdt el tőlünk, C!cnddr6kt61; hogy eggyel i.tmét 
negényebbek lettünk azok 3Ot'ából, akik ott ál:ottak, ott 
tMrMztottak te3tületünk bölc36;e mellett, akik ho38ZÚ év
tizedeken át igazi, hŰ3ége3 szolgái, úttörői voltak intéz
ményünknek; akik egy emberöltőn át ~Ii3 rajongÓ&3al 
ú áloozatkúuéggel, 3zeretettel élJ c3Odálato.. önzetlen· 
..eggel fáradtak azon, hQgy 30r"ót előbbre vigyék, hogy 
- telje";'t6képe33égét állandOOn fok-ozva - minél tökék· 
te3ebbé, ha8znosabbá élJ értéke"ebbé tegyék nemzetünk 
számdra. 

Mint tényleges honvédhadnagy 1882-ben, teMt abban 
(ló/: évben lépett be a c8endúr3eghez, amik-or a magyar ki
rályi erdélyi csend6rparanc311Ok3ág e186 pionircsapatát 
bocsátotta ki CI 8zegedi - 8zervcru alá kerilU- - csendőr
keralet t6rilletére. Mint próba8zo1gálat03 tuzt vett részt 
a bttdape3ti C!tmdórkerillel1 - ugyalMzon évi - meg8zer
vemében 3 maradt vM3za Szegeden, mint az ott már 
meg3urvezett 11. 8zómú c3etldórkerüJet 8egédtiIJztje. 

Harmincöt éven át 8zolgált a c8endörtJég tényleges ál· 
lományában. A hadnagyi rcndfok-ozatból emelkedett az aI
tdbomagyiba, a 3zaka&:paranc.moki állá8ból Nagymagyar_ 
or8zág C3en.d6r .. ége lelügyeliJjének di3zeB mtlt6.!ágába. • 

A .nervezh legnehezebb idejébe,., kezdette meg pa
lyafutti8át , melyet a vi1ágMboni. bOrzalmM éveiben foly
tatua 1917. évbc:~ l"jezeU bl!. Hattlan1t6rom magyar élJ 
nyolc' hortUit'8z1av6" vármegye közbidonsáQi Bzolgálatá· 
fiak irányjtÓ8() ÖMZpont08UU kezében élJ felelős:3ége tteIt ... • 
zedett keménll vállajra. GotIdolha.tunk arm t3. hogYa kö
%lt!l Hunké~;:er lőnyi C&CtId&~g tÚ'tmftyolcezer tartalékos 
élJ -nép/elkeUS legénységgel volt a háboni. idején meger6-
sUtl6. 

Tiszti pdlyájának három. olyan kimaga816 eseménye 
oolt, amelyre mindvégig küUinösebb bü8zke3éqf1eI gondolt. 
Mint lőhadnaqll tiint"UeleH k, II katonai érdemkereszt
tel ami a békeid6ben ritk.o. és jelent63 eli8meré88.zámba 
·m~nt. A "Iásodik. hogy 1905. évben ó álZitoUo fel ct bras· 
llói Vll. és 1907. évbe-n II debrcce'ni VlIT. 8zómú csendőr
kerilletet. A harmadi7o; büBzkclléqe véaűl az volt3 hogu 
11. Rákóczi Ferenc fe jedelem é3 b",jdo.!6 tárllainak kassai 
temeté8ekor ö88zpontositott 1900 fiínyi c8endórkarhatalom 
ptlrancsnok-Ságával bízatott meg. Ez a C36t1dórkarhatalom. 
adta mea naqv I"jedclmflnk végt;"ztC88égtételén a koto· 
nat díszki3éretet ;.,. 

Tolc3vai Naglf Gábor ny. altábornaalI élete és egl/é
"",ége CQé,'%eJt erede~i. eoúun rendkívüli volt. Zemplén. 
meqyei 'Téqi, "eme8i C3alád !(Irje, eróshitú protestá"", pu
ritán ;ellen"4- hazafi és fnnatikU8 C8etfd6r. C.,aládtnlan 
em.ber. aki - amiq szolqált - kizáTÓlaq hipatáMÍnak élt, 
nUUl/ánománubahellfeme után mdia c.sendben visszavo
nult emlékei közé é .. a%'oktiak éU halála 6rájáig, 

ÓR ,iK t!k.h;er. arany f!s ellliUs, aTdDd~Jc_ 
H. , Idr(J"aJc It Je(DlII3'obb váJuztéJr.baD 

Ildler Bélánál. Kaposvár 
Olcl'Ó árak élJ kön Dyllett fh.etélJl feltételek I 

Mig ténylegesen .. zolgá1tJ kemény féTJi és kemény 
eJöljáróként dolgozott intkményünktrt. :Amikor IéIreál. 
lottI alkbnyodó életének aggod4lmai élJ féUései továbbra 
is mind a hazájáé élJ intézmtnyéé maradtak. 

~ppen fl67IL volt lelmelegecló, inkább zárkózott, magá· 
nos élJ magának é16. igényeiben pedig a lehelő legegy8u· 
TÜbb tertné3zet. Tuti alkatára dalia, akinek kevé8 p<irja 
akad a magyar alakok Bzóllaerdejében, 

Az örök töruétty: a halál, lelette i3 győzed61mell1re· 
dell 3 nekünk, akik vele hosszú étleken át együtt Bzolgál. 
tu1ik. nem marad 1I1á.! kötele88égil1lk, mint az, hogy egy 
egé3z emberi életet átfogó, nagyíveléri pdlyája felett igaz
Bágot 3zoIgálta.MUnk akkor, amikor mególZapitjuk, hogy 
eró8 hatalmM 03zlop d6lt ki vele BOrainkból s elmond-, . 
juk r6la.. hogy hü fia volt a kötel6ll .. égnek 68 a munkanak, 
akire megitldult lélekkel fogunk mindenkorOtl wszoaemlé· 
kczni. 

A IJzabolc.svármegyei Kótaj köz.ségben 1853, évben 
született. Sárospatakon tett érett.ségit, utána két és fél· 
éven át az osi főiskolán jogot és teológiát hallgatott. 
1875, évben avattatott fel a honvédséghez. 1876. évben vé· 
gezle a magyar királyi Ludovika Akadémián a tényleges 
tisztképző tanlolyamot. melynek elvégzé::léve1 hadapróddá, 
majd 1878, évben hadnaggyá lépett elő. 1882. évben lé-
pett át a csendőrseghez. A csendörtiszli szakvizsgát Sze· 
geden tette le, Főhadnaggyá 1883. évben nevezték kl. 
E löbb segédliszt Szegeden. 1886-tó1 szakaszparancsnok, 
majd mint százados (1888) szárnyparancsnok Nagykikln· 
dán. 1899. évben Nagyváradra helyezték ál mint szárny. 
parancsnokot, röviddel késöbb Székesfehérvárra másod· 
törzstIszlként. örnaggyá 1899. évben lépett elő. 1902. év
ben kerületi parancsnokhelyettes. Ez évben hasonl6 minő· 
ségben Budapestre helyezték át. Itt a következő évben 
megblzták a kerületi parancsnokság ideiglenes vezetésé· 
vel; ez évben alezrcdessé is elölépett. 1904. évbeo Szegedre 
helyezték At, majd 19015 május l-vel Brll8sóba kerületi pa· 
rancsnokként. 1906. évben ezredes. 1907. évben a debre· 
ceni tsendörkerü let parancsnokságával bizták meg. 1912 
- 1917. évig a magyar szent korona országaihoz tarto
zott csendőrség felUgyelöje. Magas szolgálati állásától 
1917 október 3-ával saját kérelmére mentették Cel s ha· 
tározatlan időre 8zabadságolták. Állandó nyugállományba 
1919 január l-ével vanult, 

Temetésén V'itéz Dob6 IlItoon tábornok, a m. kir, 
csendőrség felügyelőjének helyettese vezetése alatt meg· 
jelent a budapesti csendörtlszlikar teljes számban. 

frOgea il' .s O •• t.I •• non. - ,0ultAS 
"ar_nlartt. === alllalr6sz ... 
Ira •• , .... zer ••• s • .,.llIlIölalla .. 
Elsc5rangl1 mln6Fég. : : Olcsó árak. 
Kedvező fizetési lelté lelek. 

WJrlh eS Rln.11I SZI.ld, SZécbenyi ti. 5 I I A törv(lOyrné.ld palota mellett. . 

Alku nélkül bútor 
szabott áron : 

NAGY ZSIGMOND 
VI., Lázár ucca 3. 

