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fliszek egy 13tenben, "iBzek egy hazában, 
Hiuek egy isteni 6rök igazságban, 
matek Magyarország feltámadásában. 

Amen. 

Zöld Kereszt. 
Ezt a nevet adták annak a - tévedés ne legyen: 

politikamentes! - mozgaJomnak, amelynek célja a 
faJu népét tápláIkozasban, egészségápolásban feltá
mogalni aITÓl a mostani színvonalról, amely bizony 
sok-sok helyütt megdöbbentően aJacsony. A tudósok 
vitamine1méleteikkel és más boszorkányos felfedezé
seikkel az emberi életerő fenntartásának vaskos tör
vénykönyvét gyüjtögették egybe. Laboratóriumba 
fogták az emberi életmüködés egész termetét, a lé
lekzetvételtől a töltött káposztáig minden éJetmükö
dési jelenségről és tényezőröl tudományosan megala
pozott képleteket és grafikonoka.t alkottak, csakhogy 
eddig mindenki azt hitte, hogy ezt a lombikokban ki
tanulmányozott életgondozást csupán a módosak en
gedhetik meg maguknak. Azt hittük eddig, hogy a 
tudományosan megalapozott helyes táplálkozás és 
egészségápolás a szélesebb néprétegek számára elér
hetetlen fényűzést jelent, míg aztán most a Zöld Ke
reszt falujáró emberei bebizonyítják, hogy nem így 
van. Bebizonyítják tényekkel, adatokkal, számokkal, 
hogy a legszegényebb konyhán is lehet célszerűen 
főzni s a legegyszerűbb portán is lehet az egészséget 
gondozni. 

Mi csendőrök örömmel üdvözöljük a Zöld Ke
resztet a falu világában, amellyel egyek vagyunk. Mi 
tudjuk és látjuk igazán, hogy szegény és gazdag ma
gyar között táplálkozásban csak annyi a különbség, 
hogy a szegény sok Jebbencslevest és kevés szalonnát, 
a gazdag kevesebb levest, sok szalonnát eszik. A 
különböző tápanyagok értékéről és okszerű felhasz
nálásáról a népnek még az elemi fogalmai sincsenek 
meg. Legföbb ideje, hogy erre megtaDítsák. Azt még 
csak meg lehet magyarázni pénzügyi, műszaki és 
egyéb okokkal, hogy az izzólámpa feltalálásának né
hány év előtti ötvenéves évfordulóján a villanyfény 
alig néhány faluig jutott el, de azzal már bűn lenne 
újabb ötven évet vá.rni, mig a falu magától lrájön, 
hogy a sóska, spenót, répa, gyümölcs és a föld szám
talan más olcsó ajándéka nemcsak libának, malacnak, 
hanem elsősorban az embernek teremtett táplálék. 
Meg kell tanítani az embereket arra, hogy a gazdag 
ne betegedjék bele a saját zsírjába, a szegény pedig 
ne aszalódjék szárazzá kevésszaJonnás kamráján. 
Meg kell az asszonyokat tanítani arra, hogy az em
beri szervezet mákoscsikon kívül sok más tápanyagot 
is megkövetel, amelyeket nemcsak a városi csarno-

kokban, hanem kint a falun is olcsó pénzen, vagy 
akár Isten ajándékaképpen meg lehet szerezni. 1:.:s 
meg kell tanítani a népet az egészségápolás többi tör
vényeire is: lakás, napfény, tisztaság, jó ivóvíz, 
fertözö betegségek elleni védekezés, helyes beteg
ápolás, csecsemőgondozástól a felnőtt korig terjedő 
család védelem és ennek keretében az a sokfelé ágazó 
népegészségügyi feladatkör, amit II Zöld Kereszt 
vá.llalt magára s amit részleteiben ma már kötetek 
ismertetnek. Ma még csak néhány száz falu érzi 
ennek a munkának az áldásait, de a munkaterület 
egyre bővül s be fogja hálózni az ország minden 
zege-zugát. 

Újból csak azt mondjuk, hogy örömmcl üdvözöl
jük ezt a felvilágosító segítő munkát, hiszen bele
sajog a szívünk, ha a fai vak utcáin és a tanyavilágban 
helytelenül táplált csenevész gyermekeket és félbe
maradt fejlődésü legénykéket látunk. Nemcsak azok
ról van SZÓ, akiknek a kezéből a rossz gazdasági vi
szonyok kicsavarták II falat kenyeret is, hanem azok
ról, akiknek volna miből erőteljes emberekké növe
kedniök, de nem értenek hozzá, mi ennek a titka. Azt 
nem kell bövebben részletezni, hogy a lakosság egész
sége, életereje mit jelent a nemzet jövője szempont
jából s ha pedig ezzel tisztában vagyunk, akkor rel· 
tudjuk mérni II Zöld Kereszt működésének a jelentő
ségét is. 

Számolni kell azonban az emberek maradiságá
val és az ugynevezett tudományos dolgokkal szemben 
táplált bizalmatlanságával, lekicsinylésével. Sok ve
rejtékcsöppet elhullatnak a Zöld Kereszt emberei, 
amíg a falusi, tanyai asszonnyal elhitetik, hogy 
mondjuk a spenót egészen rendes, főleg pedig igen 
fontos ennivaló s az meg már véres verejtékbe log 
kerülni, amíg a gazda azután meg is eszi a spenótot. 
Az is nehezen fog menni,amíg a tanyasi embera tanya 
végiben ősidők óta haldokló meggyfaroncsok helyébe 
nemesebb és több gyümölcsfát ültet. Bizonyára tudja 
a Zöld Kereszt is, mekkora fába vágta a fejszéjét, mi 
csendőrök mindenesetre tudjuk. 1!:s éppen, mert tud
juk, szívesen segítünk ebben II felvilágositó munká
ban. Igaz, a csendőrt nem lehet ezerféle népnevelési 
feladattal megterhelni, de a valóság mégis az, hogy 
örseink és járőreink akarva-nemakarva is nevelik a 
népet. Nevelik, mert közte élnek és vele váltanak 
szót. Igy szóváltás közben sor kerülhet a Zöld Ke
resztre is, a többit pedig ügyes csendőr tudni fogja. 
Kérjük bajtársainkat, ne feledkezzenek meg erről. 
Rájuk hallgat a föld népe, 6ket szívesen formá7.za, 
mert közülük valók. Mondjanak hát néhá.ny bíztató 
jó szót a Zöld Kereszt céljai érdekében. Magyará7 ... 
zák meg, hogy az erőt, egészséget kétszeresére, több
szörösére növelhetik, ha a Zöld Kereszt embereit 
meghallgatják. 
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A szomszédos iirs. 
Irta: .DKROSZKÓPUS. 

Azt írja a Szut. az egyik helyen, hogy a csendőrség, 
az örs II magn területen oll:.lJl6a.n lcljeslLl a. szolgálatat. 
Igen nm, csaknogy sok cscndór ezt ugy érti, hogy az 
ors önzOen telJe61U a szolgalatot. Igy valahogyan: "MIt 
törödom én masok bajtl.vaJ, fő, hogy az én szenám rend
ben legyen!" Lehet azután II szornszCdos örsön kiderítet
len esel. garmadával 8 nap-nap u tán. sokszorosíthat ják 
a megkereséseket körömszakadtig és p6tnyomozhatnak 
illsrogyúsig: mosolyogva játszik u bajuszával a mi önz5 
bnjta.rsunk, mondvan: "Nálunk nincs munka!! Ez az
után az igazi csendes jó kis őrs! Öröm iH szolgálni!" 

De nézzünk csak körül e7.en az önző örsön. Aminal) 
érkezett a szomszéd örsről egy megkeresés, közlik benne, 
hogy X tanyIÍn betörtek a magtárba és clloptak két zsák 
lóheremagol. Kérik a nyomozás bevezetéset és ... "ered
mény csetén a. fenti !ozÚmra. való hivatkozással az örs 
értesltéfJét." - A szomszédos örs 18 km-re van. Mi tör
tént a. nu örsünkön ? ... Az örspal"ancsnok iktatta, ki
vitte a legénységi szobába és felolvasll:L - vagy tahin 
fel sem olvasta, csak meghagyta -, hogy mindenki írja 
alá a. "Hallottuk" cimű regimódi , de annál biztosabb 
"temető" rovatban. ~s azután?.. Rányomta a ,.Nyo
moz.zat .•. " kezdetű ruggyanta btllyegzőt a veltemezö 
bélyegzéS alá és .. ." na majd holnap indítok egy járőrt 
a II. számba". 1-'::s indított is! Azután egy hét mulva a 
lll. "számba" és azutún néh:i.ny nap mulva sz 1. 
.. számba". 19y azután a szomszédos örs megkeresését 

Igazságtétel a pusztán. 
'rta.: SOMLAV KAROLV. 

I. 

ltppen II tízórát dudálta meg a toronyablakból a vén 
Csibe Marcin, mikor egy bitrányfürtös subába burkolt 
ember gázolt a kátyuban a sötét házak között. 

A faragásos ketlösajtó elött megállapodott. Száz
gombos mellénye zsebéből elöszedte a tÜzikész.segel, az 
acélt, Q kovat és kicsiholt. A pattogó szikrácskák fényé
nél hamar meglátta az ajtó szá.rCán fi csengö rézgomb
jal. Valameddig tépelődött, tipródot.t, aztán meg nyom
kodtlS a gombot. 

Nemsokára csoszogó lépéseklől hangzott a hosszü 
folyosó. A gubás magyar meghökkent: no, most emböre 
légy magadnak Picula Fábján, mert féledelmes az álla
(>ot .•. Kahicsolas csiklandozta II nyelve csapját; krá
kogni akart, de az ajtószámyon levő rácsos kémlell5-
lyuk lapjiit valaki eltol ta és az első szendergéséböl fel· 
riasztott ember leplezetlen bosszúságával kérdezte: 

- Ki jár itt? 
- Gyóntatóra van szükség, tisztölöm aláBan. Ha 

lönne szíves egy páter ... Valamék öreg is jó lössz, ha 
nincsen fiatal -, felelte a subas és levette kobakjárol 
oz irhasüveget. 

- Nyitom már - , felelte ti. kezében pislákoló gyer
tyát tartó fráter és behivta a kegyes küldetésben járó 
embert a portáro., aztán helyet mulatvim néki II fal 
meJJett roskadozó karos lócán, kinyitotta az emeleten 
levö klauzúra ajt6ját, ami megett el is tUnt. 

Sötét Ictt az ámbitus. Csak az ólom közé foglalt 
hatszögletű. szines ablaktányérokon szűrődött be a 
szarvára fogyott holdsugár pá.szmája. A subás atyafi 

annak rendje és módja szerint "nyomoztak" ls az egész 
örskörletben. K':szw is már a togalmazvány: ... leg
szélesebb körben megejteteLt, de eredményre nem veze
tetL" 

Mi van ezen kivetni való?! ... A megkeresésl 1\ 

legszabályosabban "eUntkzte" az örs. Ennél többet iga
zán nem tehetett a "szomszéd" érdekében. Na de most 
hagyjuk ezt és térjünk át nuis szamlélooruvalóra, ml 

történik még a "nyugalmas" örskörletben ? . .• 
Az történt a napokban, hogy az állomásfőnök be

szalasztott az örsre egy embert, hogy jönnének ki az 
urak, mert egy ittas egyén nem akar e!tavozni az á llo
más épületéböl, mondvá.n, hogy neki joga. van oU tar
tózkodni és ott is alszik majd a reggeli vonatig, mert 
ő utazni akar. A járör felszerel, kimegy. Az Ittas egyént 
igazoltat ja. és kijfuanodásig bezárja a községi fogdába. 
Irásait elszedi és azzal bevonul az örsre. Reggel majd 
kikérdeZik. Reggel azutim a megszeppent utas sűrűn 
kéri a bocsanatot és hivatkozik arra, hogy tisztességes 
iparos, de hát elitalozott egy kicsit és ilyenkor "bolon. 
dokat csinál az ember". Na de nincs kegyelem: két 
bizalmi egyén .... és azut1Í.ll gyerünk az örsre. Megindul 
a kikérdezés az egyik szobában, a másikban megindul 
II Nyomozókulcsban és még vagy tiz különféle előjegy

zésben a keresés. Póruljárt emberünk előadja, hogy egy 
héttel ezalőtt indult el hazulról, mert összeszólalkozott 
a feleségével. Az Iip6sáékkal lakott együtt és az ap6sa 
egy kinálkozó jó szerződést elrontott. Pedig egy évre 
szólt volna II munka. Ezen azutan úgy megbosszanko· 
dott, hogy összevcszett az egész családdal és otthagyott 
csapot·papot: elindult munkát keresni. Mert hát ő 

nyugtalanul izgett-mozgott uo lócán. PIUanttiSa a Calhoi'. 
erősített kereszUára esett, amelyen a Názáreti életnagy· 
ságú képe függött. Jaj, vonaglik, sóhajtozik ... Szo
rongó érzések nyilaltak a kún puszták fiának szívébe. 
Fohászkodott . A lelke titkos pilaniról szakadho.tott u 
fohász, mert hörgött tőle a rideg folyosó. Humarosan 
ismét felcsillant '3. gyertya a klauzúránál. A kapus egy 
;fiatal páterrel jött vissza, akinek vastag kordájához 
öregszemű olvasó volt erÖsitve. 

- Hol van a beteg, kedves felebarntom ? - kérdezi 
nyájasan Szerafin atya. 