Arak a bútoron. 
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C8end6rs1gl Kö.,lo.lny ll. azám. Szem~lyes ügyek: Kor
mAnyuli elbalArozú. A Kormd"y~ Or (J J'6mtltwt1yG Leg
tel.a6bb ElbatArozAávaJ elri!ndelnl kegycskedeU, hogy Mor
gi~i József, BOTOS Lajos, Mar8Gy J4.noa, Somogyi M1h4.ly, 
LlIkdt" LOrmc. Rk-hnOt'uky Qukir és C3d.!zdr Del1l6 al
euedeaek a eaJAl kérelmUkre megejtett felUlv1zsgtlal foly
tAn nyuglUlomtnybll helyeztesaenek. Mln1N.te11 rendelet. 
()(bIléItctelt: a m. oszt. tl8ztl szolgAlatI Jel PdlJlI SAndor. 
Ferenczy Endre, Felt4roáry Ferenc, Székely Ferenc ésvith 
Vo,q Ist"ú ezd.Dak. Állandó nyugliJlomAnyba helyeztet
tek: GyOltgyMI MthAly szegedi V. kerUlclbeU thtlll., Mok6a 
J6Z11et, BUIrui György, Kard03 Andn\.!!; és Rob JánOlI debre
cenI VI. kerületbell lhtlll.-ek. V6.rako:d.si Ulctménnyel 1!IZ8.
bad8AgoI.t.a.tbk: VaJlu Jtl.noa szegedi V, ker1lletbell thttll .• 
Erd/14:: Gyula, Ltnt1rt Aron és Pd.lo8i Antal miskolci VII. 
kerUletbeU lhlls.-clc.. Névvá.ltoztat.d.eok: OTCtldi Erik-KAroly
Norbert 8ZdS. caaládl nevét ,,6retldy"-rc, KokWJ Vencel cső. 
,,Kokas"-ra, Slner JÓZ8et prb. C8Ö. "Bolym08i"·ra, JOOIJZ Antal 
prb. cs!S.,.,Hcrcegkl/.U".ra 8 Budcrer Ferenc prb. CSŐ. ,,B0d4"·ra 
vAltozt.atta belUgymluls%terl engt'déUyel. Szabá.lyrendeletek: 
BUnUgyl Körözések Lapja helyesbitésének bellzUnletése a 
nyomozó aloll%tAlyokná1. Csendőrség elhelyezésl klmulatAsd.
nak helyesbltés~. KöZlt7:olgáJaU alkalmazottak h nyugdlj880k 
gyermekei rénére arckllpea vaII1ltl 19azolvá.nyok érvényeat
tése ft. nyári hónapokMl.. A m. kir. csendőnlégi gyógyh4zak 
lIÚLIIlára kladolt A1talJinos Rat!ro%ványok helyesbItése. Sár· 
clp6 vJ!W'léaének kori!lodn. BdI Ferenc volt prb. c&i. ré-. 
IlZére a péal TV. kerUleU paranomakslig Altal 1922. junlua 
30-án tU6/lth. 1922. MAm alatt kl!llIlo1t és elvel!Zett lesre
reléal Igazolvány érv~nvealtélle. A 115.000/1933. lll. K. M. 
admtl rendelettel klado't hat4rkaouk jegvzékének helves
b1téBe. A folyó évi 9. tlzánn1 Csendőrsét1 KÖ1;löny M. olda
IAn9k fets6 jobbN.rkán Uvő .• 5" nAm helyett .. 9" mm 
IrandÓ. A lD. "'Urnu C"Cndőrségl Kö1-lönv 63. oldalának jobb 
buA.btAn alulról 17Amltott 10.8Orban elóforduló .. érdÖkr6I" 
8ZÓ •• 6" betOle belvell .. e" betOt kell Imi; a 64. olda! bal 
hMAbl!.nak alulról AzA.mltott 14. fJOrAbIIn előforduló ,.belyez.. 
tet'ek" szót .. helvertetek" uóra helvesbltend6. Pálvá%aU bir· 
detmény. A Magvar NemU'lI Muzeum TanáC!18. pálvá.z:atot 
hh'det nvolc U. Oq;tA1vú altlfttl álltara. melyek közül eR'Y 
U OMt7Al!OlI LevélttlrntU. három M Ors7~ Szécbe!lyt 
KönvvtArntl, kettö a Manar Történl'ti Muzeumn41. egy 
aT. Onw\,Irofl Macrvar ST..éomOvé!lr.eU MOzeumnAl é. en az 
Orsz.á,gOa Termélzettudományl Mdzeumn.4l kerU1 bCtöltésre. 

Fell"V\'erhflnnftlat. Jllnlu! l-én a pAlhi\7.1 örs Allomá.-
nvátm tartozó Rlr6 Tmre őrml'IItert t.'f CllibG Géza cll'ndőrt. 
lovIIhM. a va-lrlAe"kal ll", AlIomo\nvd.t-& tart.07.ó J06 Ferenc 
ClIPndőrt 23 24 Ól'ft kö7.ötU Időben NafJ ... bozwa. klS'1'I'é<>hPn 
BaM.:", AlAdár é"l 'tll"I'ftJ nae-voo,.,8VlI1 IRkO"lOk meetAmadták. 
A cse"rlör6k klU'dtukat ha'!Zf'''It4k é"l Balá%'I1 T .. tvAnl ..-o.lyo
san. hlh"om Iál'lJAt nedl~ könnyebben m"~sebe!litették. A 
C!'t'ndöT'Ök köZÜ' RIr6 Tmrl' (I"D'Iellter !!érUlt me~ 8ulvoaan, 
C$lbA & .T06 clI"nd6~k -ér1.eUf",,"k m~radtak. Biró őnne<otert 
a "Atoral1a1ljhelyl kórbdzba AZállltottik. A kIvizsgálás folya
matban van. 

FOJ'oly tin~·lIkO!l8I\.,.. A diós..-vóri öra egyik jArllre 
m""" 2~."" több"'i!ndbell Iopú mlatt őrizetbe vette 81k" 
Andrb 53 ht'''I. llélvt 1 .. ,,:_ n">'W?A...,,,st. gl":e aznap 16-17 
6"1. kIS_ölti Időben ft. dl6agy6ri köz:.ségl. togdában elrV kálvM .. 
bó\, lomok közW el6q:edell nadm5fflrtjra felakaulotta magi! 
68 meghal'. Az Ugyben klvlugilás indult. 

.. --"IIrimI!;IDHbfilb.to 1IIID .... ~D M ler' 
I)h~~bb&n •• mllpAral~.tricell verHlt)' U~ Illbul 

R a d I CI II aary "Ia.uu;_t.1l • 

1';';';;';'';';';;'lfLENEM MARIOMlIL Szeged,le'emen u II 
CsIllaralI I .. .,.~. Qt .... . .... 1.,. hdnrtlllelll1ld11t1eurl 
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()ngyllk0586g. CIIer Mihály tiftthelyette., a. klatljsrAllúI 
öra parancsnoka, md.jus 28--d.n t és negyed 3 óra. kÖ%ÖtU IdG
ben. mig csalAdja aludt. lakAs4b61 eltávozott, szolgt.latl plaz.. 
tolytt egy tAr tölUnnyel magához vette és lamereUen helyre 
t!\·ozotl. TávozL'lát telfed~zve. al! egész ön a keresésére ln. 
dult. Május 29·én S7.alók Jd.nOll 6rmester a Kis\1J.u!llbl61 
S km-nyire fekvő erdőben boltan meglaltlta. CSer lJuthelyet
tes & szAjAba. IMt és - megtUapltAII &ertnt - amnna! meg
halL A Idvl:r.sgAl4a folyamatban van. 

Fogoly mepzöké8e. Májua 24-én 2 óra körUll Időben, a 
caa.hb bOnlette miatt e!logott Csbmör Kot1dc.! 84ttdor 27 f,vea. 
mer-ÖkerCI%LeII lóa1kuu etgány a bajdUbadhá.%l 6", egyik Jár .. 
őrének az örl.zetéb6I, a mer-ÖktlvesdJ. köUlégh4.zd.ról , meg-
8Z.Ökött. 

DfC!tl'retek. A ",zom.lJa!helyi lll. kerület paro"c",noka 
dlca6rO okirattal J4t"Icl cl: KiTdly Elek thtta. _t. mert hosazaa 
caendől"&égl lzolgálati Ideje atatt hlva.t:.d.sbeU kötelmeinek tel_ 
jesltésében, föleg mint ör6parancsnok, a közbll.ton!lágt szol
gAIat kezeibében, valamint a1árendeltje1nek helyes vezetése 
éJI nevelése terén fd.radhataUa.n swrg!tlommal és eredményeaen 
mQködlk: C8Óka János (bttll.-t, mert hoasza.a C8endöl"&égt 
azolgd.lala alatt blvatásbe11 kötelmeinek teljellUésében, fOleg 
mint önparanemok, a köz"bW.onaágl amlgd.lat kere1é8ében, 
utóbbi id6ben mint azárnylrnok, fáradhatatlan norgalommat 
611 eredmé.nyesen mOködlk; BtITd.!h Sándor D. lhttll.-t, mert 
boaszas caend6l"&égt szolgAIata alatt mindenkor klfogUtala.
nul mOködlk. kUIÖDÖlien mint az osztAlyparancsnokst\gboz: be
osztott Iroda! aegédmunk4a, szolgtlat4t nemcsak kivAló uak
tudilsal. hanem fllradhatatJan buzgalommal és kiváló köte
l~gtud4A8al. Igen lelkllanere1.elen és eredményesen látja el: 
Bip6cz Györ.6 lhlta._t, mert boaaz:abh csend6l"1!1égt azolgtlaU 
Ideje alatt, mint JAr<\rvezet4, örsparancsnokbelyettes, örs
parancsnok, a kö%bl:donságt szolptat terén tl1radhatatlan 
azorgalommal, odaadá8lJa1. Igen eredményesen mOk6dött. Leg_ 
utóbbi 3 é\'ben, mint a.z: önsparancsnokkép:r(S l8kola segéd
oktatója., kö~mell mindenkor kiváló szorgalommal, öntevf,· 
kenyen, kiváló szak~rtelemmel látj!!. el; Tóth 1AazIÓ 
U. thtts.-t, mert honzabb caendöl'1lég1 srolgd.laU ideje alalt, 
mint jár6r"ezet6. örsparancmokhelyettea. a közblrlonaágl 
szolgd.lat terén fl1radhatattan szorgalommal. odaadás8aJ, Igen 
eredményesen mOköc:U5tt. Legutóbbi ts évben, mint az örs
paranc8Dokképz6 lakoJtntU beosztott lroda1 segédmunkás, 
I!wlgálaU kölell1)elt az d.tlagot meesoo megha~adó ügybuzga
lommaI, kiváló szakértelemmel és td.radságot nem IsmerO 
odaadl\sim] látja el; MCtlyhdrt István thtta.-t, mert hoeszabb 
ceend6nég:l azolgd.latt Ideje alatt, mint jár6rvezet6, a köz. 
blztonllág:l swlgálat terén fáradhatatlan erorgalommal, oda
ad4.1aal, eredménye~n müködött. A nyomozó alosztály tel .. 
d.U1tá.8a óta, mint nyomozó, ugy a közönséges bOncselekmé· 
nyek nyomoz48&, mint apollUkai szervet:kedések te'der1tése 
teren Igen jó szakértelemmel, fd.radllAgot nem IsmerO bu%ga
lommai és köleleSllégtudé.Mal müködik; Néki, Emő azv. 

A 
magyar kir, 
Csendörség 

állandó 
szövelszálli
lója és ruha

készitöie 

CSAK KO ZVETLE H A 
GVÁ RBÓl VEGYEN 
GYAPJU5ZÖVETET 
.ur I." C .. CSÓ .. .. 
, ..... Óu~ ..... ,. 
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thtts.·t, mert hOS8ZU csendOrség! szolgálati Ideje alatt min· 
denkor klfogástaJanul müködött, killönöse!l mint gaZdaaágt 
hivatalba beosrtott segédmunká.s, szolgálatát alapos szak
tudá.s&al. ernyede'len S7.0rgalommal, Igen lelkllsmereteaen és 
eredményesen lAtja, el; K01Jd.c3 Lajos V. t6rm.. v.·at. mert 
hCWlzas csendOrség! !lzolgAlatl Ideje alatt hivatásbeli kötel. 
melnek teljesUésében, főleg mint Ideiglenes örsparancsnok, 
a köz-blztolUágl szolgálat kezelésében, valamint alé.rendeltjel
nek helyes vezetése és neve'éae terén fé.radha:atian uorga· 
lommoJ és eredményesen mUködlk; Galifmbo8 JAnos tOnn. 
v.-at. mert hosszabb e.aendOrségi ezolgAlaU Ideje oJatt, mint 
jé.r(lrvezelO, a közblz.tonsá.gi szolgé..lat terén fAradhataUan 
smrgalommal, odaadWlsal. eredményesen mÜködött, A nyo· 
mOtÓ alosztAly feh1JlItása ó'a, mint az aloszlAly helyszine:Oje 
és daktylosk6pusa. szolgélutAt Igen nagy u.o.kértelemmel és 
azaktudásaal lAtja el. A he.lyllzinl nyomok Igen Ugyes és lele· 
ményes felkutatá.sAval, majd az azokbó, levont helyes követ· 
keztetésekke1 nagymértékben elOsegitette. hogy a büncselek· 
mények klderilltek: 8zamtl8. József, Somogyi Sándor , N6mcth 
Vendel és ToU6 Mihály tOnn.-ket. mert h03llZ9bb csendör. 
ség! szolgálatuk alatt, mint járOrveutOk, a közbiztonsági 
8ZOlgAlat terén fAradhatatlan szorgalommal, odaadá.ssa.1, ered· 
ményesen mÜködnek, valamint minden Irányban dicséretes 
magalar!é..st tanul!ltanak; Bflwt/l. József XI. Ulrm.·t, mert 
hosszabb csendórség! szolgAlata alatt, mint jArol'VezeU:l, a 
közbiztonsági szolgálat terén fAradhatat\..9.nul, szorgalommal, 
odaadá.ssal és eredményesen mOktSdött. Utóbbi két év óta. 
mint szá.rnylrnok, s~olgt\1alAt nemcsak alapos szaktudással, 
hanem fé.radhataUan buzgalommal. ernyedetlen szorgalom
mal, Igen lelkilameretesen és eredményesen látja el; HonXUh 
György m. Uirm.·t. mert hosszabb csendOrségi szolgálata 
alatt mint jArőrvezetó, utóbbi IdOben mint Ideiglenes ön· 
paranc.mokhelye~tes, a közblztonaAgi ezolgAlat terén szorga
lommal, od3adllssal és eredményesen mOktSdött, örsparanc8-
nokát hathatósan támogatta és alárendeltjelne.k követendI) 
példát mutat; ll-agy József m. törm._t, mert hOll.!zabb csend
Orség! szolgAlata alatt, mint jArOrvezctO, a közbiztomllg1. 
8zolgt\1at terén fár!-dhatatlan szorgalommal, odaadáas'al, ered
ményesen mOködlk, valamint minden irányban dlctérelea 
magatartAst tanusit; Ke"tiheZyl György t6rm.-t, mert hosz· 
uabb csendörségi szolg41ata ala~t, mint járOrvezctiJ, a köz
blztoru:ági szolgé..lat terén fáradhatatlan SUll'galommal, oda
adással, eredményesen mOködlk. valamint minden IrtlnybBJl 
dicséretes magatartAst tanusIt és C"ihar Józsd lOnnA, mert 
hosszabb csendOrség! szolgt\1alJ Ideje alatt, mint jirol'VezetO, 
a közbiztonsági smlgAlat terén fáradhataUan szorgalommal, 
odaadAssal, erdményesen milködölt. Utóbbi 3 évben mint az 
örsparancsnokképzö Iskola közétkezésének bevAsArlója, k/:Sw 
lelmelt nagy Ugybuzga'ommal, szakértelemmel és kötelesség· 
tudá.ss:tl lAtja el. NyUvdnoBan meydfc.Wr'\6: B~.mtgyijrgyl 
L4sz16 8ZV. thtts .. t, mert mint az osztAly gaZdasági hivatalA. 
hoz beo!?ztott segédmtwklis, fáradsá.got nem Imnerve. Igen 
eredményesen mOködik, továbbá. mint raktArkezelO. a kincs
tAri javakat Igen nagy stsk'udá.ssal és hozzá.értésse.1 kezeli 
és tartja karban; Dobai Péter, Németh Albc.rt törm. v.-at, 
Vincze György. Dtibrósy József, Németh István V., Budár 
Lajos tOnnA. FeIHi· Gyula, CBidcr János és Rara8:dOll Ist· 
ván OrmA , mert hosszabb csendőrség! .sm1g1iIatl Idejük alatt 
a közblztonsá.g! szolgálat terén nagy Sl:orgalommal, odaadás
sat és eredményesen mOködtek. 

Hon\'édek hUogatása a budapesti csend(Jrlaktnnyáball. 
Jünlus 4-én a m. kir. bonvéd.!M!g szabáJyuUsmertetO tan· 
folyamtn.9.k 16 hallgatója Lichtneckert Andrb tAbornok , a 
m. kir. honvédség aabályzatismertetO tantolyamtlnak pa. 
rancsnOka és vité;/; VereM András vklnt. aJezrede8 vezetéso 
alatt megtekintelte a Budapestell Allomásozó nyomozó ala· 
kUlatokal. A látogatá.s 8 órától 12 órá.lg tar:ott. A tan. 

folyam megteklntette a nyomozó 08ztAlyt, az 1. nyomozó al· 
osztályt és a törzsaloaztályt. 

A magyar katona jcllemrnjzA.Ilnk megállapltAsa és ezen 
a.da.1okllatk a magyar katonai S7.eJJcm nagyranevelése céljából 
e1engedhetetIenlU .szUkséges, hogy a vllágháborúb&n (nem
csak a hadazlntereken, hanem lL háboríivaJ kapcsolatban .& 
póttestelmél Ls) a magyar katonáv&.1 történt é.6 ennek jellem· 
Zésére klválóan alka.lma8, a valóságnak megfelelö apró törté· 
netecskék (epizódok) adomák., elbeszélések v.a:gy e8eményeket 
- tekintet nélkW azok b.angulatára - mielőbb Ö88zegyUjt· 
sUk. Nemes fajunknak ~k evvel értékes 8ZOlgálatot, 
mert nem csak. faji és katonai i:inludatunkat er6sltjUk. hanem 
férfiúi 68 ka.tona..! erényeinket ls fejle8l'ltjUk. Pótolhatatlan 
ké.r volna, ha ezek e. jellemző IBdatok -blUm.1lyen uton, pl. 
szükkeblO önzés, vagy ethaJélozA.s folytán örökre elkaUód· 
nának. KöZÖllyUnk folytA.n e téren mAr eddig is sokat vesz· 
tettünk. Azok a tényleges é8 nyugéJlományíi tIsztek (lelké· 
szek. ol'Vosok, hadbirák, hadbl:ot.osok, illetve tiSZtvLaoeIOk) 
tehát, akik Ilyen jellemzO adatok birtokiban vannak, bocsás· 
sák azokat mlelöbb triléz Nagy·Megye" Nay'!I (Rak,,) Kdroly 
ny. áll. altá.bornagy rendelkezésére, ( Lokik : Budapest, l ., 
Fortulla.-utca 8. J. 6.) 

A C8endfirség 1986. L negyedévi kö:r.blzt-onsAgl tevékeny· 
ségének statisztikáJa. A folyó év elsO negyedében a csend
orség milködési terWetén ÖSBZe&en 33089 (28026 ) 
bO.ntelt és vétség, további!. 4.1984 {39445J kihágá.si esetben 
folytatott nyomo7.á.st. A lefolytatott nyomozAsok eddig a bUn. 
teteknél és vétségeknél 38043, a klhágAsoknál 4168:i ese~ben 
vezettek eredményre. 46 bO.ntett és vétség, tovAbbá. 299 kl· 
h4gá.sl esetben a nyom0zA.8 még folyamatban van. A nyomo
zásokkal kapcsalatosan a. esc.nd6rség ÖS8Zesen 2930 (260·l) 
egyént fogott el és vett6rlzelbc 8 85497 (70029) egyént jelen· 
tett fel kUlönböző bUncselekmények miatt. 

Az elkövetett bQntettek és vétségek között szerepel12296 
(8333) lopás, ro16 (4313) rágaLmazAs és becsUletsértés, 3621 
(2933) test1sértés, 1900 (2124) CS9Jáa, 840 (873) gyujtoga
tAs és tfl:rokotM, Ui90 (1268) sikkaaztA..s. zártörés és hütlen 
kezelés, 883 (790) vagyonrongá.IA.s, 2484. (1497) orgazda.sá.g 
és bllnpArtolás, 634 (527 ) magánlaksé.rtés, 537 (490) ember 
élete el eni bOncselekmény, 298 (203) oklrathamlsltá.s és 
93 (98) pénzbamlsllAll. A még fennma.radó -!Zárnok az egyéb 
bO.ntettek és vétségek között oszlanak meg. 

A zárójelben leviJ számok az 1935. év el8Ö negyedének 
statisz.t1káját mutat jAk. 

A korcsmábóL A mecaekBz~botcsi örs AUomAnyába tar· 
tozó BaJ.og/l. Ferenc cBendOr j(miulJ 3-An l órakor Mecsek
"zabolc" kÖU!égben, a Szabó--féle vendéglőben, verekedÖkkel 
szemben szolgá.l!llon kIvUI fellépett. A verekedök kOzill 
Jl'euerstah.lcr János Balogh csendőr kardját megragadta, hO
velyébő l kibu2.ta. Balogb csendőr a kard pengéjét e kapta 8 
ekö;/;ben a jobbkéz.... hüvelyk· és mutatóujja közölt a tenyerét 
elvágt&, de megsérUlt a gyíl.rfis· és mutatóujja la, Orvosi 
vélemény azerint Balogh csendőr ,rerUlése 8-10 nap alatt 
gyógyul. Polgári egyének nem sérUltek meg. A kivizsgálás 
folyamatban van. 

I 
Ön által mega:r:aboH Idöre terJad6 el6legn6lküll 
hitel 8 m_ kir. csendörs6g m. t. taQlat részére. 

861 ...... , .W_Ir, .abooo.lr: ............. ,. ... , .dI.,..C· 
.,.. ... t.lb· ta ..... 16 .. ' .,..&: .... "lnü~.,,,1r. , ... . 
h .... ~L-.Io, .1 .. 0 .... , .. n-.A ..... ,.I ... . 