- A göbölyjfu-Ílsi tanyán, instállom. Messzi van, 
de kocsin mögyünk, alk.alma.to!l lovakkal - , felei"lc u 
pusztás ember. 

- Magamhoz veszem a viátikumot, a szent ostyát 
is -, mondta a pap és a fráter kiséretében bement ti. 

sekrestyébe. 
Néhány perc multán útnak indultak. Eiül ballagotl 

hajadonfövel a. subás, utána nagy kézilámpával és csen· 
gővel a. fráter, akit a csuklyagslléros páter követett. 

Az uccák néptelenek, a házak sötétek voltak. 
Tízpercnyi idő után a város szélén rostokoló kocsi· 

nál voltak. 
- Tisztölelldö atyámék ká.szolódjanak esak föl a 

kocsira. Fiún Ulést csináltam alájuk szénából. Hanem 
elóbb bekötöm majd a szömeiket, mert olyan helyre mö
gyünk, amit nem kölletik ösmerni maguknak -. mo
ragla a. kalauz, aki sarganyelü fokosának egy jól irány
zott legyintésével szétzúzta a tökrnagolajos kézilámpás 
kormos üvegjét. A lámpás menten ki is adta páráját. 

Sejhaj, akit ükelme fejen kólint a fokossal, sz alig 
eszik többé kurcinás köleskását . _ . 

A két szerzetes néhány pillanatig tanacstalanuI né· 
zett egymásra. 
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gépészkovács. Jart aWta itt is, otl is, de bizony egy-két 
jó szónál egyebet nem kapott. Irásaj igazolják személy
azonosságit ; még olyan lrása is van, hogy az egyik 
uradalom sajnálattal értesíti, de a megkötött munka
szerződés semmis, mert az apósának nincsen olyan kép
zettsége, mint amilyet be.mondtak, - már pedig csak 
együt.t alkalmaznák kettöjUkel. Hát ez Igy tiszta dolog! 
A szomszéd !WObában is elkészültek a kereséssel; nem 
fordul elő a neve sehol sem. 

Na most azutan kezdődik az örsön a tanakodás, mil 
is csináljanak ezzel az emberrel... Sok beszéd után 
végre dönt az örsparancsnok: ez az ember ittas álla
potban jelent meg a vnsuli állomáson, tehát botrnnyt 
okozott. Rendes lakasa és allandó foglalkozása nincsen, 
tehát: tényvázlat.tal át kell adni a föszolgabírónak. Igy 
is történt. A föszolgabiró megbüntette négy napi el
zánissal, le is lilte azonmód és nzután megnyilt ismét 
a nagy világ és a mi emberünk elindult ismét munká t 
keresni. 

Eddig van a történet. Bizony itt is sok csendőr 
csodálkozva kérdezi: mi van ebben kivetnival6? . • Ez 
teljesen szabályszerű elintézés. - Pedig, pedig ... 

Muta:tóban még egy esetet mondok el a "nyugalmas" 
örsrő!. - Az törtimt, hogy az egyik szombat este ijedt 
hangon telefonál egy kárvallott az örsre, hogy vendég
ségben volt. egy családnál és amíg bent. szórakoztak, az 
f;lőszobúból a télikabatjat. elemelte valaki. Az örs
parancsnok azonnal parancsot adott a helyi Ugyeletet 
teljesítő járörnek. bogy vezesse be a nyomozást. A jár
őr igy cselekszik és be is vezette a. nyomozást. Kikér-

- Az Or nevével és itldásaval indult-unk útra, hát 
menjünk lovabb az ö dicsöségére - , felelte a páter, az
tán tUrelemmel adván magát szent küldetésének, béké
vel tűrte, hogy a subás egy-egy vászonkendővel bekösse 
szemeiket. 

- Előre huj! - kiáltott a kocsis a lovakra. KIáltása 
olyan volt, mint a farkastivöltés. 

TaJ.iIn fél6rát haladtak az omló homokOn és szikes 
legelőkön, mikor '8 fráter jobb szeméről .véletlenÜJ lecsú
szott a kendő. Láthatta tehát, hogy valahol a Kenéz
halom körül jarnak. AJs7klről is, felszétről is száguldott 
II szabadpuszták SUlbadlSZele, !lZ őblöslorku tatorján , 
hogy nekidüljön a szélmalom vitorlás kerekének. 

A morotvák parljain konda turkált. Az ing6-bingó 
sáserdö mellett egy kétgémű itatókút ostorai nyugta
lankodtak iQ láncon. A rétek felelt pedig csatangol6 vizi
madarak tömegei húztak rejtelmesen szörtyögő, hapogó 
kiáltásokkal. 

Itt-ott ingoványos mélységek mellett döcörészett n 
kocsi. 

- Aki itt elmerül, meg sem áll a pokol fenekéig - , 
gondolta a s.zerzelcstestvér, megállapítvan azt is, hogy 
az ő eseUeges helyismeretük megtévesztése végett sok
szor fölösleges fordulókat csinil.1 a kocsis. 

Két6rás barangolás után végre megállapodtak. Ör
vös komondorok fogadták öket tajtékzó hörgéssel. A 
fOkosnyél azonban szordinót telt a két fenevad indulat
jára. 

A barátokat a subás lesegitette az ülésről, hogy be
vezesse öket egy nádból fonott. mrnyék mellé tákolt, 
fedett cserénybe, amiből vastag tömegekben tódult a 
füst a nyirkos levegőre. 

- Nem kőll a fliaHöl félni, mert a füst a szömöt 
tisztltja - , bátorította a vezető a két szerzetest, akik 

dezte a sérteJ.tet., a vendéglátó háziakat, megtekintette 
a helyszínt. A szomszedok azt. mondták a járörnek, hogy 
a lopás körillbelüli időpontjában lattak. egy ismeretlen 
egyént hazról házra járni és a vendéglátó bázil.ban lévő 
más lakókhoz is betért ké.regetnJ. J6 személyleírást is 
adtak róla. Legfeltűnőbb adat az volt erről a. kéregető 
pgyéllr81, hogy nem volt fel8ŐkahUtja, pedig kemény 
hideg kezdett akkor már lenni, ugy november utolsó 
napjaiban. A mi járőrUnk szombat estétől vasárnap estig 
keresi, kutatja ezt. a csavarg6t az örsállornáson, de nem 
találja sehol. Sehol S(:mmi adat róla, - mintha a föld 
nyelte volna el! ... Tűvé tette a járőr az egész községet. 
de nincs sehol. Az a veszély fenyeget, hogy kíderíteUenül 
marad a lopási eset és a járőr már kczdi megadni magal 
a keserű csenoorsorsnak és azon gnndolkozik, hogy bo· 
vonul és jekntl, hegy nt:IIl ért cl eredményt. 

Nem fc Iytatom (.Zt az esetet sem tovább, gondulkoz
hatik ezen is minden csendőr, hogy mit kellett volna 
meg csinálni, hogy eredményes legyen a nyomo1ÁS. Azon 
is gondolkozhatik mindenki, hogy mégis mi lett. volnll. 
a vége ennek az esetnek. 

Három esetet soroltam eddig fel. Az clső a lóhere
mag nyomozá.sa iránt érkezett megkeresés elintézése, a 
második a gépészkovács esete, akit csavargás miaU át
adtak a főszolgabírónak, a harmadik a kabátlopáa nyomo
zásának a megindítitsa. 

Meg kelJ itt jegyeznem, hogy mind a három eset meg
történt, tehát nem kitalált és talán oktatás céljaira ősz
szeállított példa. Eleven valósag teMt, amely ha.itt meg
történt, megtörténhetett és biztosan meg is fog lörténni 
más örsökön is. Nem lesz tehát hiábavaló, ha figyelme-

elé olyan látvány tárult, arninőben városi halandónak 
alig van része. 

A pásztortanya közepén tüz pislákolt; a szolgafára 
akasztott vasedényben pedig rotyogott a bográcsoshús. 

A nádkotúval éJesztett. tűzfészek körül öt-hat ember 
guggolt. Lobog6sujju vá.swnUmög, térdigérő rojtos· 
gatya volt rajtu.k; a lábaikon otromba cselebicsizmák 
feketedtek. Mindannyiuk fején kupalaku bag6süveg Ult. 
Az egyik lamburát vert. 

A cserény oldalára erősített szénázósaroglyánál 
lógóra fogva egy pusztán nevekedett daruszUrke, kis 
parlagi lovacska álldogált felcsapott, neszelő fülekkel. 

A bogrács mellett egy tizenhat-tizenhétéves, mezít
Iil.bos leány sürgölődött. A Csikös Panni. Alsó testén 
tüledálló, hupikék szoknya volt; efelett egy gyerefelém
kötényke fehéredett. A zsírjára sülő paprikáshust kever
gette. 

A gunyapadon pirossal kivarrott, Sallangos subá
ban egy legény üldögélt szomorúan. Kihülhetett a ked
véből, mert blisan, bucsüsan, csüggedten, de azért hety
kén adta magát veszett gondolatainak. Csigákba kunko
rodó csikóhaja fénylett a zsír1.ÓI. Folyton a cserény sar
kához támasztott. karabély fele és a leány felé kandiká lt. 

- Ki a beteg? - kerdezi a páter. 
- Hál'Istennek, valamennyien friss egészségben 

vagyunk - , feleli egy lógósbajuszü, ragyásképű ember, 
aki sámsoni karjait a mellén összefonva nyugtatta. 

- Akkor miért hivatlak: ide engem az Udvőz'tő 
szent testével? Talán t.réfálni akartak? .. Még gondo
latnak is kárhozat. 

- Nem tréfálunk mink, tisztölendő atyám. Ott ül 
a padon , aki gyönni kivan, mielőtt elindul a csillaghfmes 
utra - mondja a lógósbajuszu. 

- De hiszen nincsen ennek a legénynek semmi haja. 
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sen elolva.san a továbbiakat is minden jóratörekvó és 
tapasztalni vágyó csendőr. 

Most pedig egyenesen megmondom, hogy a három 
esetben milyen meglep5 fordulat állott be és milyen sike
reket lehetett t'.lérnl a meglévökön felül. 

A 16heremagot ft megkeresö örw, egyik jilróre meg
tala ita az egyik terménykereskcdönél! A kereskedő meg 
is mondta, bogy a mállik ömörletból való lakosokt61 
veHe. Nagy lett tehát a csodálkozás ft mi "nyugalmas" 
örsünktln, amikor .. a legszélesebb kbrben megejtett nyo
mozás" ulin mégis náluk találta meg az idegen járőr ft 

lóberemagol. Nyilvánvaló, hogy az örs nem nyomozta ft 

legszélesebb körben a 16heremagot. 
A mbodik esetben: am.1kor a gépészkovácsot átado 

ták a föszoJgablt"Ónak, véletlenül az derült ki, bogya 
"tisztességes Iparos" csavargása. közben lopást követett 
el. Nem lehetett azonban kérct(S!'e vonni, mert a fc3azolga
biró már elongedte az elzárás bU.nteL~s letöltése után és 
azóta kl tudja, merre "keres munkát". Itt is nyilvánvaló, 
hogy az örs csak félmunkát végzett. mert egy kis meg
fonloláasal a lopást is megtudhatta volna és megkapta 
volna a gépé::sz.kovács a neki dukáló büntetést a lopás 
miatt is. 

A hannadik esetben: a kabátlopás nyomozá.sánál az 
volt az öm szerencséje, bogy az egyik elöljáró másnap 
már tudomást szerzett a lopáaról s még idejében, de ép
pen a tizenkettedik órában a nyomozas irányítását át
vette. Csak igy sikerült azután az egyik járőrnek kétnapi 
nyomonkövetés után egy 50 km-re levő városban fröccsö
zés közben megtaIálnl egy kültelki korcsmában a tettest, 
- persze a szép télikabátban. Még jó szerencse, bogy 

Tehát ha gyónni akar, mJért nem jön hozzánk a zárdába? 
- Mönne biz U, ha möbetne ... A tulajdon két lá

bán azonban legfölebb majd csak a másvUágra möhet ... 
Mivelhogy fi már a. halálé. 

- Miért lenne ő már II halAIé, mikor fiatal, egész
séges? 

- Urrun, a mi törvényünk szerint a lopás, az uton
áll6.s nem bűn. A cimborák cláruláaa a legnagyobb bűn. 
Ü pedig elárult minket a pu.sztabírónál, hogy a Tis:r:án 
átkelve, eikötöttUnk az idegen ménesbUl négy csik6t. 
Hát mög köll néki a bőrével fizetni ..• Hamvat vösszUk 
az életének. 

- Emberek, ez gyilkosság, amiért örökös börtön 
a büntetés. csak a törvény ítélhet valakit halálra ... & 
az Or Jézus is megbocsatott ellenségeinek; vegyenek 
töle példát. 

- Ne vesztögessUk a. szót. Törvényt töttünk fö
lőtte .• . Miel6tt a Legeltetó-csillag felgyön az égre, ü 
halott IÖS8Z ... Bocsásson mög néki amennybéli öreg
piu!:r:tor, akinek aranycsWag van a homlokán. űnéki meg 
kön halni ... Ugyis csak egyesben csavargott eddig a 
világban, az lsten madarai hát majd elsiratják -
mondta a banda 8.ZÓ6ZÓlója és intett társainak, bogy 
ls:r:kuljanak ki a cserényböl. 

A pap megértvén a szörnyű igazságtéleit, a legény
hez lépett. akinek arcút elfutotta szemének áradása. 
Csak mos t vette ész.re, hogy II legény kezei pányva
kötéllel össze vannak hurkolva. 