:=:::= Vidi,,", inJI,Dlalol lIIi11t.lkbl kiLdilDlt. ==-= I 
• Lakásberendezö Yállalat, VI. andrássy út 66 • 

I A legnagyobb csend6rségi szolgálati könyv., nyomtatvány-, rrószer· és felszerelési cikkek raktára : I 

PALLADIS RT. 
BUDAPEST, V., AKADÉMIA-UTCA 20. SZAM. 

A O.end6r.~get 6rdekl6 Ol olkkek IQrgelombeh Q:II:elal6t kOlOn k6rlevelekkei h l rdeUQk. 
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EJad6. Keveset hasznAlt 7226. Orlon Universal, 110-250 
Voltig, vt\ltóáramü, 2+1 csöves rádldké8%iU~k, tiszta, kelle· 
mcs hang(l. dinamikus hangszór6vol, Uaemkész állapotban 80 
pcngöért részletre ls. üzleti lira 142.50 P. Kis8 KáTOly törzs
örmester, Budapest, Böszörményi-űl 21. 

Ose.ndllrségl toIJforg6t árus it, köt, jav!l Vár/ai (Via. 
kina) MIhtUy ny. szaka.szaltis.zt, Budafok, POZMnyl-út 29., 
Dél J(Jz.se! ny. thtts, Budapest, VU" AmerikaI-úl 74. ezAm. 
F'ekete Imre ny. törzsőrmester, Uj.Hatvan. Toldi-utca. 2. 
Arak é8 nlUnkadljak: szép, új dlszto!1, \llI.logatott lollből 
10 P, szolgálati tollforgó nagyság szerint 5---6 P , régi 
toll 4tkötése 1 P, p6t1Assal 2 P, be.kUldött új toll vt\gl\aa. 
és megkötése pótlá.s nélkUl 3 P, póU45sal 3 P 50 fillér. A 
postakölt.séget a megrendelO vlsell. Papp Ferenc ny. 
tdrzsörmester (Hajduböszönn!ny, SzUa.gyt Erzsébct-körut 
35.) kappanfarokból kUlönleges gonddal készült tollforgó· 
kat 30, 2~ és 20 P--ért !l.rusit. MegtekJntésre vételkötele· 
zettaég nélkül kWd tollforgót. az esetleges vlsszakWdés 
postai köllllégét azonban az érdekl(k1óknek kell viselniök. 

SZEMt'JLYl IIIREK. 

'OJ örsllllrnncsnokok. A budai_ti J. kerületben: SeM 
János és Ki..., Jenő lőnn. \".·ak. 

UA7.asságot kötöttek a budapesU I. kerlJletben: B::andcr 
István fhdgy. GergelYI/y Ilona ürhölggyel NyiregyhAz4n: 
Fc1w'p János thtts. Tóth Erzsébettel Tápiógyörgyén. A sü· 
kesfehérvári fI. kerületben: Sebestyé" Józse! I. thtts. Sn.. 
gethi Rozállá.val Hegykőn; Tforvdth Bert.aJan lőrm. Fodor 
Margittal Kisbéren: Bzllc3 lAjos tonn. B.zab6 Donbal Győr· 
ben. A pécsi I V. kerUletben: Dobol István tönn. FchéT nonA· 
val Faddon: Varga. János m. őnn. Beke KoméllAval Csá.· 
kány községben. A mlskolcl VU. kerUletben: KMjalm Ber· 
talan tOrm. v. Sir Vo.:éMával Hámorban: KI~tUy Gábor tönn. 
v. Kis.! JolAnn!lJ Kispah\don: Moitldr JÓ~I"Ser I. tőrm. Sinl.On 
Erz.l:Iébettel Enesen; B6di GusztAv tönn. Ki.8s Eszterrel Mez6.. 
kereszteren: Tóth Slindor n. tőrm. Tóth Jullannával Tar 
községben és MO/Mr Elek örm. Tölc.:dky Eszterrel Sajó· 
bábonyban. 

C!Illládl hlrek. BzflioleH: a. budapesti I. kerületben: 
Gyimes MArton tőrm. v.·nak Gyula nevil fta, Pipó Sándor 
tőnn.·nek Sdlldor nevU fia: o. székesfehérvlirl II. kerUletben: 
XIV6di István tönn. v.·nak.~qLneVÜ leánya, Varga. Sán~ 

dor n. tőrm.·nek Kldooa nevnTeánya, Bakai J ózsef t6rm.·nek 
Irih",TrntA Revü leánya; a pées.l IV. kerületben: Nagy lat· 
ván xm. thtts.·nek MdTi(t..Magdolna nevU leánya, Komló8 
József lhtts .• nek GóZarFcrellc nevü fia; a. miskolci VU. kerü· 
letben: Békef' József lhtts.·nek JÓ!l:Sej·Gdbor nevü fia, Barta 
József thtta.·nek Béla nevü fia. Eördögh Gyula. thtt.s.nek 
gtl(l·Mtkia neVÜ leAnya. Farka3 IstvAn tönn.·nek S'Va>'ErZ8t. 
bet nevü leAnya. Tóth Sándor tönn.·nek GizellarKatalin nevO 
leánya, Balogh János r. tÖrm.·nek Jdnos new fta, Orbdn Jó
zsef t6rm .. nck Józsej·Tibor nev(l fia. és GlU Lajos t6rm.·nek 
Svi·Jldwnll6 nevU leánya. - Meghalt: Sdr' Gl.I.S2.táv székes. 
fehérvArl n. kertlletl thtts. felesége, sz. Szabó Márla, Buda· 
pesten: Kolozsi János debreceni VI. kerUletbelI tÖnn. fele· 
lIége, sz. Tókdr Lenke, Sarkadon és GOIIOO Márlon miakolcl 
vn. kerlUetbell tőnn. GYI/7a. nevU fta, Egerben. 

Első Szegedi Szabóipari Szövetkezet I 
Szeged, Sz6chenyl te r 8, Francia u. 22 sz. 
'1IIIeto" !l~8 O:r.eml telefon 160 
ElZypnruha éallrl 8zabOsál:!:. B(lrruha·o~ztály. MeR" 
hlzható mlnőséR'. Méllén:vos éra k. Ked vez(l fizetési 
fellé,tetl'k. A m. kir. c~enddrsé~~zerződéses 8zátlflól 

42 éve a vllAgot uraló eredett angol The Cba.mplon kerék· 
plirokat havi P 20.- és ao.jAt készltésO kltUnö Royal Star 

kerékpArokat 180.- P·ért havi 16.
Présztetre, kerékpt\ralkatrészeket 

NAGYBANI GYARl ARBAN. 
KUl8Ögumi 3.90, belsö 1.20, pedé.1ok 
2.10, kormAny 3.20, 8l!.rvédök 1.20-t61 
feljebb. LANG JAKAB és FIA, 
kerékpArnagykereskedés, Budapest, 

vm.. Józaet·körut 4.l. Képea árjegyzék ingyen. Alapitva 1869. 

ztöt 

neteK: 
illC 

Olvassa el. mfellJtt tP ne'lI'nlt I 
Ki.i7,le ményt nemcsa.k a. c.!etidőr.!ég tagjaitól, Mnem Mr· 

k!t61 elfogaduH.k, de tizenöt gép. oogy kézlr4sO.! ha.!dbndl. 
hw.!..::abbat csak ol6zcte.! megegyezds u.Mn. A közlemények 
jog/UmllZd8i. dtcsi8zoldsdnak ds 110. 8Ziiksdg€8, tartalmt módo· 
sltdBd/wk, valamint a. törlé.! éB kN3gé.!zIMs jogdt letlnlartjuk 
magl~lIknak. Ak' azt akarja, hogy közlemtllyét ~toztat4s 
IItlklll kihőljilk, trja rm a kézirat oldaldra plrOB ITdnnal: 
,,8zMzerinli közléBdt kdrem!" A kézlmtot kéTji/k a paplNlak 
csak egyik oldaMra, jélhasdbosa", írógéppel kotte.! 30rtdual· 
Bdgrfl, kklrd.!soZ pedig jólolvashatóan é3 nem hUsüriJ. .!Orak· 
ball Irtli. OltIMhatatlan. kdzirattal tW1Il joglaJkd,mnk. A kézira· 
tokban sommiféle rövldltést nenl szabad haszndllli. Kézirato! 
csnk akkor ktudiblk vissza, ha. a szar::6 megchnzett és \ldJ48Z· 
bClyeggel elMtott borftékot melldkol. Kéziratok sorsd:rólszer· 
keszUH 1izclI/~tbcn adlmk wlaszt. Fényképfelvételek bekül(lé3e 
alkalmdval c8atolni ken a felvétel ké.!ziMjtnek ird.!beli nyilat· 
koza!dt, hogy a jelvételm.Jk a .!zokdB08 ti.!zteletdlj elletUlben 
való közld.!éhez lloz.mjdnd. A megjelent kllzleményeket tl!l'Z· 
teletd ljlmn részcsUjilk, de tulajdonjogIInkat jenntarljllk, azo· 
kat tehát bcloogyezéstJnk nélkül nem szabad másutt k6zölni. 
SCIII pedig utánllyomatnl. A nyomdai :korrektúrá.tm'tlégezzl1k, 
korrektliraklvollOtot e8ak kivételes e.retben. adunk. Szerz/Unk 
!:!HönlcnyomatnJkat közvetlenlll a Stddll,m-1lyomda igazgató· 
.!áytJl61 (BpeiJt, VU!., JÓzs6f·körüt ~.) szivc.!kcdjCtWlk meg· 
nndcllU, amely 00 oolUllk kőlött szerz6ddBdllek I\rszabd8o 
szerint kötele.! eJkt!s'zitent Minden hozMnk intézett levélre 
txtla.szolunk, de csak Bzerkcsztöl íl..zenetben; mogdnlevelekot ok· 
kor scm 'nmk, ha. o beklllcW wlaszMlyeget melltlkel. Minden 
levelot teljeB névtlcl és nmdjokozaUal ald kell trni dB az dllo· 
mMhelyet 18 jel keU tÜntehli. Névtelen levélI'(! tlem v/llMZO· 
ZlIlIk. Ho~dnk intézett kloolet szolgd/aU tltm nBm tt:rclllnk, 
azok tartalma vagy bekjjldJ)ik kiléte jeMl senkinek "em adunk 
felvlldgosftdst. JellgéUJ Iegcé~rtlbb k"'ebb helység nevdt 
vagy ötiegyll 8'Zdmot vt1la8ztanl. AlInak, oki jeligdt nem jeWI 
meg, tlcvoook ke::dilbet'lli és dllomd3heLye alatt vdla8zolunk. 
Közérdek{/, kértUsekre nem szerkeszt61 Uzenetben, hml(nn a 
"C.!cndőrlekszlkon"·rovaJban w/oszolunk. EI6ftzetést caak (I 

c.!etut6r.!ég, hOlwtMég és az tillami rend6r8/1g , tovdbbd a biró· 
.!dgok, iga;;:$dgllgyi és közigazgatdsi hatósdgok tényleges ds 
nyugdllomdnYlí tagjaitól jogacllmk el, mdstól ft6fII . A csendllr· 
ség tC-tlyle.qes ts nyugdllomdllYll. legény.!égi egydnel az el(J~e· 
tési dlj Jeiét jfzctlk. EMjizetnf e.!ak legalttbb jdlévre lehet. Az 
eI6j1.zcfé:Jeket kérjük pontooctn megujltall', mert jel.!zólltllst 
nem kUldiLllk. A nekünk szdnt pé.nz.kUldeményeket k/lrji'k a 
O'stmd(lrsdgi Upok !5."'" "zdmll p03tatakarékpén.ztdri c.!6kk· 
8Zdmldjdra bejfzotlli. Címünk: ,,A. O'send6rBégi Lapok .!;urr. 
keszt&égénck, Budapest. T., Bö.8zőrmomyi·út ll. amm." 

~I ál ~HUpElett bordowl4 ib ulY Irodai I~lpek 

HUNGÁRIA és 
RHEINMETALL 

hOldoshal6 ir~fpe1t I6k~lcl.. ItIYite!bell, meanJlleuO J4U.IUII&I 

FORBÁTH és RÉVÉSZ 
Budape8t, v .. S6IYány-u. 28. - Tel.: 10-2·19 
A •. 

BÚTOR 
tarló., mod .... kIvitelbe .. , k.ny.lme •••• 111 .. _ 

rh:eU.r. "epkelill 

IISIPlRIIERMÉlEI BÚTORCSIRIDIA RI. 
Budapest, VII., Doh6ny-utca 86. 8Z. 

miideI: ' Il~ Nlrrtrr S6~for ... ett Ren ..... WI~ 
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D. ~l. (Imi., ParM. 1. Lexikonvila.azt kap. 2. A nyomozó
kulCBban az ,,1Ö6"-Jelzée az lnlernationale Otrentliche Sicher
beit dmü, B6csben megjelenO nemzetközi közblzton.ságt szak
lapot jelenti, amely nemzetközi bUnt.etteaek kijrtiLéselt ls I(ö
ZÖlni azokta. Ezeket a köröu!aeket veszi 4t a nyomozókulcs 
la.. Mlrrtbogy nemzetközi bünt.ctteseket csak büntelt miatt 
szoktak köröz.nl, Ilyen egyént, elfogAaa esetén az illetékes 
kir. UgyéSUlégnek kell 4tadnI, tekintet. nélkW arra, hogy mi
lyen kUltöldl blróatg vagy JlatÓlJég köröz!_ - 3. Lexikon
vtl1aazt kap. - 4, HdgclI6: kötélbOl létraszerOen készWt 004-
szóalkalmat08s4g; Cll6nak: lapoefe.nekü, kiemelkedO élesoml, 
lapostarO kis vfz.l jUómC, amely evewpaddal élJ evezOkkel van 
elltltva, de hajthatja mótor 18; ladik: olyan CIJÓnak, amelyet 
nem evezővel hajtanak, hanem lolóniddal. toln1i.k; cfE;reglye: 
erosen merill6, élesoml, öbl& dereku. nagyobbfajta vizi 
jé.rómQ. Rendszerint. halúzok ha.szn4.ljtk; eu:!; szAJlItjak a 
hald.azháJót éa rajta van a ca1ga la, amellyel sik vizen a bAl6t 
felszedik. - 6, A Szolg, Szab. I. r é.J1l Ml. p'>JÜ 1/ b) aJpontja 
szerint Cszteletadl\st kell vezényel"l minden elöljár6 és olyan 
katonaAllomt\nyú feljebbval6 elött, aki a parancsnokénál ma· 
gasabb rendtokozatot visel. 'femlészetes teht\t, hogy ha egy 
honvédtWxles rajt vezet, a csendömek, akivel taléJ.kozlk, fö
vetést köteles vezényclnl, mert a csendör a katona·t\Uo
mAnyba tartozik. Sza.ka.82",ezCtö a csendörnek nem vezényel 
fOvetést, mert egyenlO rangolak : aajd.t azemélyUkre kölcsö· 
nÖBC:n t.laztelegnek. - 6. A Szolg. Szab. I . rész 330. pont ll. 
alpont ja szerint vidéken Ú fUrdOheJyen. ahol helybrRg nln
caen, az ol.dal!eg~r vl.aeléae nem kötelező. Az örsáJlomáson 
tehAt., ahol nincsen bely6rlJég, & u.abadB4golt honvédegyének 
oldalfegyver t.élkW jArh&tnaJt. A csendör kardot kötelea vi
ee:lnl, mert a SZIll 201. pont 2. bekezd4!se. elöl.rj&. - 7. A 492. 
pont alapján. - 8 . .Az lIleUkea pzdll!l4g1 blvataI a mult év 
december l-én már levonta. 

G, J. tbtl8. Nem egé.uen értjük az esetet. lrja. meg ne
künk még a következOket; 1. Milyen bQncse.lekménnyel volt 
az. öt kereakedö gyana..sltva. - 2. Milyen körillmények tAmo
gattAk: az ellenük emelt gys.nút. - 3 , EIlogt.a-e öket a jAn5r 
vagy caak el6vezette; ha 1gen, a Szut. melyik rendelke:té.!Je 
alapjAn. - 4. "Mllye.n alapon bocs4tott4.k. öket azabadon? 
(A Szut. 320. pontja ugyanis egycnJdnt felsorolja az eseteket, 
amlkor az elfogott egyént a JAn5r és amikor az örsparancs. 
nok azabadon bocsáthatja. Melyik eaet forgott fenn a kérde
zett esetben 7) - :I. KI ft.zette az uUkölt.aéget oda és ki visz
B:lA!eI6? - 6. Tettek-e az Illetők valamL lépést, ba. Igen, hol 
és mit követelnek r Csak ha e kérdéaeinkre felel, tudunk 
választ adni. 

Rigó. Ha aza.bAlytalanul hajtott, közlekedési klhágá.st 
követett !'J, amelyért a f&zolgablróhoz kell feljelenten,t, de 
a feljelentésben meg kelJ emliteni , hogy az tIIeUS, mint egy 

konzuli Izemély ceal'cltagJa, személyes menteseéget élvez. 
Ot magAt nem u.abad Jdkérdeznl. de a &értettet, tanukat, 
Igen. Mind a terUletenklVUllaég, mJnd Q ae.méJyes mentel!.8ég 
ugyania az ezt közvetlenül élvez6lu:.ek velUk egyUtt lak6 csa
lidtagjalra t. kiterjed, ha nem magyar AllampolgArok. (Szul. 
496. pont utol!lÓelötti bek.l Ha azonban az illeUS. aki a gép
kocsit ve~tte. nem MagyarorllZ4gon az éde3&.pj4.val, hanem 
kWföldön laJdk és Itt e:aak A1.ut.azóban vult, SZ"erilélyes men· 
tesség nem lIlelI. A Jdmult ló ártnak megtérlt.é8e polgArI 
peres 1.Ura tartozik, a klbt\gáa lényegén ez nem változtat. 

OktatöUlId. ASzut. 546. pontja azért Irja e!6, hogy öt 
éven felUli azabadaágveSZt.éasel bUntetendO bOncaelekmény 
gyanuja miatt elfogott egyém·(1l személylelri.st kell felvenni 
és a tényv4zJat fogal.fllUv4rya mellett meg6rl.zni, hogy ba az 
Ulelö nyomozA8 kÖZ-ben vagy az Ugyészségnek való 4.ta.dI.s 
elött. a. caentlOr&ég- örlzetébOl megszöknék, személylelr4.aa a 
Nyomozat! ertealtö az4rnAra kéUlél legyen. A:I. ia megt.örtén· 
hetik, hogy az UleUS a csek,dőr&ég elött 4.Ioevet basmáll: 
Ilyenkor a k.é8Öbbl az::)noslt.4.at az ör/JÖn meglévö személy
lelrá.s megkönnyltbetl. 

Cll. J . Wnstlnneater. A leghelyesebb eljt\r4lI, ba sürg6a 
t\lhelyezéaét kéri . a nekünk megJrt adatok bejelentése mel· 
lett, Ezt meg kell tennie aSzut. 86. pontja stellemében la. 
Azzal a n6vel, aki eddig 18 kellemeUenséget okozott önnek. 
IUl.r egyazon községben lenni, a tovt\bbl bonyodalmak nak Igy 
elejét veheti. A blróe4gt Itélet mAr egyszer igazat adott önnek 
ugyan _ bizonyára a következlS esetben ls úgy lenne, de kAr 
volna Ilyen dolgokkal megmérgezni az életét és kitenni magt\t, 
valamint menya.aazonyé.t annak, hogy a község a szAjll.ra 
vegye. A:I. emberek könnyen ellil8Zlk a rosazat, e.zt. ne felejtse 
e l. A csend6r pedig. ha mega.z6ltAk. mAr kényea, kellemeUen 
s el<Jbb-utóbb oly nehéz helyzetbe jul. ami szolg4.1ata eUAtA· 
sAban ls E8.varja. Nem cétazerillehAt az ellentétet - kl tudj&. 
meddig - kiélezni, hanem okosabb feltünélI n~U1 klt~rnl az 
o.tból. 

Remény. A kérdés rendezés alatt. áll. Az eredményt el6re 
nem tudhat juk. Ha v6.ltow lesz, azolg4.lati uton értesUlnI 
fognak róla. 

DI~Ul. Nem tudjuk pont084ll, mikor jelenik meg. Ebben 
az évben bizonyosra veaazUk. 

L. F. t{lml. , l\lollor. Aki a hadlIogs4gban töltött Id6l 
Igazoltatni akarja, ela(Saorban a. volt caapattestéhez kelJ for_ 
dulnia. Ha Innen ncm kapnA meg az IgazolA.at, attól abadl. 
fogo1y-leszerel6tAbor parsncsnoks4gltil kell kérnie, ahol 
hazatéréaekor leszerelt. Ha ezt sem tudná megs~reznl, akkor 
két volt tiszti el61jAfÓjAnak Irá.sbeU nyilatkozata szUkRges. 
Ennek hl4.nyában pedig k/il volt legénységi d.UomAnyú egyén 
eaküvel megeroaltett lanuaágtételével kell igazolnia.. Jgy ren
delkezik az 5300/M. E. 1922, 8z4rnú rendelet 8. pontja. 