Miért nem kérletted meg ezeket az embereket? -
8u80gta a pap. 

- Vérfoltos embörök ezök, megkövetem átoS5ág
gal ... YélellenUI kerUltem közéjUk és igaz, hogy a négy 
csikót megUzentcm a pU8Ztablr6nak. De félök, későn ér
keznek ide a csöndérek. Addigra behUzzá.k majd a slro-

kemény hideg volt és útközben nem adhalla el akabálat, 
vagy el nem cserélte úgy, hogy többrendbéli fröccsözésre 
is maradt volna pénze. - EI sem lehet képzelni, hol járna 
már azóta a ml kabattolvajunk és mennyi munka szakadt 
volna az örsre 8. kiderileUen lOpás nyomán. Nem is he
szélve 8. mindenkori restelkedésről, valahányszor egy-egy 
előljáró be1elekJnt az Ugydarabba. 

Leirtam ezl a bárom esetet a maga csupasz val6s8.
gában. Hiába is keresnénk bennük valami rendkívülit. 
Egyszeru esetek ezek. Nem pokolian kieszelt gyilkossá
gok, még csak üjságokba sem kerültek és nem is fordult 
volna fel a világ, ha kideriteUenül maradt volna mind 
II bárom eset, de valami ránehezedik a csendörlélekre, 
amikor ezeket olvassa. Urrá lesz bennUnk az a tudat, bogy 
még ilyen egyszeru esetek előtt is nagy-nagy tehetetlen
ség, tanácstalanság allhat a csendőr üt jába s fordul min
den az eleven, fUrge, határozoll, céltudatos munka útjá
ról a papir'Os-munka hiná.ros mocsarába, hogy ott végleg 
elnyelje az eredménytelenség és az Idő. 

Jól értsük meg: kJcs1ny dolognak látszanak ezek az 
eselek, a csendórségi gépezet nagy munkateljesllményé· 
ben. De ha alaposan beletekintilnk abba, akkor azt lát
juk, bogy ezek a. kicsiny dolgok a leggyakoriabbak és 
batran megállapilhatjuk. hogy jlyen és ehbez hasonló 
esetekből tevődik össze a nagy munkatömeg. Ritka dolog 
a közfe!tünest keltő esemény, a legtöbb örs életében pedig 
évente ba e1öfordul, máJ1 sokat mondtunk. :es talán éppen 
azért, mert ilyen egyszerű eseményekkel foglalkozik. az 
örs évrol-évre: jelentöségUkböl veszítenek ezek, megszo
kottA válnak és nem mindig váltanak kJ a csendörökból 
fokozottabb igyekezetet és alapos munkát. Emlékszem egy 

mat a homokon, de kopjafát nem dugnak meUéje, hogy 
még a szUlöanyám se t.aláljon meg - , sóhajtotta a 
legény. 

Egy órácska scm telett belé, mikor Szerafin atya 
Jdsz6lott lLZ emberekhez, hogy most már bejöhetnek. 

- Fontolják meg kendtek szivvel, lélekkel, mielőtt 
az égbekiáltó b(lnre vetemednének -, kérlelte megint 
őket. 

A komoly Intelemre egyetlen szóval sem válaszol
tak. Parazsat piszkáJtak a pipákr-a. egyikük pedig a nád
fal korcán csüngő tizieoes csobolyót kézre kapván, meg
kinálta a pátert. 

- Szomjan ne mönjön el lőiUnk a tisztölendő atya
ság ... Buckai piros. ' . Gégenyálazó paripavér ... 

- Bort nem iszom. De ba vizük ...-olna, szíveseo 
venném -, hántotta el a. kinálást a tisztelendő. 

- Itt csak a szlttyók széJiben ásott küLbóI meri tett 
betyárszomoritó turjánviz van, ami a pásztorembörben 
nem tösz kárt, mb embörfiát azonban kileli tüle a hideg, 
osztAn addig rázza, mig a lélök ki nem szalad beIUle, -
volt a felelet. 

A lógóbajuszü kilépett a cserényböl. Csakhamar 
vissza is tért. A kostökacskót megpofozta az öklén , aztán 
odaszólt az embereknek: 

- A bujtárok indulhatnak a renyheménössel a lege
lőre . A szijjhátú kanca lőgyék 8. haraogos. 

A kocsi is ottermett hamarosan a lovakkal a cse
rény elÖtt. 

A szelek eközben elpihentek. A puszták csendje pi
hegett az éjszskában. Mintha remegett volna a párák tól 
fülledt levegő . 

A bandavezér öt aranypénzt nyomott a páter mar
kába. 

- Az angll.rla, hogy idegyöltek. Mondjanak majd 
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bölcs ember mondásár<a: "Minden embernek arról kell 
meggyőződve lennie, hogy az ő munkájától függ a siker." 
Azt hiszem és tudom is, hogya legjobb helyen akkor al
kalmazta volna ezt a mondást, ha egyenesen a csendőr
ségre vonatkoztatta volna. A csendőrségre, amelyik az 
ország közbiztonságának tartóoszlopa és amely testület 
értéke az egyes csendőrök értékéből tevődik össze. 

Ha pedig a csendőrség munkájának a tömege az ilyen 
egyszerűbbnek látszó esetekből áll, akkor ezeknél az egy
szerűbb esetek elvégzésénél kell minden egyes csendörnek 
meggyőzödve lennie arról. bogy .az ö munkájától függ fl 

siker: a közbiztonság fenntartása. Az a csendör1, aki az 
egyszerű lopáSi esetet félváUról veszi éa azt mondja magá
ban: "Mit fogom én törni magamat egy ilyen vacak kis 
tolvajIltasal", - az a csendőr haszontalan ember, mert 
nem gondolja meg, hogy ezzel a viselkedésével már egy 
szut eresztett be a közbizton.ság tart6--0szlopába. Mi volna, 
ha több örs is volna, ha sok csendőr is volna, aki igy 
gondolkozik? .. Nem jelentéktelen tehát egyetlen egy 
csekély horderejű és következményü eset sem, ha elvége
zetlenül, kideritetlenül marad. 

Ha ezeket bajtársaim megértették, ha lelküsmere
tesen szivükön viselik annak a testületnek a tekintélyét, 
amelyiknek a címer<ét hordjak, akkor megfogadják taná
csomat, ami ez alkalommal az, hogy jó az, ba ismeri és 
tudja a csendőr a vérnyomok jelentőségét, a megállapí
Ms módját, hogy mikor lőttek valamely lőfegyverből ; az 
is jó, ha aPoller-féle mintázó eljárást, meg a nyomok 
legcsaJafintAbb rögzitésének a módját lameri, vagy talán 
a hajszálak, meg szőrők szá.zféle csinja-binja. és oka-foka 
is a fejében van, - de az alapkövetelmény mégis, tudni 

egy susog6 misécskét ezért /I szÖrÖncséUenért ... Te pe
dig, kocsis, ereszd a lovak száját. Az ustort se köU saj
nálni tölük. Haj te rá! - mondta és mig a kocsi el nem 
fordult a kunhalomnál, nem vette le róla a szemét. 

Ezalatt elkészült a bogrncaosbús, az ételek legeiseje, 
TIlatos a leve, gyönyörű piros a színe és olyan eros a 
csörmepaprikától. hogy csak az tudja a szájába venni, 
Rki i1yenen nőtt nagyra. A komondorok is kaptak belöle, 
de előbb köril.lszaladták és megUgatták. Csak azután 
mertek belőle falni. 

Közben járt a csobolyó ls. Nem tellett bele félóra, 
olyan duhaj jÓkedve lett urrá valamennyiükön, hogy 
e&,yik-mAsik már táncra is kerekedett. 

Más az éhes ember és más a jóllakott. A jóllakott 
ember szive felmelegszik és egészen más szemmel nézi a 
dolgokat, mint az ébes. 

- Eridj. te lány, vigyél egy kis ennival6t annak a 
szöröncsétlennek. Aztán adjál inni is neki; ne menjen 
iires hassRI a másvilagra ... 

II. 

J6 par esztendőcske mulott el mar a pusztai kaland 
óta, mikor néhány nappal húsvét előtt egy cifraszűrös 

ember álldogált a napfényben a kolostor kapujánál. 
Fodorszörű bárányt tartott a karjain. A nyakán vesz
prémi csutora, lógott. 

Nézegette a sZázéves ajtószárnyakat. Nézdegélte, 
aztán lerugta, csizmáiról a port, hogy beóvakodjék a, hat-
87.árnYÚ angyal képével ékes kapu bolt alá. 

Sokáig ötölt-halolt a portAs fülébe, mig végre meg 
tudta vele értetni, hogy Szerafin atyával .kíván beszélni. 

A fráter hát lehívta a papot. 
- Dicsértessék! Vélekszik-e még rám a tiszlölendő 

ntyaság? - kérdezi a szikárképű ember. 

azt, hogy mit kezdjek, ha. a szomszédos örsről kérik a 
segitségemet, ha a kezembe kerul -egy csavargó, - de 
legfőképpen az, hogy bogyan kezdjek bele egy mindennapi 
bűncselekmény nyomozásába.. Ez az első dolog, mert ebből 
áll a szolgálatom 99%-a. Helytelen utakra téved tehát az 
a csendőr, aki csak kivételesen előforduló esetek nyomo
zására. tartogatja erejilt és tudását, mert így már az első 
csirkelopás nyomozá.sánál megakad, megfeneklik. 

Igy inditoltam el mondanivalómal: A szomszédos örs. 
Azt kérdezhetné most valaki, hogy az eddig elmondottak
ban hol van szó a szomszédos önről? . .. Minden olva.s6m
nak a gondolata ott akadt meg az. egyik vagy másik 
szomszédos örsön, de bizonyára elterelte már onnan fi 

köz.ben olvasott szöveg. Pedig én ott időzök még mindig 
a szomszédos örsÖD és arra gondolok, hogy mit csinálnak 
az ottani csendőrök, amikor alóheremag nyomozását. 
kérő megkeresésemet olvassák. Vagy mit gondolnak 'ró
lam az ottaniak, akik megtudták, hogy a kezembe került 
az a csavargó, aki náluk lopást követett. el , de bizony már 
ujból szabadon garázdálkodik valamerre. t:s a szomszé
dos örsön időzik a gondolatom akkor js, amikor az ötlik 
eszembe, hogy ni csak most jövök rá, bogy az én szom
szédos ör&Ömön milyen jól mehet a szolgálat, mert soha 
tőlem segítséget nem kérnek. 

Mégis azt ajánlom, ne gondoljunk most a szomszédos 
örsre, de beszélgessünk csak arról, hogy mit kellett volna, 
vagy mit lehetett volna tenni a felhozott három példa ese
tében. A végén ugyis ki fog derülni. hogy mégis csak a 
szomszédos őrsön lyukadunk ki. 

- Nem emlékezem biz' én. kedves barátom, hogy 
láttam volna valaha. 

- Hát el tetszött má felejteni azt a pusztai istóriát, 
mikor éngöm meggy6ntatott? .• Akkor éccaka ... Hál 
én vónék az a Fejér t:nok Samu. 

- Hát nem lőtték agyon? 
- Nem ... Mikor ük akkor éccaka bévaslagodtak 

a bográcsbul és megbodorodtak a csoboly6tul, danoltak, 
táncoltak, aztán öss.zefeneködtek, vereködtek, míg el nem 
nyomta üket az ital. '. A Pann6k erre leoldotta kezeim
ről a kúnkötést, én meg azt gondoltam, bogy egy életem, 
egy halálom, magamho' vöttem a puskát, a Pann6kkal 
együtt rákaptunk arra a kis lovacskara, amék a sarog
lyánál szén ázott, aztán ki fl csillaghimes egek alá ... 

- Jó az Isten! 
- Jó ... Most már egypárban éldegélünk ... Tul a 

Dunán szamadócsikós vagyok. Az Eszterbázy herceg 
ménese van a kezemen. 

- Jó az Isten! 
- Jó! 
- Hát azokkal mi történt? 
- Hajnalban szedték üket hurokra a csöndérek . .. 

Ketten a bakótu! kapták meg a faiUetményt; klszellöz
tették üket a bit6n. Egynémelyik még most is fujja a 
vasat. .. A báránykát a klastromnak thozlam . .. Ezt a 
kulacs borocskát pedig a tisztölendö atyámnak; angya
lok metszették a tőkéjét ... Fogyassza el egészséggel. 

- Jó az Isten, áldjuk dicső nevét! 
- Áldjuk! Mert én sosem siklottam ki az ü szent 

kezéből, - sóhajtott a szűrös ember és elkövetkezvén a 
tisztölendótöl, kiment az utcára. 

Az égen aranyszínű felhök bágyadoztak. 
Az aranyszínű felhők mögött az Isten szeme mO

solygott. 
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Addig ls, mig ezt a röviden elintezhetö kérdést meg· 
oldjuk, foglalkozzunk kissé bővebben és alaposabban II 
harom példa alapgondolatai val. 

lsmerkedjünk meg a megkercsések lenyegévcl, célja. 
val , gyakorlati alkalmarilsával. Csináljunk ügy, mint a 
kaszát vásárló természetes cszü, alapos j1.1földi ember, aki 
megnézi, II bojtos portékáját messzirő), kÖ1..elről, ~ vi lá· 
gosban, árnyékban, - félszemmel hunyorgalv8, - viz.!!
gáJgatva, megpenditve, kopogtatva, - simogatva, botozó 
módon, - mcglendilve, meghajlitva . .es csináljunk igy az 
elfogott csavargó igazoltatás! módszerével, meg a nyomo
zá&ok megindításával. Forgassuk meg ezeket elménkben 
0181>0880, hogy legyen belőlük hasznunk. Ne csak a kUl· 
viJagnak, a közönségnek, hanem magunknak is. Magunk
nak, akik olyan szívesen elkönyveljük és zsebrevá.gjuk a 
dlcserelekel az avatatlanok részéről az eredményes mun
káért, de szépen tudunk lapítani, amikor az eredmény te
lenségeket ncm kérik ezek tölUnk számon. 