I Fényképezé.hez KODAK FILM 
mindi, a legjobb 
la legmcgbízhar:6bb I 

A magyar J..'ir. 08end6rttszti és altiszti kar I.."iprdbált ,negbizltatd beudsárldsi Itelye a 

1r1t11tc:)~RUHÁZATIRÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPEST, VIII., OLLŐI.ÚT LI. SZÁM 

ho' a 2= (J.8~e. eUl/eI, r"hd%aH, tovdbbd 1101-, firfi- ú " vermekrllhd1!ati cikkek ill lakberendnid textfMrilll 
CI ItflnaUllobb vdlauttkban JUJ,p h atdk 

HérsékeU drako - HegbJzfjató minöség. 
Pontos ldszolgdlds. - I:egkedvezöbb 

TELEFON. 39Z·8S, 3U.97. (lze/ésl leUé/elek. 

~~~ 
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Quo nuUs. BizonyOfI okokból cétazerűbb. ha a 2 . .kérdé
sére 111 lu II nem a lexikonban vAJaazolunk. Elég annyit mon
danunk: aolgAlatl uton mindenkinek meg kellett kapnia a 
tijékoztatáat abban a tekintetben, hogy a levélben tárgyalt 
esheUSaég nem fenyegeU, aklncstAr helyWl érte. Kérdezu 
meg az örapanLflcanokAt, 10le réulet.esebb lelvilAgoe.itMt la 
kaphat. 

Ors, GA\"R. Az idényazolpJaU tAbl.Azatot nem a StAdlum 
rA. d..rusltja, hanem nAIunk kapbató 20 filléres lev!lbélyeg 
beküld!se ellenében. Ha többen egyt.Ittesen is rendelnek, 
levélbélyeg helyett pénzt la postára adhatnak. A kért tit da
rabot poettra adtuk. 

Erc::sl, LehetWr. Itlibcakapl. Lexl.konvAIaszt kapnak. 
Dobm. A leirt eaet erkölcstelen U%.tet, semmi mú. Ehhez 

a Uh"Vény nem ad jogaegélyt. Máa örsá.1lomáJJt ncm célszer-O 
jeUgének vAl&.8%tanl. 

Borostyt\lIkG. A:z. 1931/ 11. S7Amunkban közölt ctkk tel
vl1ágos1ubt ad mindenről. Az örBÖn szlvcge.Q megmutatják 
ezt a cikket, tanulmányoZ?a At. A kérvényt a. belUgyminluter 
ilrhoz (VI. c osztály) kell beadnia. 

OlLrage. A 14.4.4.44/929. B . M. rendelet 3. I·a szer1nt 
oktató· élj lamerelterjeatO elóadások keretében mozgóképek 
<:&akis a belUgyminszter külön engedélye alapjAn adhatók 
elc5. Ezt csak tAjékozt:atá.wl közöljUk, mert egyébként kérdé. 
aéMl nem 1I\t.azlk ttaztAn, hogy erről van-e szó vagy pedig 
arról, hogy 4llóképekrt és csak. vetlt6géppel mutattak-e be 
az. elo5adúon. Iamételje meg a kérdMrét viligosan. 

K épek . 1. A felvélele:knél a természelességre vigyiznl 
kell, a caendOl'Ök ne jJljanak mindig vigyá.zzban, M.áaI.k bárom 
képét közöljÜk. - 2. Olv .... el a 11/1936. stAmunk :Ml. lexi. 
konv61&I7At. 

P. B. A ma érvényes rendelkezések szerint nem 87Am1t
bat özvegyi nyugdljra. 

Homrog d. A velünk közölt adatok .szerint nyugel1átJ.sra 
igénye van. Katonai és caeOOOnégi szolgAlatAra. vonatkozó 
okm4.nya.lt eaatoiva adjon be kér"Yényt a beIllgymlniszter úr. 
boz (VI. b OSZt.)1 Hogy lehet, hogy ez caak most jut esúbe? 

B. B. B. B. B. Kölca6nÖl ithelyezéll:i kéreimeket nem 
közlünk. 

LS.SiS. A legénységi el6léptetésekre vonatkozó rendelke
zések 9. ponljábru- feleletet taláJnak a vllAa kérdéIJre. 

Nincs otthona. Ha a nOsUléIJ engedélyezésére Iránti kér. 
vényt beadl.!L, meg kelJ virni a döntést. SÜrgetni nem lehet 
még azokkal -az indokokk8J sem, amiket velünk közölt, Ha
iI~nló helyzetbcD aokan vannak. 

Örijkbc1ogadlÚl. A 2lS.972/B. M. 1906. azAmú rendelet ki. 
mondja, hogy agyennek valld.8lira vagy megvá.ltoztatá.sá.ra 
az örllkbefogadlbnak ninc. hatA1ya . .Ez azt jelenti, hogy az 
örökbefogllodolt gyenneket m4Ir vaJllbra AUratnl nem lehet 
JS éves konlJg, amikor m!!' maga határozhat. 

Kék. Val6ezlnQleg a jöv/S év elején meglesz. Körülményei 
alkalmaaknak lilBzarak • jelentkezéshez. Parancsb61 Ide. 
jében értesül !"Óla. 

Kg .. Nyék. A Cs. 20. UtaaltJ.s 18. pontja szerint a régi 
111'11 itAúmoln! köteles a vagyoméazt. Ha ez még mindig nem 
történt volna. meg, jelentést. keu tenni. önök annak a vagyo~ 
rtsznek a. hlá.nyival littAk el ~ új tagot S ha. most kifizetik 
az újabb vagyolll"észt, a vagyon kétazeres teherrel van sujtva. 
Kérdés, hogy megengedI-e ezt az önök közgudáJkod4.sá.na.k a 
vagyoni helyzele? Ha Igen, fizessék ld. 

Gombos thtts. Le:ldkonban felelUnk. 

I O ékszer v".ár ...... ". ra, Jav ....... " , 
forduljoo bizalommal T Ó t b J Ó Z S el 

I K",.ea "rle.,..~k In.,. .. n l ÓrAs és éksze r é8zbez 
Ked"e" fI.ele. , ' .. !tHelek Szeged. Kártu:z u. 1a 

I CSABAI (CSICSKO) ES G E R I C S 
pol ... ,1 t •• Il.n.u" ........ k .. lnd. "n.".O ~.'o".1 o;:lk.,.k 
r ... ~ron, III n"'"' ' .. 110 ..... '1 .11."..' •••• 1 •• 11.1 ••••• 
M" t •• r.n,o""".".I. IlA"O."A, ,6 ·UTC .. 33 ........ . 
"<lllh .. , ""'lbllluu6 kinol",,,. :.; W"lbluyOll Ar" .: Kedvn6 II_ 
.t'l6oJ 'o l~t,.I~~ :.: A m ~J,_ 6OI'DOÖ ..... Ben .ztllltől. 

Mintközlegény a vérmezökön. 
(Regény.) (12.) 

I,ta: S<lLYO~1V ARI ~mIALY. 

Napfclkeltekor, mint óriési kigyó, megmozdult a vonal, 
hogy o. frlss árokból felkelve, keresse a me1egitö nap 8Up· 
ralt, hogy elO%ze dermedt testérOl az /Sazl, hideg, nlnle 
zuzmarb hannalot. Hogy firadt tagjait ösazeazedve Indul· 
jon az ezred hez, amely mir útra készen húzódott felénk, 
hogy megnézze, ml történt tegnap a másik erd6stélen, ahol 
úgylJZÓlvAn er.:' dfvi~ iUt Utközetben. ~8, hogy nem ma
radt-e el \"a.ami OrollZ caapat. 
~ én aizadom ta feb.Ark6zolt négyes IOrokban a 

helyére. Igy meneteltUnk vég1g ILZ el4zO napi Utköret"IODa' 
Ion. A többi ceapatok eltUntek, mintha a föld, vagy a. aQrü 
erdOrengeteg nyelte volna el /Sket. Csak itt-ott lehetett egy· 
egy vért6cs4t lAtnI a tl.sztAlon, & szántAsokon b(lzód6 
irkon. 

Ez. a mieink vére - mondjuk egymUnak. Szélén, az 
ilt meUett az orosz löv6az4rok. Itt még sok a halott. Ezeket 
még nem tem ették el Ezekkel még sok do.og lesz. A kivAn· 
calak beljebb mentek. Ezek ujsigoljAk, hogy az erdc5 tele 
van orosz halottakkal. Mindenfelé fekszenek a hlla fik ir
nyékiban. ~ erdc5 azéle az egész. úton festól l'-tvilly. Mintha 
ide Ur1tette volna kl egy nagy viros az ösazea rongy.üt. 
MIntha Itt niroga.tnik egy hadsereg alsó ruhIJL Ugy 16g· 
nak a tu.6 orosz csapatok elszórt, megszá.radt holmijal Ez 
mir maga ls jellemz! a pinlkOt, a zavart. Itt mir nagy 
fejeUenség tUkröz(kIJk vlaua. 19azi orosz háborUs kép. Vagy 
öt .kllométert megytlnk, közben Itt-ott mindig taJé..kozunk 
egyes eldobott orosz. felazercléssel. Ezek a tárgyak mutat· 
jik azt all utat, merre vonultak vIasza. Nemsokára e7.ek ls 
elmaradtak, mintha. ml sem történt volna. e tájon, csak az 
ezrcdUnk .aétáJ az erd/S hlls árnyékáb9.n. 

Mir reggel 9 óra lehet, mldön az ezred megáll, hogy 
egy kis p1hent5t tartson. Vagy talán utAnanézzen :!amét, boi 
t.a van az orosz'!' Azt hinem, bogy azért '-Jltunk meg, mert 
eltogyotl az erdc5. Mm már jobbról la taZtAa, uántu kö
vetkezik. AU hiszem. Itt néznek szét egy kicsfL 

Szétosztjik a postiL t:n is kapok egy leveleWlapot. 
a nOvérem Irja. De milyen h&lfesen Ir. Bátorit szegény. Azt 
Irja, hogy Jegyek bátor. Legyek én ls hOS, ha a harcba 
k~r1lIök, mert & baziért harcolok. Szinte flgyelme:tlet a 
kö.e.leSBégre. De azért mégis kicsendÜl az aggod6 testvéri 
szeretet ls IIOraJb6J. Jr4osotygok rajta. Igy lelkeslU a magyar 
leltvér a teatvér6t, a magyar harcoaL J6lesett szivemnek. 
Hisz eltakarta szive fijdaJmit. Vigasztalt engem a testvér, 
• honleÚ-y. A bajtArElm I. mind o lvasnak. csaknem min
denki kapott ma levelet. TalAn azokat IB lelkemtik hazulról. 

De nagyon sok levél megmaradt. Nem akadt gazdája. 

S 1111 TU Nedve8 ralak szárauá tételéhez 

" HA.ARCSTOmITO 
POSN ANSKY ÉS STRELlTZ RT. 

Budapest. V. ZsH •• y Leó utC& 13. lel.: 22·8-29, 28-2·~ 

~~~~ k BOTORT Sleiner és Franknal 
Kedvero Ik,I/,llelMlel,. I IIPOSVAR. FO·UICA 12 
IleUIlSlerlbb ts lel "suse" "IUell!slredl.lnlshbn jItH'" .rat 
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Ezek n~vét, ha. kl.iltjAk, csak annyi & felelel: - Megscbe
aUlt, meghalt. _ Etek mir nem olvassAJc a tAbori lapot. 
Ezek mir útban vannak. Kl-kl baza. Kl-kl az ilJ orszAs;"ba. 
abol kezdödlk az ilJ élet, az örökk~ tartó boldog vagy bol
dogta1an élet. Mert ugy tudom, bogy ott III két élel van. 
Eppen ilgy, mint ezen a földön. 

Mere.ngéscmb61 felébredek. Erees bang oaztja par&11-
csalL A7. ezredes úr tu egy csoport liszt Í1r között. Gyürötl 
köppeny a ,,·!Jlá.n. Sun.emel mélyen csillognak UregUkben. 
LoVIU járl:lrök jönnek. Egyik az: ezredes urat keresi. Je.entl, 
boa az oroszok ptr kilométerre a. falu mögötti erdöben 
vannak bema. 

loUrill vége a. plbenönek. Zsebrevd.gom a noteszom, 
amelybe s naplóm lrom ~ már Indulunk ls tovább. Alig PAr 
.uá.z tépéa és az erd6 jobbról ls elmarad, bogy aaemelnknek 
arra ls nagyobb terepet engedjen lAtnl az Ismere:len oran 
földből, amelyen- mon egy lapo8 magaslat terUl eL Az olda· 
láb8n, (Igy kél kl,ométernyire, vagy harminc hubói tIló 
falu lapul . Pavlov, hallom a nevét. Hiu Itt térkép ls van. 
Azon pedig rajts. van minden falu. De még a major ls. A 
legnapl la rajt volt. Azért találtuk meg. 

A pavlovi etluw.. 
Az ezrede8 (Ir paranceol: 
- A zAaz1óaljak uétht1zódnak. Az eJIIÖ ubzlóalj megy 

a falu felé. A miaodlk éa negyedik az erdO szélén Mz6dlk 
fel a magaslat fel~. - MI ut bittük, hogy előttünk más 
csapatok ls vannak. De caend mindenfelé. Még csak egy tá
voli fegyverdörrenéa sem hangzik. 

Ovatofian halad az ezred. Mir megint járl:lrtSk kellenek. 
Fel8ZÓlIlja a sztzadoll úr a IIZázadát , kl akar j4n5rbe mennI. 
Rögtön jelentketem. HISZ ezt tanult.am.. Ez szép dolog. Itt 
a baka egyéni furfangja la érvényesW. Az Igaz, hogy leg~ 
el08zör taláU(ozlk az eUenaéggel, ezer oldalról IeskelOdlk rá 
a haltJ. Ezek azemel elOI elbt1Jva kell kllesn1. boi rejtözlk 
az elleD~g. Hol Mzta mcg magát. 1::s 1!n még18 ezt tartot
tam valamirevaló megbizatúnak. 

Most ls jelentkeztek vagy bu5ZSn. De csak Dégyünket 
küldtek el. Engem b m1!g hArom közleKtnYt. A vezetO én 
lettem. E% u elllŐ eaet, hogy parancanok vagyok. Iga.t:, hogy 
csak htrom embernek. Ezek la örömmel jöttek . .El ls Indul
tunk azonnal, hogy a. fel3.datot megoldjuk. Ez nem. kevesebb, 
mint a ll"'agaslat oldalában lapuló Pavlov ttkutatA.8a, hogy 
ninca-e benne ellens1!g. 

Gyorsan hagy tuk el az álió helyzetben l1!vö száz9.dot. 
hogy az egy kilom1!terre fekvO falut mlelöbb eJérjtlk. Balra 
h026dtunk vagy ötazAz lépést, hogy a falu felé húzód6 bok
ros mélyed1!sl elérjük, mert rtlgt.ön .a terepnyujlot.& fedezé
ket Iparkodlam kihasználni, hogy az eseUeges figyelO tekin
tetek elOI takarva legyUnk. Itt Mz6dtunk éber fIgyelem 
közt egéazen az elsO hAzIg. ahova kerlrOI osontunk be, fel~ 
tllz.ött azuronnyal, lövesre kész fegyverrel. Semmi jel. Sehol 
még csak egy c.Ivllt .em látnI. Előre megyUnk alaktsig. 
Talán les.znek Panyek? Az ajt6 nyitva. A Panye békésen 
üldögél a. JóeAn. Vagy hatvan ~h'ell lehet. Mel.lette talAn az 
életpArjA éa egy fiatalabb törött asszony. RémWten bAmul~ 
nak reánk. HIBz hirtelen tennettUnk ott Az öregasszony 
ráncos arca. remeg a félelemtől. A%t hItlP, Utölt utolsó 6rája. 
Kérdem tőlük oroazul, mert már Igy tudtam pár IlZÓt: 

Zöld csendürségi ágYi akarók al 
te ljesen e lől rá.sosakat a raktllrr61 kiárusftjuk. 
KIArusfté.si Ar, amfg ft készlet 18rt, beleértve fázis
adót, helyt Sopron, 2 O P e n g 6 darabonként. 

McgrendelhetlS ; 

Soproni Szünyeg és Texlilmüvek R.-T. 
Sopron, S.ro •• út 24_ 
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- Nlma Panye rus.tkl? 
Nlma Panye, nIma felelék mlndjArt. k6rusban 

mind a hánnan. 
Azért én nem hittem, mert a. jAl'Örnek hlnnle nem sza

bad. Meg kell gyOzOdni. A.t kell kutatni a terepet. C1:ak II. 
sajlLt szemének higyjen! Hamar Alkulatjuk a bAzsL Nines 
lIem.m1. 

Vizet k~rUnk. Egy \'öd6rrel adnak. tpp j6 friss. Poha
rat tart u. a.vzony. hogy azzal meritBUnk. Elveszem I.Ole. 
Belemeritem a "ödörbe ~ a.t öregnek adom, hogy Igyék. 
Meg1!rtett, mire gondolok. Nagyot Ivott a vizbOl és er6ae? 
bIzonyItotta, bogy a vizben nincs semmI. Nem értettem mit 
beszél és még18 me.gértettem, hogy Oulnte. 

Megtöltöttük hanur a kulacsokat és pár perc alatt mir 
ttOlJOntunk a hils6 oldalra, hogy az egyik tut.zb61 kl, a mI.~ 
aikba be, kutaaauk At tUzeteaen a falut. A tslunak azélell 
utcája Urea. Sehol egy ólö lélek. Mintha mlndenkl elbCjt 
volua. A túlsó vége Jel1! dll a falu kutja. négyszög .ele8 kert· 
té8ével. A mAaodlk hAznAl mAr kertrOl jöttUnk előre. A kert· 
ben -nép Illlmafa. Telve öklömnyi almával. Valamennyien 
örtlltünk. Hamar egyik leré.zta.. A btólzaAkok lele piro.l al. 
mAval. Hisz egy azAzad kullog utánunk azomjasan. 1ln ba· 
mar végy.ck. Megyek elöre. Há.lul egy pljta AlJ a kertben 
keresztben. MeUette ke8keny út ve.zet a.t udvarra, egy hd.· 
romszögfi térségre. Balról !lZ lstálló éli mindjárt a lak .... 
Ide Irányitom lépteim. Itl Ilf egy öreg Panye egy öregebb ét 
tIatIIabb aaazonnyal. Rémült arcok, amiJOn felteszem az 
elOzö kérdést: 

Nlma runki? Ezek ls k6rusban "erik a meUüket: 
Nlma ruszki, nima ... 

Azonban ezek valahogy nem tetszettek. A szemeik 
mintha hlIzudnMak. Bené:r.ek a I&k4.sba Il% Agy alA, Il% 
Agyba. nlnca adlol &!mml feitanO. MOllt !lZ udvarra megyek. 
Az öreg Panyet hivom. Az IstAll6njtót kinyittatom. Itt ainea 
orosz. Csak egy glrhea 16 és egy ugyanilyen tehén álldogAI 
uomorUsn. A nagy paJla ajtaja :r.Arva. lemét kérdem az 
öreget: 

NIma ruszki'!' - Es mutatok a. pajtára. A% öreg 
rAua. a fejét és llzivére teszi a kezét, úgy blzony1tja., hogy 
nincs. t:les azemem azonbln nem kerillte el azt a rezzen1!st, 
amely az. öreg azem1!böl kivIllant. mldön a pajtára mulat~ 
tam. Meg voltam gyöz6dve, hogy valami nincs rerfdben a 
pajtában. Szinte már dÜhös voltam, hogy társaim még nem 
jönnek. Hisz mAr megpakkolha~tAk magukat aimával. 
Szólni nem akartam, n('hogy elAruljam ottJétUnket. Gyorsan 
caelekedtem. Az öregnek mutatom, bogy nyiss.:a kl a kaput. 
Ism1!t megrezzent. De félt tOJem ls, akiből most mAr semmi 
jót sem néy.hetett kl a lövésre és 6ZÚrAsra készenlétben tar
tott fegyverrel. Az öreg pillanatig gondolkodntt. De vUlogó 
87.e:melmböl megértette, hogy egy percig 8CllI. késhet é8 mér 
ha.lott. A kapu kitárul szép b.ssan. Jobbról magaM.n felra
kott gabona.. Balról széna. BeI8Ö baloldaJáról zajt haIlolc AJ! 
öreget feUököm. csak Ogy bukfencezik el6re és már a ny1· 
IAsnA!. nézek farkasu.emet két lua!d.ikodó orosszal. aklk ak· 
kor akartak fegyvereikhez nyulni. mlMn mir az én puskAm 
ca/:lvébe néztek. Meg 18 rémültek (Igy, hogy mindié.rt feltar
tottAk kezeiket. jele2We, bogy élni akarnak tovAbbra ls. 
Most mAr a többiek ls elOjöttek, meglepetve nézték a két 
foglyot. 