Vegyük tehát sorra a szolgálatteljesHésnek ezt a há
rom leggyakoribb feladatát, amelyből úgyszólván az egész 
szolgialaU időnk munkássága tevooik kL 

l. 

Nyomozatl melkerea6lek. 
Ha az örskörletben elkövettek valamely bŰficselek

ményt. akkor annnk nyomozásitt az örs elvben csak saját 
őrskörletében végezheU. Azért elvben. mert - mint tud
juk - lehelnek kivetelek, amikor a szomszédos úrs vagy 
rendöri hatóság területére is tí.tmehet nyomozni. Ilyen 
esetek a nyomon-Uldözés vagy olyan sürgős nyomozó-cse
lekmény szükségessége. amelynek halogatása vagy másra 
való biziula II nyom01.{UJ sikerét veszélyezteli. Ha ilyen 
körülmények nem állanak fenn, akkor a t.ZOmszédos őr
söket a szükséges nyomozások elvégzésére hstározott 
gyanú esetén tiLvbeszélön, tiivirallsl, egyébként pedig 
írásban kell megkeresni. Ezek a nyomozati megkeresé
sek. Ezek a teendök a Szu L 396. pontjának 5. bekezdésé
ben foglalt szabályon alapUlnak. 

Határozottabb körülmények fennállása esetére a 
SzuL 455. !xmtja tartalmaz utasilaat.. Ha ugyanis a gyanu
sitolt megszökött vagy személyében ismeretlen ugyan, de 
a bűnjelek ismeretesek, akkor már a járőrvezető köteles 
a hely színéről jelentést tenni az öl'sparancsnoknak azon
Ilal tavbe87.élön. Egyben pedig ugyancsak a helyszinéről 
köteles távbeszélőn értesíteni mindazokat az örsöket és 
rendőri hatóságokat, melyekl'ől fej lehet tetelezni, hogya 
tettes feléjük menekült vagy II bűnjeleket arra vittek. 
Ezek is nyomozati megkeresések ! 

Nyomozati megkeresések fogalma alá sorolható -
és annak is kell tekint.eni a Nyé-ben megjelent minden 
olyan közlemény t, - amely a szomszédos vagy azon túl 
fekvö örsök és a legközelebbi államrendörség területén 
elkövetett büncaelekményekröl adnak tájékoztatást vagy 
hlrl. 

A 'Oyomozati megkeresések suUna nagy. Nézze csak 
meg az ör8parancsnok a mult havi ilyen megkereséseket, 
szamolja őssze hány érkezett, hogy azután tudatára éb
!'edjcn annak. hogy az ilyen megkereaések egész külön 
szolgálati feladat-csoportot alkotnak, ameUyel külön kell 
foglalkozni. en a SzuL 64. pontjának a 9. alpontjli.t ki
egésziteném azzal, hogy o. .. ". szomsz.édos örsök és más 
parancsnokságok és rendőri hatóságok megkereséseire az 
egymás megsegítésére való törekvéssel nyomoz". 

Gondolja csak meg a csendőr és klilönösen az örs
parancsnok, hogy a csendőrség munkáját és eredményét 
összességében bll'Qlják el. Ezt ugy kell ~rteni, hogy az ör-

söket nem egyenként birálgatja a közvélemény és ncm 
erről vagy arról az ör8rol bes1.é1, hanem mindig a csend
őrségről. Azt is jól tudja mindegyikünk, hogy B7. öröm 
jÓl esik, de gyorsan elpárolog és kivész az emlékezésből, 
de a sérelem, a kár, az úgyszólván mindig megmarad, 
elevenen él és rögtön feltolakszik az emlékezetbe, vala
hányszor hasonló sérelemröl vagy kánói hall. Igy kell 
felfogni az örsök egymás segítségére való törekvését a 
esendörség tekintélye szempontjából! De a magunk kárán 
is oku lva, gondoljunk csak rá, hogy milyen keserves tudat 
az, ha meg vagyunk győződve arról, hogya szomszédos 
örs tudna !iCgiteni, de nem segít, mert rosszul felfogva 
úgy gondolja, hogy nem az ö feje fáj az eredménytelen
ség miaU. Ha labrakapna ez a tévelygés, akkor a mai 
biInözési viszonyok mellett a csendörségi gépezetnek meg 
kell állania, mert ma már különösen nem működhetllnk 
egymás nélkül. Ha én ma nem segitek a szomszédos örs
nek, akkor Ő sem fog segitení nekem és mindkét örsön 
csak növek~djk az eredménytelen munka. Okos felfogás
nak kell tehát meggyökerezni ebben a tekintetben is, 
amelyik belső törvény erejével hangoztatja, hogya szom
szédos örs megkeresését éppen olyan igyekezettel, buzga
lommal kell eJinléznem, akar csak amagsm terheitöl 
igyekszem fáradhatatlan szorgalommal megsznbadulní. 

Nézzük már most., hogy ennek a célnak az érdeké
ben hogyan végezhetlink hasznos munkát. 

A jobb megértés végett osszuk két réSZre ezt a 
kérdést és beszélgessünk először a.rról, hogy miként és 
mikor kell a nyomozati megkcresi!seket megszerkeszlcni, 
és hová kell azokat klildenl, - azután majd arról, hogy 
ha Uyen megkeresés érkezik az örslinkre, akkor mil, 
hogyan kell elvégeznünk, hogy az egymás megsegíté~e 
lehetövé valjon. 

aj A nyomozat! megkeresések alapja a Szut. 396. 
pontja 5. bckezdésének utols6elöttí mondata: "Egyéb
ként II SZÜkséges nyollloz6cselekmény teljesítése irant 
II terület szerint illetékes örsöt vagy állami rendőrségi 

hat6ságol kell megkeresni." - Mikor van szükség az 
ilyen .,egyébként szlikségcs nyomoz6cselekmények"-re? 
Kevés gondOlkozással is rá lehet vagni, hogy a kiderí
tetlenül maradt esetekben. Ez igaz is, mert ez a leg
gyakoribb, De szlikség lehel. ilyen nyomozó r..3elekmé
Ilyekre a bűncselekmény egyes részleteinek alaposabb 
Usztazása végett is, amikor a lettes meg van állapltva 
és a tettes!légre II bizonyítékok ls megvannak. de híány
zik, mondjuk, a bűnjelek egy része, vagyadszesek és 
bünsegédek személye és szerepe nincsen felderitve. Szük
ség van azonkivül bűncselekmények elkövetése nélküli 
I)uhatolasokra egyes gyanús egyének megfigyeltetése 
végett. vagy akkor is. ha olyan értesüléseket szerzünk, 
melyekben a megtörténl vagy készülő büncselakmény 
a szomszédos örs körjelében történt vagy készül meglör
ténn!. (L. SzuL 395. pont 9. bekezdése. ) 

Ezek volnának áltaJánosságban azok az esetek, ame
lyekben a szomszédos örsökel nyomozócselekményre kér
jük fel. 

A második kérdés már most az, hogy miként kell 
megszerkeszteni, azaz mi mindent kell tartalmaznia 
ennek a nyomozati megkeresésnek. Ezen a téren a 
tapasztalat szerint igen nagy szükség van a jobb mun
ká.ra és ezt nyomatékosan ajimlom megszívlelésre, mert 
ez az, am i től az eredmény függ. Sok örs majdnem Ures, 
tartalomnélküli megkereséseket klild ilyenképen meg
szövegezve : "Folyó hó 12-én virradóra A. községben 
ismeretlen tellesek belörtek Varga Lajos fűszerüzlel,bbe 
és onnan a következő dolgokat lopták el: 5 kg cukrot, 
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10 üveg görl, 4 kg szalonnát stb. stb. - Kérem örs
körlele terWelén a. nyomozast megejteni és eredmény 
eselén a fenti szám fa való hivatkozással ezen örsöt 
él1.esiteni." Hál bizony ez. 8zegény~s munka és azl mu
tatja, hogy csak azért irta le az önparancsnok, mert 
meg kell tennie, mert csatolni kell a fogalmazványhoz. 
Papiros-munkál végzett és csak azért szerkesztette meg, 
hogy meglegyen és nem 8.?.ért, mintha eredményt is 
várna töle. Még azt is merem állítani, hogy az ilyen 
megkereaéseket nem is a nyomoZÍl.sl vezetö csendőr 

fogalmazta, hanem olyan valaki, akinek éppen akkor 
!lern volt. dolga. Hogy mit érhet az ilyen munka, ezek 
utan nem is kell bövebben fejtegetni. 

A nyomozati megkeresések tartalmat tekintve két 
szabályt lehet feláUllani. Az el$Ó az, hogy a nyomozás 
eddig meg~zerzeLt adatait tartalmazza., - a másik pedig 
az, hegy határozott tennjvalók legyenek benne felsorolva. 
Képzeljük csak el, hogy ha csak a fenli szövegü meg
keresés érkezik az örsre, mit tud azzal kezdeni az örs. 
Egyetlen támpont, egyetlen tájékoztató adat, egyeLlen 
feltevés vagy következtetés közlése nélkül a megkeresett 
örs igazán nem csinálhat egyebet., mint az örjáratokaL 
portyázó járöroknek kiadja az.zal az egyetlen utasítással, 
hogy nyomo?Zs! Ez pedig majdnem annyi, mintha scm
mit sem mondot.t volna. Ilyenképpen mint a vak tyúk 
keresgél, de eredményt elérni csak véletlen szerencsével 
tudhat. Márpedig nem alapozhatojuk a mi legföbb hiva
tásunk teljesítésének eredményet a szerencsére. 

Mennyivel más lesz azonban a megkeresett örs 
munkájának a várható eredménye, ha csak egyetlen 
további adatot vagy csak fe.Jtevé!;t is közlünk. Például: 

ha azt írjuk, hogy 31 belörés vigrehajtá.sának módja 
cigányok munkájára vall. A megkeresett öra most már 
határozot.t iranyban tud megindulni és keresi a területén 
lévő cigányok aJibijél és keresi idegen cigányok meg
jelenését. Dc még határozottabb lesz ez a megkeresés 
akkor. ha azt is megirjuk, hogy a betörésnél egy négy-
5zöglelü, 3 cm széles feszitörudal használtak a leLtesek. 
Vagy azl is, hogy a betörés utáni reggelen X. útkaparó
ház mellett egy szürke-lovas szekér haladt el három 
Is.meretlen egyénnel X. község [elé, - vagy azt peldául. 
h02Y a gyanúsítható személynek hol vannak hozzátar
tozói. barátai, hol szolgált vagy tartózkodott hosszabban. 
~s így tovább! Mi hál a lényeg a nyomozali megkere
sésnél ? ... Az. hogya cselekmény leirásitn kivül szere
peljen benne minden olyan adat. melyet a helyszinen 
mi r megszereztünk, minden feltevés vagy következtetés. 
melyet a helyszín adataiból és e~yéb körülményekből 
vagy jelenségekböl mí magunk felállithatunk. 

A nyomoz.ati megkeresés megS7.erkesztésénél jól gon
dolja meg a megkeresö örs, mi mindenre volna neki szük
sége, ha neki kellene nyomozni vagy adatokat megálla
pítani. ha történetesen ö kapná ugyanazt a megkeresest. 
Irjon hát meg mindent. amiből gondolja és reméli, hogy 
közlése révén er.edményt érhet el a megkeresetl örs. 

Meg k ~ lI tehát szUnni az eddigi semmilrnondó, tarta
lomnélküli es még csak tajekoztatást sem nyujtó szöve
gezésnek. A megkeresések mindig inkább többet lartal
mazzanak. mint kevesebbet. mert haszontalan írkalások
nál nem egyéb a megfontohi.s nélküli megkeresés •. 

Arra a kérdésre, hogy mikor kell ezeket a nyomozati 
megkereséseket elküldeni: a felelet igen rövid: azonnal! 
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Amint a panaszolt vagy észrevett bűncselekmény első 

nyomoz8.sa, az úgynevezett tájékozódó nyomozás a tet
tesre nem ad semminemű támpontokat vagy csak nagyon 
nagy á.ltalánosságban lehet következtetni, hogy helybeli 
vagy idegenből jött személy követte el, első és sürgös 
teendö lesz a nyomozati megkeresések megszerkesztése 
és elküldése. Gondolkozzunk csak rajta, ·ér-e valamit az 
olyan szomszédos örsökre kü ldött megkeresés, amelyek 
négy-öl nap mulva, tebát a befeneklett helyi nyomozas 
után küldünk el? . '. Nem négy-öt nap, de egy-ket nap 
is elegendő arra, hogy a tettes a szomszédos örsök terü
letén is túl jusson, vagy pedig a szomszédos örskörletben 
lakó tettes a bűnjeleket el továbbítsa a hatodik határba, 
vagy gondosan elrejthesse. Ne várjunk lehilt arra, amig 
hosszu utánajárással azt állapitjuk meg, hogy nem hely
beliek követték el a bűncselekményt és csak azután irunk 
at a szomszédos örsökre, mert. megöljük az eredményl 
Az sohasem baj, ha gondos elörelátassal idejében többet 
is megkíserlUnk, mlnt amennyi a nyomozás végén kide
dll, hogy éppen csak kellett volna, de igenis nagy baj az, 
ha a nyomozati megkereseseket akkor küldjük széjjel, 
amikor már elkéstünk. Tömören összefoglalva, azt vhla
szol hat juk tehát a kérdésre, hogya nyomozati megkere
séseket a nyomoz{1S mC!gindítása ulán azonnaJ szét kell 
kUldeni. A hibát itt ezen a léren az követi el, aki akkor 
küldi el, amikor a saját területén a nyomozást. már siker
teIelllii befejezte. 

(Foly/aljuk.) 

A iényképezésröl. 
Irts.: vim/.: KAPOSSY GYULA g. százados. 

( MÚ8()(lik köZlemény) 

Az eJesség beálJitása mindig az elötér legfontosabb 
tárgyara történjék. Becsüljük meg a t..á.vohságot gondo
san, mert egyébként életlen, határozatlan vonalú képet 
kapunk. Ha becslési képességünkben nem bízunk, ne res
leljilk elővenni ll. méröszalagot és a távolságot mérjük 
le. Ez a lemérés mozgó tárgyak felvételénél nehézségbe 
ütközik, ezért ha mód van reá, előre állapítsuk meg a 
mozgás irányvonalát és egy kedvező pontra állitsuk be 
az objektivet. Ha a cselekmény az objektív Irányába Ike
rül, nkkor készit jük el a felvételt.. Ha ez a mozgás bi
zonytalan irányu. akkor legcélszerubb úgy felállni gé
pünkkel, hogy az élességet végtelenre (legtöbb gépen 10 
méteren túl) illilhassuk. 

Az objektlv egyszerü beállitással csak azt a tárgyal, 
illetve közvetlen környezetét rajzolja élesen, amire a 
beállítás történt. Tehát egy bizonyos távolságtól egy bi
zonyos távolságig. Ezt a két határ köztí különbseget 
mélysegi élessegnek nevezzük. Terjedelmét szabályoznI 
lehet - mint már tudjuk is - a fényrekesz (diafragma) 
segitségével. Tájékozásul az alábbi táblá.za'ttal iparko
dom hoviwetólegesen bemutatni azt a mély$.gi élessé-

Mindig nyiltan megmondtuk, hogy a békeszerző

dések igazságtalanok, sőt az igazsagtaJanságoknáL 18 
több értelmetlcl'tséget tartalmaznak, ab8zurditásokat és 
tI/;,!dRn józan és'!: ellell való dclgokat, amelyek a fejlődés 

természetC3sége ellen vannak. 

B/tlm Leó francia miniszterelnök 

(19'1). 

gel, melyet a fényrekesz különböző szűkItése hizonyos 
távolságokon eredményez. 4.5-es fényerejő objektív basz
nálala mellelt: 

Milyen fény r ekesz 
táv-ra 

I I 6.3 " 125 18 

1.50 m 135~ I 65cm J 30-170 125-160 

I 
120-100 

, ID 180~220cm 170- 230 165 2ö5 lf:rO- 2íiO 

-
3 m 260-350 cm 2·1U afO 225- 440 210-510 

5 m 400- USOcm 360 - 500 330 1U.MJ 280-co 

- - -
S m 580- t300clD t OO-co ':JO = 3(lU-co 

" m 7.30-00 6.5-00 5()(j-= 150-00 

Ez a táblázat lajékoz.ásul szolgál arra. hogy 4.5 
fényerejű objektív, pl. 9-es fényrekeszre szükítve 5 m. 
távolságra kb. 3.60 m-től 8 m-ig lesz éles, tehát ebben 
az esetben a mélységi élesség 4.40 m lesz. 

Fontos 8Zerep jut még a fényrekesznek a megvilá
gításnál is olyan esetekben, amikor a megvilágitÁsi táb
lázat szerint olyan rövid ideig kell a filmet mC!gvilági
tani, amilyenre az objektív zárszerkezete berendezve 
nincs. Hogy a lúlexpoziciót elkerUljlik. a fénycrőt a. fény
rekesz segitségével leszőkitjük, ezaltaJ a megvilágitÁst 
csökkentettük. A fényrekeszszámok úgy következnek egy
más után, hogy minden nagyobb szám kétszeres megvl
lágltást követel, ezért igen könnyű binnilyen megvilá
gitási idő átszámitá.sa. 

A fényképfelvételek készitésénel legnagyobb bozza
értést követel a megvilagítás idejének (expozíció) meg
állapítása. Ez természetes is, merl a helyes megvilági
tás sok tényezőtől függ, melyeket a felvétel készítése 
a lkalmával fontolóra kell venni. Függ az objektív feny
erejétől, a természetes vagy mesterséges fény halékony
ságától (intenzitásától). a felveendő tárgy Ezínétől, an
nak a készüléktöJ való távolságától, mesterséges fény
nél még a fényforrás és téma egymashoz viszonyitott tá
VOlságától és végül a film (lemez) érzékellységétől. 

A felvételeket a fentemlített befolyások következté
ben egész röviden, vagy hosszabban kell megvilagitani. 
eszerint pillanat- vagy időfelvétel készül. A megvilágitás 
elbirálá.sárui.J tehat elsősorban azt kell eldönteni. hogy 
melyik megoldással érhető el celunk tökéletesebben. Rö
viden kell exponálni: ha erlÖS az objektiv fényereje, ha 
rövid annak gyujtótávolsága, ha a ltéma erősen megviJá
gltott és eros fényérzékenységű filmet has.zmüunk. Hosz
szabban kell exponáJni. gyenge és hosszú gyujt6távol
ságú objektívekkel, ba. a megvihigítás fedett (felhő, al· 
konyat, árnyék. mesterséges fény stb.). ha. a film nem 
elég fényérzékeny, vagy ha színszűrőt használunk fel
vételeinkhez. A pillanatfelvételeknél dönteni kell afelől, 
hogy milyen z!'lrsebességel állítsunk be, mig az idöfel
vételeknél annak megállapítása sZlikséges. hogy a meg
világításnak több vagy keve!5Cbb másodpercig kell-e tar. 
lani. 
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Pillanatfelvételeket szabadkezből, míg időfelvétele

kel csak rögzített gépekkel (áHvánnyal) készithetünk. 
Leghosszabb megvilágitits. amit szabadkézből eredmé
nyesen végezhetünk: I/,.-öd másodperc. Hosszabb expo
zíció - minthogy az elmozdulás valószínű - csak 
könnyelmU és eredménytelen kísérletezés lebet. A fen
tiek szerint tehat ' / u-öd másodperc egyben hatar a pil
lanat- és idöfelvételek között. 

Bizonyára vannak néhányan bajtársaim között, akI
ket az expozíció köriilményessége aggodaJommal tölt el. 
Sietek ezeket megvigas.ztalni, mert végeredménYben m~g
sem olyan ördöngös ez, mint amilyennek látszik. Mindcn 
kezdet nehéz, de még a rossz felvételnek is ha.sznát vesz
szük, ha abból okos következtetkssel tapaaztalatot szer
zünk. Ezeket a tapaaztalatokat tennészetesen csak a fel
vétel előhívása alka.ImiLval szel'ezhetjük. addig nem tud
ható, hogy milyen vott az expozíciónk. Ha. az előhívás 
alkalmával azt látjuk, hogy a film egészen áttetsző, csu
pán az erosen megvilágitott részek hagynak nyomot, 
akkor a megvilágítás rövid volt, ha azonban a film 
szinte átláthatatlan sötét, a. fények és árnyékok azon 
összeolvadnak, akkor túlexpozíció történt. Egy-két siker
telen expozíció után megismerjük objektívünk erejét, a 
használt film tulajdonságát és továhbi felvételel'llket ezek
ből tanulságot merítve készit jük. t:pen ezért, hogy la
nulságainkat értékesithessük, a következőket ajánlom: 
a felvétel készitése alkalmával jegyezzük fel egy papír· 
lapra, hogy a felvételt milyen időkörillmények között, 
milyen fényerővel (szűkítésseI) és milyen zársebességgel 
keszi tettük. Az elöhivás alkalmával feljegyzéaeinket el
olvasva, mindjárt a tsnulságot ls levonhatjuk a további 
értekesítés céljliból. Nem kárbaveszett munka, ha eze
ket az első sikertelen felvételeket az abból levont követ· 
keztetések figyelembevételével megismételjUk. Ha. van 
gyakorlottabb fényképezö ismerőSünk, ennek mutassuk 
meg első felvételeinket. A szakvélemény és főképpen sa
ját tapaaztalataink hamarosan érzéket fejlesztenek ki 
bennünk s Igy észrevétlenül tűnnek el a megvilágltás ne
hézségei. 

A kezdő fényképezák általában szabadban többet, 
szobában kevesebbet exponálnak a szükségesnél. Elvül 
szolgáljon, hogy inkább valamivel többel, mint keveseb
bet, mert bizonyos szűk keretek között ugy az al-, mint 
a túlexponált felvéleleket lehet javítani, eroslteni. vagy 
gyengíteni, de ha rövid megvilágítás miatt csak kevés 
részlet került a filmre vsgy lemezre, semmiféle eljárás
sal nem lehet arról jó képet varázsolni. Szükségesnek 
tartom megemlíteni, hogy ma már minden szakkere9ke
désben kapható olyan táblázat vagy múszer, mely a meg
világítási időt mutatja, tekintettel azonban arra, hogy 
ezek az egyéni megítélésnek igen tág teret engednek. 
hasmálatuk csak megfelelő gyakorlattal ihoz eredményt. 

A megvilágítás a zár kioldá.sával történik. Ezt meg
előzően azonban van még egy tennivalónk, mert a le
mezes készülékeknél a homályos üveget - melyre a kép 
kiválasztá.sánál, beállitáaánál szükségünk van - csak 
közvetlenül a felvétel készítése előtt cseréljük fel a 
lemezkazettával. A megvilágitás elött a kazella záró
fedelét kihúzzuk, majd az exponálás után ujra vissza
toljuk eredeti helyére és igy a fedél által lezárva emel
jük ,ki a készUlékböl. Figyeljünk arra, hogy a. kazetta 
fedőlapja tényleg az eredeti helyére kerüljön vissza, 
mert ha azt mellé toljuk, - ami igen gyakran megesik 
- a lemezt, minthogy fedetlenül marad, nem kivánt 
világosság éri és hasznavehetetlen leSL 

A zár kioldása, vagyis az expozíció pillanatában 
ügyeljünk arra, bogy a gép el ne mozduljon. Pillanat
felvételeknél a gépet arccsont jukhoz vagy mellUkhöz 
szorítva mozdulatlanul, lélegzetvisszafojtva úgy áll
junk, mint ahogy azt a 9. és 10. sz. kép mutatja. 

9 . 8%. kép. 

10. u. k 6p. 
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~jjeU felvételekhez használandó magnézium. vagy 
villan6por adagolását a csomaghoz mellékelt táblázat 
mutatja.. Rosszul világított helyiségben az objektív 
zárját, a lemezkazetta fedelét nyugodtan kinyithatjuk, 
mert gyenge szobai fényhatás nem fogja felvételeinket 
zavarni. 

Azt hiszem, az elmondottakkal elérttink annyit, 
hogy azok a bajtársa-k, kik fényképezni akarnak, alkal
mas gépet beszerezve, hozuifoghatnak ehhez a hasznos 
ts sok örömet hozó, igazán nemes szórakozáshaz. Ha a 
bajtársak közül bárkinek bizony~ tekintet.ben még kete
lyei merülnek fel, akár személyesen, akár a Csendörségi 
Lapok útján szivesen adok további felvilágositásokat. 

A reh 'ételek kldolgo"disa. 

A sötétkamra é8 felszerelése. Ha arra gondolunk, 
bogy milyen körültekintéssel jartunk el a felvételek ké· 
szltésénél, természetesnek találjuk ugyanezt a gondossá
got a kidolgozás során is. 

A felvételek kidolgozásához első szükségletUnk az 
előhívásra alkalmas hely és felszerelés. Ennek a. helyi. 
ségnek a. neve sötétkamra. Ez lehet szoba, pince, kamra, 
szóval barmilyen helyiség, csak - mint az elnevezésé
böl is Ikitünik - elsötétithető legyen úgy, hogy oda. a 
legkisebb külső fényr se jutha.sson. Ha ilyen nem állna 
rendelkezésünkre, akkor varjuk meg az est beálltát, 
mert a fény iránt annyira. érzékeny filmmel csak sötét· 
ben, illetve a megengedett világítás mellett dOlgozha· 
tunk. Ez a. világítás lesz első felszerelése sötéLkamránk
nak, amit egy rubinvörös üveggel ellátott lámpa szol
gáltat. Tudjuk, hogy a közönséges filmek ( lemezek) a 
vörös szín iránt nem érzékenyek, ezért, hogy a sötét· 
ben is lássunk dolgozni, egy ilyen lámpát kell .készíteni 
vagy beszerezni. Megfelel erre a célra a közőnséges pet~ 
r6leumlámpa is, csak - mint a folyos6lámpákat - te· 
gyük foglalatba. Első lapját piros üveggel cseréljük ki, 
míg az oldalakat fekete papírral ragamzuk be. A szel~ 

lőzletönyílás elé szintén fekete paplrfedést tegyünk, 
hogy az ott kiszivárgó fénytől a filmet védjük. 