(Foly tat juk.) 

Á G Y T O L L AT, p"yh'\ ,,~Iod"', "."';.~ 
bittarÜ30k. és menyunon,.ok kihizas.ltW részére, 
bigiénlkuaan ketelve, ajiolok. Kérje mintitott 'r. 
aJinlltomaL fehe. rOllitoU IddtoJlat 10 kg. vét~lnél 
kg .. kénfl ne.g66.t utánvéttol, bérmentve 81il1ltok. 
Rés,beni ré8'lletfizetésl ked\'l!zmény\ adok. 

qOSNfR GYULA jgy.o l!-üzeme, KlskunlélegyMza. 

c.eDdllrMg1 DJ'oml.ll.tvAnyok q t e I •• 'r' l ,. 1 cikkek DQJ 
rakt.6.ra.. .lrJe"'l,ket IDlO'trI " bfrmeDI'" kOldllnk. Ponto. " 
leJkUam,l'tItu klUOJplur61 e6«tlDk rllli J(:; hlrDe'Pe t_tNtl' 
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aarcá,zatl pályázatuakra, 
melyet a tné.jus 1~1 számunkban közöilUnk, beérkezett 88 
pélyamunka. EbbOl Igen jó 26. jó; 15, megfelelő: 24, má.sol.~: 
23. Legjobb I'umkralvy J ózsef tbUs (Nyirád) meco1dt\sa, 0\'6 

a jutalom. Elhatdrozd,sa 
szabato" és helyes, terve 
egy8~M, é8 könnyet\. ke
TesztiUviht!tD. A dolgoZ'Gl 
lelépité86 dttektnOwM és 
,livid. 

IgCni jó a klSvetkezök 
plUyAza.ta: Badn. La~ 
thtts (Tószeg), Baldzs!' 
Laj03 prb . .cs6. (Csömör). 
Both Atldrda thtta (Gomba), 
B troes JdufJl alhdgy (Ceg
léd), BtxM ''''!Te lörm. 
(Abony). CIJép Bá1ldor 
titUs (örkény), ETWa lmT6 
alhdgy (Monor), Fekete 
Jánó3 tblU! (Pusztava.cs) ,. 
Jl'eTfmcz Mdzea thtts (Du
nahal"lU!Zti), Földtldry Led 

tbtts (Kiskunln.cbAza), Grd/ J4f/0" tőrm. (PestBze.ntimre), 
Jult4sz Imre thtta (Monor), Ka/Illa István törm, (Duna
haraszti) Kus Jdvdn- törm. (Alberti), KoncZ'i Istoon tbttll 
(BudaHlt) , Lakoto" Istoon tönn. (Zákány), vittz Nérnethi 
Pál thtts (Balalonűjhcly), Pdlmlli Ld8zló thtts (Tatárszent
györgy), 8;nlOll Ld8zló prb, C8Ö. (Madaras). Szabó Dét&e~ 
cső. (Csögle) , Székely János önn. (BugyU, Bzqntmikló.ri 
Józsel Ulrm. (Dömsöd), Tabajdi I mre Ulnn. (Gomba), 
Várnagy Bándor thtl.s (Alberti), Zólyom. Jdl108 tőnn. (Ocsa). 

A pAlylizók zöme megleJ)Öen j6 harc4..aul.U érzékröl tett 
tanuságot. EUlatArozásaJ.k nem gépiesek, nem mesterkéltek, 
van gt>ndolatuk. A mll.szaki alapiameretek azonban n,agyon 
hézagosak; csak ezzel magya ..... d.Zbat6, hogy többen fanta.sz
tlkWJ ötletekkel dolgoztak. A lerepértékelés egyöntetüen igen 
jó. KWöll,ösen ki kell emelni a péJyAzatok nagy részénél az 
erélyes, gyors elhatArozá.st. A pAlyiWLtok á.tlsgértéke messze 
felUlmülja ll. vArakoz4sunkat. MegemlltjUk, hogy 23 dolgo
zatot kizArtunk az elblré.lAsból, mert mindegyik .szinte szó
szerlnU lemAsolt\Ba egy mt!.slk dolgoz.atnak. BizOny ennek 
nem örUlUnk, M08t pedig megirjuk, hogyan gt>ndoltuk ml a 
megoldá.8t. 

1. kérdésre: A polg4ri egyén áJtaI jelentett rcpillögéppel 
a szomszéd állam hadseregének egy romboló OSZtaga szá.J.lott 
le. Feladata a hid felrobbant.á.aa.. Ezt Igyekezni fognak a leg
rtlvldebb Idő alatt végrehajtani oly módon, hogy a magukkal 
hozott robbanó 8lIy8.gt>t 8. hid érzékeny pontjalra. helyezik és 
felrobbantják. A rcpUl6gépt.Ol 8. hIdlg a távolság 3 km, ennek 
megt.éte1ébez 30 perc kell, a robbantAs elókés-átése élJ végre
hajt.ésa: l 6nU vesz Igénybe. visszatérés & repWögéphez 30 
perc alatt,. összesen ' 2 óra. 

A .e. ktrdésre: Az önparancsnok elbatArozza, hogy az örs 

A I I I 
MERCEDES IRU GEP 
megblzbatósiga vitAn felül ill. A m. kir, csend· 
ör&ég tAgjai.nak ked\'eZll fizetéBi feltéte lekkel. 

Vezérképvillelet : 

IROGlp BEHOIITILl RT 
Budape.t, v, Nador u. 24 

•••••••••••••••••••••••• •••••• •• •• 
o Országos Ruházati In'.z8t Rt. o 

: B.upesf, V .. [6IYb·l& 1. Teldo .. : 84-8-32, 84-8-3t : 
• i\Hnt It. honvM 161~tl Altlopho% tartcn;ó vkIlalat, uállit 1f hAvi • 
• (dolm6.nyt 2-f. havi) Sh. levonás melldt: egyeruuhát, polgári -
• ruh6.t, ftf\l!rnl!.mút és minden fd.:;ertfést. • 
• "Id.'" rn_gb'.ott.'" • o o 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Itthon levö legénységét polgári lövészekkel meger6s1tve, 
kerékpé.ron és elófogalon a lucernAs és & hid területére irA
nyitja, megaka.dáJyozza. & hid felrobbantá.sá.t és az eJlenaéges 
romboló osztagot & repUlógéppel egyUtt elfogja. 

Ennek végl'ehajté.sá.t a következőképpen tervezi: A le
génységet azonnal feJazere.ltetl, egy csendört pedig a köz,
vetlen szolTl.9.Zédba. kUld elOfogatért, majd ugyanezzel a csend
órtel az otthon levő és azonnal rendelkezésre á.ll6 közelben 
lakó polgári lövészeket és örsre rendeli, Tá.vbe.szélfuH jelenti 
az eseményt és parancsait előljáró pa.rancanokaá.gá.nak, "C" 
véros katonai á.lIomá.s parancsnokának. Ezutá.n két csendőr
rel kerékpAron KlAra.-majoron At a hldhoz siet, az itt levő 
ellenséget megtAmadja, megakadályol'.7& & robbantAs végre
hajtá.sá.t és az ellenségnek a. repUlőgéphez való visszatérését. 

Két csendört a müúton és révcsá.rdAn At kerékpáron a 
folyóparti fUzesekbe lninyit. Feladatuk; megakadályozni, 
hogy & repülögép felszá.lljon. Az örsön vlB8Zahagyott csendór 
előfogaton a polgá.r:\ lövéazekkel a müúton a kúUg hajt. majd 
a komló ~-I szegélyét elérve, a rcpUJögépet órzö legényaéget 
megt4.madja. Ugyanakkor a fUzcshe lll levó két csendőr & 
foly6 irányá.ból tAmad. 

A repWOgép eltoglalá.sa utAn 2 csendőr az örzésre 
visszamarad, a többiek kocsival a révnél á.tkelnek a folyón és 
a hldon lévő arcmn lekötött ellenséget Ny-I lrá.nyból hátba
tAmadjik. 

Rubae:azdáJkodá •• páJ"'zat. 
Szép és ért~kes a!ü1ta.I1 órával jutalmaz.zuk azt az örsszol

gd14tot tcljcsltö bajtá.rsu.nkat, aki folyó évi június l-én a leg
több tömegkövete.léSt tudja felmutatni és .amellett ruházattal 
is legjobban van ellá.tva. A péJyázók tehát Irjá.k meg nekünk, 
hogy az emlitett Idópontban mennyi volt a tömegkövetelésUk, 
soroljá.k fel tová.bbti, hogy minden egycs ruházati Cikkböl _ 
lábhelIböl - bé.ny darabba! rendelkeznek s minden egyes 
d9rrab melyik beeslésl osLltAlyba .sorolható. AlapUl az Ideigle
nes Ruhaga..zdálkodA.a:l. Utasltás 6. §-át !kell a felsorolá.snál te
kintenI. Kérjük örsparanc.sok bajtArsaInkat, hogy a pályázók 
adatait aolá.ln!.sukkaJ. hltelealtsék. Amelyik pályáza.tból ez 
hiányzik, azt nem vesszük fl.gyelembe. Csak az önnesteri 
rendfolrozaltól felfelé lehet pá.lyáznl. 

H atdrUW: júlhuJ 15, az eredményt az augusztus l-l .azlt
munkban közötjiik. 

A szerke8ztésért és kladá.sért felelős: 

MOüACSY LAJOS 8ZÁZ&dos. 

Stádium Sajtóvállalat RészvénytArsaBá.g, Budapest, 

vm., Józset-könlt ~. - Felel6a tl:zemvezeUl: GyOry Aladár. 

'----------HALÓK----" 
KOMBINALT ~BÉDLÖK 

BÜÓAPESiiSEK 

URISZOBAK 

BUDAPEST, VIII., BAROSS-UTCA 21. SZ. 
Nagy vill.szI6k_ Kedvez6 r6azleHlzetésre! 

Kéllvlf;ol(lnk rall.lnkal meablVÚI1l IIlimiOnletlen bemut.'Ja. 

Hirdessen 
Ha á,uia megbizható 

a Csendőrségi Lapokban! 
Hi,detése e,edményes lesz 