Említeltem már, hogy vannak ú. n. pánkromatikus 
filmek, melyek a vörös fény iránt is érzékenyek és ezek
kel csak zőld fény mellett dolgozhatunk. Ezek hívá
.sá.hoz a lámpánkhoz zőld üveget hasznaljunk. Ha nap
pal dolgozunk, a világítást igen jól és olcsón megold
haljuk, ha a piros üveget az ajtó vagy ablak táblájába 

A kartali örs kertjéből. (A baLozélen ülő Tcmesvdri Jd"o~ 
csendör 8Zfnes üvegcserepekbOI készült mOve.) 

helyezzük el, mig a. többi fehér üveglapokat fekete pa
pírral takarjuk. 

A felszereléshez s.z!HrJ3éges egy dolgowasztal, az elő· 
hivó tálak és vegyszerek elhelyezésére. Három tál szük
séges, 1- 1 az előhívó és rögzítő részére, 1 pedig a fül'· 
detéshez. Ez utóbbi nagyobbméretü a többinél, helyet
tesíUsére tiszta. mosdótál is alkalmas. Vigyázzunk arra, 
hogy ezeket mindig tisztán tartsuk és ne cseréljük össze, 
mert az könnyen a vegyszerek romlására és a negatív 
anyagon eltünheteUen fol lok képződésére vezethet. Időn· 
kénti tisztItásuk sósavval történik. 

Hogy a filmeket munka közben kézzel ne érintsük, 
szükségünk van facslptetökre, meI,yeket egyben szárl
tásnltl is alkalmazbatunk. A vegyszereket szélesnyakú 
üvegben tartsuk. Cé~zerű ezeket légmentesen záró üveg
dugóval ellátni, mert a levegő többé-kevésbé az összes 
vegyszereknek árt. Oldalukra ragasszunk címkét és ezen 
ttintessUk fel az üvegek tartalmAt. Ezzel a Rőtétkamra 
felszereh!sével készen is vagyunk, ami ilyen egyszerű 
megoldásban csekély költs éggel jár. 

Az eUihivas. A megvilágított filmen levő, de még 
láthatatlan felvétel előh!vá.sá.ra sokféle és különböző 
összetétel ü vegyszer áll rendelkezésre. Minden előhlvó
oldat hll.rom alkatrészből ilU: 

1. a tulajdonképpeni előhlvóanyagból, ilyenek: me
tolhydrochinon, glicerin, amidol, rodinál stb., 

2. a konzerváló szerből. mely az oldatot megóvja az 
idöe)őtti romlástól. Erre h!l3ználjuk a nátrium sulfidot. 

3. alkalmas lúgból, mely az elöhívás menetét gyor
sítja. Leghasználatosabb a hamuzsir vagy szóda. 

Ezeket a vegyszereket olyan arányban keverjük és 
oldjuk, hogy azok löbb·kevesebb víz higításával küiön
féle megvilágilasú filmek (lemezek) és különböző fény
érzékenységű papírok előhívására. is alkalmasak le
gyenek. 

Minthogy a megvilágítás egyéni megitéléstöl függ, 
azért felvételÜDket gyakran a kellő időnél hol hosszab
ban, hol rövidebben világít juk meg. 'l'ermészetes, ha eze
ket a felvételeket az előhívóba tesszük, aszerint, hogy 
azok al- vagy túlexponá1tak, lassabban vagy gyorsab· 
ban kezdenek fejlődni. Hogy a fények és árnyékok resz
letdús fejlödését elősegítsÜk. a hivóanyagot úgy álUtjuk 
össze, hogya szükséghez képest keményen vagy lágyan 
dolgozzék. Eszerint megkülönböztetbetünk kemény és 
lágy elÖhivót. 

A kenlény elöhivók késleltetik az elöhlvás megin-

VAsAl'. 
( Td,",~o, F~tI'"' Mgy. lIIIv. ) 
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dulását, de aztán a fényérzékeny rétegben nagy a mély· 
rehatásuk. Először fejlődnek ki az erősen megvilágitott 
részek, majd a fokozatos sorrendben a fény és egesz 
árnyékok. Tűlexponált, vagyis olyan felvételek hlvására 
használjuk, melyek sokáig voltak fényhatásnak kitéve. 
Az ilyen elöhívó a kép részleteit el1entétesen (<kontrasz
tosan) fejleszti, enélkül a fények és árnyékok gyorsan 
és egyszerre fejlődnének, miáltal ezekről csak rossz, 
szürke másolatokat nyerhetnénk. Ilyen lassan hlvó vegy
szer a hydrochinon, glycin stb. 

A lágyan hívők viszont gyorsan hatnak és az emul
ziós felületen dolgoznak, minek következtében fények és 
árnyékok majdnem egyszerre jelennek meg, a mélyebb 
rétegbe csak később hatolnak be. Ale.xponált filmek hi
vására alkalmasak. Ilyen lágyan dolgozó hivók ametol, 
amidol. rodinál stb. 

Helyesen megvilágított filmek hlvásám bármelyik 
hlvót használhat juk, a klilönbség csak abban nyilvánul 
meg, hogya gyorsan ha.tó hivók lágy részletdús, mig a 
lassan ható hiv6k kemény, ellentétes kél>et adnak. 

Rövid gyakorlat után elérjük azt, bogy felvételeink 
megvilágitása csak ritkán lesz szélsőséges, többé-kevésbé 
meg tudjuk közeliteni a szükséges megvilágitást, eLért 
használhatunk kevert hlv6kat is. A keveresnek csak úgy 
van értelme, ha egy lassan dolgozó hlvót keveIltink össze 
egy gyorsan dolgozó hiv6val, miáltal oldatunkban mind
kettőnek jó tUlajdonságai egyesiilnek, i~lelve él""é
nyesülnek. 

A következőkben mindegyik összeáIHtásból közlök 
egy-egy jÓl dolgozó receptet. 

T. GlJOTSatl dolgozó lágy ,JUetol" hívó: 
Víz . 1 liter 
Metol. . . . 15 gramm 
NátnhunsuJfit . 150 

" Hamuzsir . 75 
" Br6mkáli . 2 
" 

A fenti oldatot hlváa előtt filmhez kétszeresen, papír
hoz négyszeresen higitjuk. Előhiv!ai idö kb. 2-- 3 perc. 

2. LU8"an dolgozó kemény "Hydrochi?lonli h{tJó: 
Víz . . . . . . . 1 liter 
Nátriumsulfit. . . . 300 gramm 
Formaldehid 40 %-os . 20 ·kem 
Hydrochinon 15 gramm 
BrómkálI 10% -09 oldala 100 köb--

centiméterenkint . . . . . .5-10 csepp 

Hiv{ud idő 2-3 perc. Formaldehid helyett ugyan
annyi gramm lúg, Kálium, vagy Nátrium. bydroxid is 
vehető. 

3. ,,Metol-Ilydrochinon" kiegyenlítő hívó: 
Viz . 1 liter 
Metol 3 gramm 
Nátriumsulfi't . 150 " 
Hydrochinon . 12 " 
Hamuzsír. 40 " 

A fenti oldat használat előtt 1-2-szeresen vízzel higí
tandó. 19en közkedvelt hívó, amellett, hogy a fények és 
árnyak közötti ellentéteket kiegyenlíti, még igen finom 
szemcsékbe alakítja át a br6mezüstöt színezUstté, miáltal 
a nagyitásra alka.lmasabbá teszi a filmet.. 

A fenti vegyszerek úgy, amint egymás után követ· 
kez.nek, oldand6k fel, lehetöleg felforralt vízben éspedig 
úgy, hogy mindig várjuk meg az előző teljes elolvadását. 
Ha az oldathoz az elölrtnál több vizet adunk, akkor lá
gyabban dolgozik. Az előbívót hasz.nálaot után ne öntsUk 

vissza a még használatlan oldat közé, hanem külön. üveg· 
ben tartva, egy-kétszeri használat után öntsilk. ki a meg
barnult előbívót ts, mert hívásra már az Bem alkalmas. 
A hivó Idöclőlti romlását nagyban tudjuk akadályozni, 
ha sötét. helyen vagy sötét szinű Uvegben tartjuk és a 
levegő hozzájutásától megóvjuk. 

Rögzítés (Fixirozás) . Az előbivolt képekból a f~I~8-
leges és még fényérzékeny brómezu.stöt állandósltó (fixlr) 
fUrdövel oldjuk ki. 

Oldata áU: 
Víz . . 
FixirnÍltron 
Metabisulfit 

1 liter 
250 gramm 
30 " 

Ez utóbbi a fixirt tartóssá teszi és oldja a fényudvar· 
menteaítésre használt festékeket. Oldata addig használ
ható, mig meg nem barnul, de ajánlatos minél gyakrab
ban váltani. 

.Az előhivás menete. Ha rendben vagyunk a sötét
kamrii.val és felszerelésével, készen vagyunk az előh!vó és 
állandósító oldalokkal, megkezdhetjUk az elöhívást. 

Elkészltjűk a tálakat. A hiv6tálba annyi oldatot ön
tünk a választott elöbívóból, hogy a. filmet (lemezt) jól 
elfedje. A2. asztalon középre helyezzUk a mosótálat , a 
lámpa elé a hívö-, a másik oldalra pedig a fixlr-tálat, szin
tén blSséges oldatlal. Miután ismételten meggyőződtUnk 
arról. hogy fehér fény sehol sem szürödik be. a piros 
lámpa fényénél filmünket kibontjuk. A felbontásnál le-
gyünk elővigyázatosak, mert a film rugal..mas anyaga a 
lehengerilés alkalmával könnyen visszaugrik, miáltal meg 
is .sérülhet. Rögzítsünk az asztal szélére egy facaiptetöt 

Alagút előtt. 
(Kereke' Mlk/6a tGm' . _ Karaneal<eul - telv.) 
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8 ebbe fogjuk be a film szélét, hogy a további lehengerltés· 
hez mindkét kezünk szabadon maradjon. Ha eltávolitot· 
luk u felsö fedöszalagot, a film másik végét is csiptetöbe 
fogva óvatosan. hogy meg ne sérűljön, a mosótálba he
lyezzük. Ha 1-2 percnyi é.ztatás után elveszI tette rugal
masságát., átvisszük a biv6tálbs, ügyelve arra, bogya sé
rülés elIen óvandó, emulziós rétegével fölfelé legyen. A 
ruvóban a csiptetök aeg~tségével úgy mozgat juk, hogy az 
egész filmet egyenletesen érje az oldat. A megadott olda
tok lmsznáJatával a hívás kb. 2-3 percig tart. 

Ha ezen idö elteltével csak egészen lassan jön elő a 
kép, akkor is csak az erősen megvilágilott részek, akkor 
filmUnk alexpooált, de ha az erősen megvilágitott részek 
25-30 m&aodperc alatt jelentkeznek s ezeket a külön
böző világítású félárnyékok ,követik rendben a megvila
gitas ereje szerint s véglil a teljes árnyékok előhivódnak, 
nkkor expozieiónk helyes volt. Ha a kép világos és sötét 
részletei ellentét nélkül egyszerre és fátyolosan mulat
koznak, akkor túlexpoziciórol van szó. Ebben az esetben 
vagy már használt hivóba folyt8.S!!.uk a hivást, vagy 
10%-05 br6mka.l! oldalb61 csepegtessünk az elóhivóba 
kb. 1 del.-hez 10-12 cseppet, miáltal az a hozzaadott 
mennyiség arányában Isssltja a hivást és Javul az ár
nyékok tisztasága. 

Ha a film egyes [eJvételeit külön-külön akarjuk hivni, 
akkor a legöngyölítéskor a fedöpapir eltávolítása előtt 
annak azámozásAnál oll6val bevagdaljuk és ugyancsak 
ltt tatas után tesszük a hlvóba. Hogy a filmek össze ne ra
gadjanak, állsndóan forgassuk azokat. 

Ha készen vagyunk a hívással, a filmeket mOBÓtálban 
leöblít jük és a fix1roldatba tesszük, boi kb. 10 percig tart
juk. A rögzltés inkább tovább tartson, mint kevesebb 
ideig] mert 3. rövid fixálás a filmek tartósságának rová
sára megy. A rögzités teQIDészetesen még mindig vörös 
[ény mellett történik éa addig tart, míg a fi1mről az utolBÓ 
sárgás-fehér helyek eltünnek. Úgy az el5hiv6nak, mint a 
fixiroldalnak hőmérséklete 18--20 Celsius fok legyen, 
mert különféle oldatok és mOBÓvíz nagy hőkUlönbsége árt 
a film zselalinrétegének. 

A rog:t.Ítés után a film elveszítette fényérzékenységét, 
igy további munkánkat nappali világllás mellett folytat
hatjUk. A kifixált filmet mOBÓlálba tesszük, hol legalább 
egy óráig tartjuk, de .közben a. vizet tízpercenként vált
juk. Ha é.lland6an lefoly6 víz (vizvezeték) áll rendelkezé
sUnkre, akkor elegendő 30 perces mosás ls. 

A kimosott filmeket szaritAs céljából a vizből csipte
tökkel kiemeljük és [üggőleges helyzetben felakaszt juk. 
Ne pr6bálkozzunk meg azzal, hogy a fUmet a gyors szára
dás érdekében melegre tegyük. mert annak emulziós ré
tege könnyen olvad, miáltal hasznavehetetlen lesz. 

Az előhivnsnál ügyeljünk még arra, hogya fixiroidat 
vagy só sem filmhez, sem elóhiv6hoz, sót még papiroshoz 
se érjen, mert azokon e1távolithatatlan foltot hagy és 
mindennemű használaltra alkalmatlanná teszi. Ezért ismé
lelten felhivom a figyeImét minden bajtá.rsamnak, hogya 
sölétkamrában a legnagyobb rend és tlsztaság umlkod
jék, mert csak Igy kaphatunk felvételeinkrol kifogásta
lan szép képet. 

"Tunk"-hivá3. Megemlítem még a fi:lmek hivásának 
egy más módját: a tank vagy álló előhivúst. A tank 
maga egy hivásra szolgá.ló edény, melyhe a filmet (lemezt) 
függőleges helyzetbe helyezzük el és hívás alatt fedelét 
fénymentesen lezárhatjuk. A hlvás rendszerint kiegyenHtő 
hlv6 alkalmazásával történtik és pedig úgy higitva, hogy 
a lli.ás legalabb 20-30 percig lam:son. llyen hlvótankot 
szaküzletekben igen ötletes kivitelben árusitanak. Ebben 
a film berakásR után egymást követőleg történik a hivás, 

fixálás és mosás anélkül, hogya fumet érintenénk és ami 
iegfontosabb, mindezt világos nappal, sötétkamra nélkül 
végezhetjük. 

Nem találok azután kifogásolnivalót abban sem, ha 
kezdő fényképezők első felvételeikelt azakfényképészekkel 
hívatják elő, de csak azért, hogy kétséget kizár6an meg
győződést szerezhessenek afelől, hogy első felvételeik sza
bályszerű exponálása - szabályszerű előhívás mellett -
hogyan sikerültek. Tanácsolom azonbau, hogy a további 
felvételeket n kezdő fényképészek is maguk dolgozzak ki, 
még akkor is, ha nehézségeket kell leküzdeniök és anyagi 
áldozatba kerül, mert kis gyakorlattal és mindenre kiter
jedő gondossággal csak így nyerhetünk kifogástalan ké
peket és egyben el sem képzelhető örömet és kedves szóm
kozást, de megfelelő gyakorlat után jelentékeny megtaka
rítást is. 

( Foly tat juk.) 

A m. kir. csend6rség tömeg
rendszerének eredete. 
lrm: GERGELY ENDRE ny. százados. 

Ruhagazdálkcdásunk a jól bevált tömegrendszeren 
alapszik, amely ma már a m. kir. csendörségnél is hagyo
mányosnak nevezhető. Eredete azonban a m. kir. csend
Öl/lég feiállItását messze megelőző időkre nyúlik vissza. 
A tömegrendszer mibenlétével minden csendőr tisztában 
van. De nem lesz érdektelen, ha annak ősi alakját is 
megismerjük, mert abban a jelenleg érvényben levő ren
delkezések nagy részét már fellelhetjük, söt azok ma
gyarázatát is megtalálhatjuk. 

A tömegrendszerrt. a m. kir. csendőrség a múlt szá
zad közepén felállított osztrák csendőrsegtől, ez pedig 
a mún szbad elsö felében egyedül fennállott lombardiai 
csendőr-ezred lől vette. Ennél az ezrednél pedig olasz, 
illetve fm.ncia örökség volt a tömegrendszer. 

Mielőtt megtekinltménk, hogy a tömegrends7.er mi
lyen ah\kban élt a lombardi~ csendőr-ezredben, egyet
más:l el kell mondanunk ennek az ezredek a szerveze
léuől, létszá.már61 és az illetményekről, hogy a tömeg
rendszerre vonatkozólag fennállott rendelke~ekel ab
ban a keretben láthassuk, amelyhcn azok éltek. 

r. Napoleon nemcsak a franciák cst't.szira volt, hanem 
olasz kirú1y is. Az az olasz kinUyl:lág, amelynek királya 
volt, a mai Olaszországnak északkeleti részelt (Dél
Tirolt iS) foglalta magában. Napoleon olasz királysá
gának külön hadserege is volt, természetesen teljesen 
francia mint.A.m alakitvs. Francia mintára volt alakitva 
a hadsereghez tartozott csendőrség is. Mikor az olasz 
királyság 18H-ben megszünt, a lombard- velencei tarto
mánYt Ausztria kapta meg belőle. Az olasz hadsereg 
ott talalt részeiből osztrák ezredeket alakítottak, az 
olasz csendőrség pedig a lomban:liai részeken a helyen 
maradt és SZOlgálatát folytatta. Ezt a cscndörséget az
után 1817-OOn egy ezreddé szervezték, amely háború 
cselén, - mint a hadsereg minden más ezrl2de, - az 
ellenség előtt volt alkalmazbató, de tábori csendőrszol

gálatra is. Béke idején a közbiztonsági szolgálat ellátása 
volt a feladata. 

Az ezred tulajdonképpen lovasezred volt, a tiszlek 
ugyanúgy voltak lovasítva, mint a többi lovnsezrednél, 
de költsi gkimélés szempontjából a legénység jó része 
már az első éveklöl kezdve 16 nélkül SZOlgált. Az ezred 
5 lovas-századból, ezek mindegyike 2 szárnyból (annyi, 
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mint fél lovas-század) állott. A szárnyak mindegyikében 
2- 2 úgynevezett hadnagyság (szakasz ) volt. A lorvas
századok paruncsnokai rendes körülmények között az 
egyik szárnyat vezényelték, mert a 10 szárny, - ÖS!!z
pontositás idejét kivéve, - teljesen önálló volt. A 10-ik 
szárny tartalék és p6tszárny volt. 

A szárnyak előljáró pnntncsnoksága az ezred
parancsnokság volt, parancsnoka ezredes. Az ezrednek 
az ezredparancsnokon kivül is volt még egy magas elöl
járója, nevezetesen az ezred föfelUgyel5je, aki körül
belül az ezredtUlajdonosi jogoka.t gyakorolta az ezned 
fölött. Ez a felügyelö az ezred megszcrvezésétöl egé
szen az osztrák csendőrség felá.lHtásA.ig, tehat legalább 
33 évig ugyanazon személy volt, nevezetesen az olasz 
csendőrségből származó Rivaira Lajos , aki ezt a mél
tóságot eleinte mint ezredes, majd mint vezérőrnagy, 
végül mint altábornagy töltötte be. 

Az ezredtörzs 1 ezredesböl, 1 örnagyból, 1 ezred
segMtisztből . 1 czred-számvivöböl éa 4 furirból (szám
viv&-altiszt) állott. 

A 9 szárnyban együtt volt 5 elsőosztályú, 4 másod
osztályú százados, 9 főhadnagy, 9 hadnagy, 44 örmester. 
9 furlr, 55 káplár, 53 alkáplár, 9 trombitás, 9 dobos 
és 660 csendör. I 

A 10. szárny létszáma volt: 1 másodosztályú szá
zados, 3 föhadnagy, 2 hadnagy, 4 őrmester, 6 f urir, 4 
káplá.r, 4 alkáplár, 1 trombitás es 1 dobos. 

összesen: 900 fő. 

A 10. szárny létszárnából 2 főhadnagy, 1 hadnagy 
és 5 furir a főfelligyelőségen teljesitett szolgálatot. 

Az ezred föfelügyelöjének illelménye a mindenkori 
ncndfokozata szerint járt, de évi 2325 konv. frt 
(5663 P) állandó p6ldlja is volt, ugy. hogy összesen, ha 
vezérőrnagy volt, havi 1281 pengőnek, ha altábornagy 
volt, havi 1687 pc'ngönek megfelelő összeget kapott. 
Szá.1las természetben j árt. ugyanolyan kiszabatban 
mint ma. 

Az ezred tisztjeinek és legénységének illetményeit 
az 1. táblázat mutatja, összehasonlitva. a lova.'lSá.g és a 
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gyalogsAg illetményeiveJ. Szállásilletmény, 16átalAny és 
iótápváltsá.g nincsenek figyelembe véve. A csendörlegény-

ság a zsoldjából élelmezte magál A többi ezredek le
génysége is, de kenyeret a kincstár tól természetben ka
pott. Ennek vá.ltsága a táblázatban be van számítva, de 
nemcsak II legénységnél, hanem a lovassági tisztekna 
is, mert minden tisztnek (a csendöre.zl'ed tisztjei kivé· 
telével) is járt különböző sdtmú kenyéracag. Igy az l . osz
tÁlyú századosnak 6 adag, az ezredesnek 12 adag járt. 
A táblázat adatai az 1822, (lvböt származnak. 

A csendőretred legénységének a táblázatban felso
rolt zooldján kivül tömegátaló.ny is járt, még pedig a 
lovas legénységnek évi 50 konvenciós forint, (121.80 
pengő), a gyalog legénységnek évi 34 konv. forint 48 
krajcár (84.77 pengő). A tömcgátalányok és az els6 
lömegbetétek alkották a tömeget, amelynek rendelte
tése volt: 

1. a 2. táblázatban felsorolt ruházati és szerel· 
vénycikkek első beszerzése. 
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2. az említett cikkek póUása és javltása, 
3. a patkolás és a lovak gyógyítási köHségének fc

dezése. 
A kincstár csak a fegyvereket, a lőszert és a. lova· 

kat adta. Minden más ruházat és felszerelés költségét a 
lömeg fedezte. 

Az első tömegbetét lovasnak 88 konv. forintban 
(214.36 pengő), gyalog csendörnek 57 konv. forintban 
(138.85 pengö) volt megszabva. Ezt az első tömegbeté
tet nem a kincstár adta, hanem elvileg a csendörezredbc 
belépőnek kellett egy összegben megfizetnie. A polgári 
életből belépők minden esetben maguk fizették. A többi 
czredekböl átlépő katonáknak ls maguknak kellett meg
fizeniök, de ha nem volt miből, akkotl helyettUk az els6 
tömegbetétet is kivételesen a kincstár adta. 

A tömeg a csendörök magánlulajdona volt, de 
tgytittesen voU kezelendö, mégpedig úgy, bogy az egyes 
egyénre eső reszböl más személy javára .semmit sem 
volt szabad felhasználni. 
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Ha 8. csendőr az elBirt cikkekkel el volt látva és a 
lovasnak legalább 120 frlt. (292.32 pengö) , agyalognak 
legalább 62 frt (151,03 pengő) tömegkövetelése volt, 
akkor a. többletet az i1Jetönek kifizették. 

A tömeg gyarapHására szolgáltak SJ első tömeg
betéteken és a tömegátalányokon kivlll : 

1. az elhaltak, szökevények, eliléltek és a testület
ből eltávolítottak cikkei eladMából befolyt összegek; 

2. a fogsággal fenyltettek zsoldjának egynegyede; 
8. Il togdíjak, jutalmak és a szökevények és csem-

pészek elfogására kitüzölt díjak összegének fele: 
4. fl trágya eladásab61 befolyt összegek; 
5. a legénység önkéntes betét jei : 
6. tönkrement ruha- és szerelvenycikkek pÓllására 

a kinestitr által fizetett rendkivüli hozzájlirulások. 
A tömeget illető minden pénz az ezredpénztárba 

folyt be. Az ezred gondoskodott minden beszer?,ésröl es 
o. javitásolU'Ó1. A szárnyak csak apró beszerzésekre é~ 
kis javitásokra kaptak idöuöl-ídőre az ezredtő! penzt. 

A tömegpénzek nyilvántartása a zaoldkönyvecskék
hen és a szárnyaknál és az ezred számvivő-irodájában 
v~zetett. tömeg-Iajstromokban történt. 

A zsoldkönyvecskébe minden kikezelt cikket be kel
lett vezetni és a lezárást ket tanuval igazoltatni. 

A tömegből fizetendő Cikkek beszerzésére .a követ. 
kez6 eljárás volt előírva : 

Ha beszerzés szük~ge beállott, az ezredparanCEl
nokság ajánlattéteina felszólító hirdetményeket nyoma
tott, azokat a szárnyparancsnokok útján elterjesztetta 
és az ezred felUgyelójének és az illetékes katonai főpa
rancsnokságna.k is jelentést tett. 

A beérkezett ajánlatokat az ezredparancsnokság a 
három rangban legidősebb tiszt és a hadbiztossag bevo
nA.sAval gondosan megvizsgálta és a e.zá1l1tási szerző.

dést a legjobb ajánlflt megtevőjével a föfelUgyelő elő
zetes jóváhagyása alapján megkötötte. A mintákat az 
ajánlattevő, az E'zred és a hadbiztosság pec9étjével el 
kellett látni. 

A szállftott árut il má!1 emlitett bizottság gondo
san megvizsgáIta és vagy átvette, vagy, ha annak minő
sége a szerződésnek nem felelt meg, a szá1litónak visz
sza.adta. Ugyanigy kellett eljárni nagyobb javítások ki
adásáná!! is. Az. eljárás egész lefolyásáról minden eset
ben jegyzőkönyvet kellett felvenni, amelyet azután a 
ruha-Ieltárakkal együtt a tömeg-számadáshoz kellett 
csatolni. 

A szá.mvivőségi szolgálatot ellátó személyek az ez
red ga.zdáazati kezelésébe nem fOlyhattak ibe, az ö fel
adatuk csak a számadá80k helyességének megállapitása 
volt. 

Mikor 185O-ben a csendől"8éget az. akkori osztrák 
birodalom egész területen felállították, a t'ömegrendszert 
az immár 16 csendörezfled szám ~ra is meglartották, még 
pedig lényegileg ugyanabban al. alakjában, mint az a 
lombardiai ezrednél fennállott. Ar: 1851-ben kiadott uta
sUás szerint a változás igen csekély. Leglényegesebb az, 
hogy az első lömegbetlét már nem volt összegszerűen 
megállapitva, hanem annak nagyságát a csendőrség fö
felUgyelősége állapította meg évről-évre, a szállítási 
szel"ZÖdésekben kialakult mindenkori árak alapján. A tfl
megfőlösleg kifizetés! ezentúl akkor történhetett meg, 
ha az az évi ttlmegátalány kétszeres összegét meghaladta. 
Természetesen csak abban az esetben, ha az illető az 
előírt ruházati és szereIvényi cikkekkel teljesen el volt 
látva, További változás volt, hogy a szökevények és a 
testUletböl eltávolitottak tömegjárandósága ezentúl nem 

a tömeg javára esett, hanem a rOkkantalapnak volt 
átadandó. 

Az évj tömegátaIány (1858. XI. l-töl) lovas
csendőrnek évi 48 osztrák értékű forint volt, gyalog 
csendörnek évi 36 o. é. frt, azaz mai pengöre átszámitva 
111.36 P, illetve 83.52 P. Ezek az összegek 10.44 P-vel 
illetVe 1.25 P-vel kisebbek, mint a lombardiai ezred 
csendórcinek tömegátaIányai, jóllehet az egyéb pénz
beli járandóságok ugyanazon idő alatt megnövekedtek. 
Ennek a csökkenésnek valószínűleg az sz oka, hogy 
bizonyos szerelvény! cikkek mér nem a tömeg, hanem 
a kincstár kölLségére szerezleltek be; hogy azonban 
ezek melyek voltak, a flendelkezésre álló forrásokból 
meg nem állapilható. 

A ruhagazd!iJkodási ügyek intézésére minden ezred
nel egy gazdászati tiszt volt rendszeresitve. Ezek nem 
tévesztendők össze a számvivötisztekkel, akikből szin
tén 1- 1 volt minden ezrednél, de a ruhagazdálkodási 
ügyekbe, mint a lombardiai ezrednél, ba nem folytak. 

A m. kir. csendórsegnél a felállítás befejeztével 
az 188O-as évek elején a tömeggazdálkodás a fentiek 
szerint volt érvényben, némely változtatásokkal. A leg
fontosabb változtatás volt, hogy az első lömegbetéfet 
mindenkinek a kincstár adta. Ennek következtében a 
tömegvagyonra való jog csak azt a csendőrt illette 
meg. aki a lestilletben legalább öt évet szolgált. Annak 
a tömegkövetelése, aki ennél kevesebb szolgálati Idő 

után valt meg a testülettöl, vagy abból saját hibájá
ból távoHttatott el, a csendőrségi élelmezési alap javára 
esett. Azonbsn a tömegbe befolyt különjárandóságra 
való Igénye mindenkinek megmaradt, még akkor is, ha 
a testUletböl önhlbája folytán távolittatott is e l, vagy 
5 évnél rövidebb ideig szolgált. 

A tömegalapot tápláJ6 első tömegbetéthez és az 
évi tömegátalányhoz a hstárszéli örsökre beosztottak 
számára rendszeresitett lábbeli koptatásl é.talány 
járult, amely napi 2 krajcárban volt megállapltva, 
ami 4.64 pengőfi.llért tesz ki. Az első tömegbeté.t ösz
szege lovascsendörnek 130 Irt, azaz 301.60 P gyalog
csendőrnek 60 frt, azaz 139.20 P volt, mig az évi tömeg
á!alányé lovascsendór számára 55 frt, azaz 127.60 P 
gyalogcsendőr számára pedig 40 frt, azaz 92.80 P. 

A ruháza·U és felszerelési cikkek szállításának 
biztosítását a kerüleU parancsnokslÍgok részb'ől szer
kesztett szükségleti beadványok alapján a m. kir. 
belUgyminisztérium eszkö.zölte ajánlati tárgyalások útján. 
(Akkor még sem felszerelési anyagraktár, sem a belUgy
minisztériumban külön csendőrségi osztály nem volt. ) 
A belügyminisztérium az ajánlati tárgyalások fogana
tosításávaJ valamennyi kerület részére egyik vsgy má
sik kerületi parancsnokságot is megbízhatta. fenntartva 
az erre vonatkozó szer"ZÖdések jóvá.hagyását. A ruhá
zat elkészltési t a szárnyparancsnoksá.gok az állom:i s
helyeiken lakó mesteremberekkel végeztették; az erre 
vonatkoz6lag megkötött szerződéseket a kerületi pa
rancsnokságok hagyták jóvá. 

A vállalkozók által szállltott anyagokat és cikkeket 
bizott8ágilag kellett átvenni. A bizoltsl g 8. kerületi 
parancsnokságból vagy h~lyetteséböl (ha törz:s"tJszt 
volt), a helybeli szárnyparancsnokságból, a kerület 
segédtisztjéből és egy-egy önnesterböl, örsvezetöböl és 
csendörböl állott. A szárnyparancsnoksagoknál az el
készített ruházatot szintén bizottság vette at, amely 
a szárnyparancsnokból, a helybeli szakaszparancsnok
ból, továbbá a szárnyparancsnokság szám.vivö-i:irmeste
réből, a helybeli örsparancsnokból és egy csendőrből 
állott. 
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Egy kém leljegyzéselb61. 
A kémkedés egyik igen fontos anyaga a rejtjel-kulcs. 

Háború esetén az ellenséges területen működö kemne\t 
feltéllenill szüksége van a rejtjel-kulcsra, bogy hireit 
illetékes körök kezébe szolgáltathassa, mert a rejtjel
kulcs revén titokban tarthatja közlendőit, illetéktelenek 
nem tUdjkk elolvasni a rejtjeJ.ku!csot. Hirszerzászolgálat 
központi irodájában szoktAk megfejteni, - vagy eseten
ként az, aki kézhez veszi a bírt és megkapta a rejt jel
kulcsot. Béke idején számtalan más mőd áll a hírközlés 
rendelkezésére - ilyenkor nem szoktak rejtjel-kulcsot 
használni - a rendkivüli esetek természetesen kivételt 
képeznek, például a vezérkar főnöke az egyes katonai 
attacbékkal - és forditva - így érintkeznek egymás
sal. De így ,küldik hivatalos tud6sítáaaikal a külügy
minisztériumnak az egyes nagykövetek is. 

A békében is rejtje1·kulccsal dolgozó hivatalos köze· 
geknek állandóan 6vakodniok kell az idegen kémektöl, 
mert féltve őrzött titkuk nyilvanosságra jutása "omo
lyabb következményekkel járó kellemetlenséget okozhat. 

Azonban igen fontos, hogy már béke idején a vezér
kar birtokában legyen számos rejtjel-kulcs, amelyeket 
8Z együttműködő szervek a mozgósitáskor hasznáJhat
nak. Ezeket a. rejtjel-kulcsokat épp úgy örzik, mint a 
mozgósítási tervezetet. 

A kémszervezet részére már békében is igen fontos 
tehát a rejt jelek kulcsának a megszerzése, mert béké
ben is nagyon érdekes hírek juthatnak tudomására, ha 
ismeri a nagykövetségek és a katonai követségek rejt
jeleit. ' . de még nagyobb borderövei bír a féltveörzött 
sze!krényekben szunnyadó háborús rejljelek kulcsának 
megszerzése. 

A laikus most természetesen azonnali holmi betö
résre gondolna, hiszen másképpen hogyan lehetne az ér
tékes 'kincsei megszerezni ? A kémszervezetben már sok 
bonyolult kérdést oldolt meg a kedvező véletlen, - és 
számtalan rejtjel·kulcs került ilymódon az ellenség ke. 
zébe. Erre példa: 

1917 december 22-én Bresl-Litowskban megkezdöd. 
tek a béketárgyaJások Németország és a Trockij és 
Lenin vezetése alalt áUó forradalmi Oroszország közt. 
Franciaországnak éG Angliának - ma már nyugodtan 
bevaJJhatjuk - nagy gondot okoztak ezek a tárgyalá. 
sok, melyekröl mindenki tudta, hogy a keleti front kli
lön bljkéjét fogják megteremteni. Ha Amerika nem vett 
volna részt a nyugati harcokban, ez a brest-litowski 
béke döntötte volna el a világháború sorsát. Annak. 
idején El német Hofrmann tábornok ls ezt a meggyőzö
dést vallotta. A francia vezér'kar egész bizonyosra vette 
a különbéke kötésél. az angoldk azonban még kételked. 
tek benne. Nagy gom10t okozolt az ententenak az a fel-

tevés, hogy a németek felszabadulnak a keleti fronton és 
csapataikat innen a nyugati frontra száJlitják, ezért 
amilyen gyorsan csak lehetett, 200.000 embert klildött 
Ola.szországba, hogy a németek a keleti frontról jövi! 
katonasAgukat kénytelenek legyenek ide irányitani. 

Most csak egy kérdés foglalkoztatta a szövetsége. 
seket: vajjon gyors békekötést eredményeznek-e a brest
litowski tárgyaJásdk? Sötétben tapogatództak, mert a 
keleti fronton egyetlen emberük sem volt, aki erre a 
kérdésre kielégitő választ adbatott volna. Karácsony 
előtt egy nappal jó bir érkezett. Egy cseh - aki már 
bosszabb idö óta a francia kéIIll3zervezethez tartozott, de 
a keleti fronton, mint a németek postamestere működött, 
olyan szerencsés helyzetbe került egyik éjszaka, hogy az 
ajánlott klildeményként érkező rejtjel-kulcsot felnyit
hatta és pontosan lemásolbattB. Nyolc órát vett igénybe 
ez a munka. Mikor elkészlilt vele, egy másik ajánlott 
csomagról vette le a papírburkolatot és az érintetlen 
pecsétekkel sikerült is úgy becsomagolnia a rejtjel. 
kulcsot, hogy senki sem vette észre titkos manipulá
cióját. 

A lemásolt rejtjel-kulcs Ikará.csony előestéjén érke
zett a berlini francia kémligynökhöz. Ennek a kémügy
nOknek szerencsés összeköttetései révén sikerült egy-egy 
éjJzakára a leadott és felvett hivatalos sürgönyak teker· 
eseit áttanulmányozás céljából kölcsönkapnia. A rejtjel
kulcs segitségével a véletlenlii nála levő tekercset pro· 
billa kibetűzni, miutan azonban ez a tekercs a leadott 
sUrgönyöket tartalmazta - a rejtjel~'kulcs pedig az 
érkező slirgönyökre vonatkozott - a tekercsnek nem ve
hette hasznát. 

Egy órával késoöb már a második tekereset dol
gozta fel a kémügynOk és a Brest-Litows1Vlól érkező bi
vatalos táviratokat a rejtjel-kulcs segitségével egész 
!könnyen le tudta. olvaani, miután a kulcs utóiratban mel
lékelve volt. Ezt a rejtjel .. kulosot azonban csak nagyon 
fontos esetekben alkalmaztá'k. 

Karácsony másodnapján a. baseli föhadiszállásra ér
keztek a francia kémUgynök megfejtett sürgönyei, az 
első küldeményt ezentúl naponta több példányban készí· 
tett másolatok tömege kBvetle. 

A ltrancilLk még 1918-ban is tudtak !ezzel ft nejtjel
kulccsal dolgozni, így a keleti front minden mozdulatá· 
ról és minden fontos törekvéséről azonnal tudtak a nyu
gati fronton. 

Az akkori német frontszolgálatot teljesítő cseh ma 
magasrangú állást tölt be Prágában .•. 

• 
Nyilt titO'k ma már, hogy az angolok 1917-ben egy 

német tengerészeti rejtjel.kulcs birtokába jutottak, amely 
a német U tengeralattjárók dróttalan táviratainak a 
megfejtésére szolgált. Ennek segitségével az angolok 
majdnem egy éven át kényelmesen elolvasták a német 
admiralitás titkos drótnélküti táviratait és tájékozva' 
voltak minden tervllkröl. Ennek természeteflen sok U 
tengeralattjáró esett áldozatul. 

A rejtjel.kulcsot ebben az esetben is pontosan le
másolták és a másolatot az ellenséges 'kémszervezetnek 
klildték. Nincs annak semmi célja, hogy az ember rejt
jel-41:ulc.'ot ellopjon, mert ha a hiány nyomára jönnek, 
- ami igen gyorsan történik - akkor természetesen 
nem használják többé, banem másikat csinálnak he
lyette. A lopott rejtjel.kulcs a jövőre nézve elertéktele
nedik, de nem veszti el értékét a multra nézve, mert 
tulajdonosa bepíllantást nyerhet ft régi sUrgönyleker
csékbe, elolvashatja azokat a rejtett silrgönyöket, ame-
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Iyekhez a birtokában levő rejtjel-kulcsot használták és 
még ezekből a régi lSürgönyökböl is lehet a jövőre nézve 
is hasznos, érdekes dolgot kiböngészni. 

Ilyen eset történt 1917-ben Amsterdamban. Az ot
tani sürgönyhivatalból küldték el a Hollandiában tartóz
kodó német Ikémek rejtett sürgönyeiket Berlinbe és 
Weselbe. Az angol 'kémszervezetnek megvételre kínálta 
egy holland kereskedő az Amsterdamban állomásozó 
német főkonzul által használt rejtjel-kulcsot. A holland 
kereskedö az angolok felkete listáján szerepelt és miután 
már a h8ború végét sejtette, még idejekorán meg akarta 
szerezni árui számára a másik vevőkört is. 

Szerencséje volt, az angolok megvették a rejtjel
kulcsot. Most már azonban be kellett szerezni az 
amsterdami sUrgönyhivatalból a sUrgönytékercseket. en
nél a műveletnél azonban olyan ügyetlenül jártak el a 
megbizottak, hogy rövid idő múlva árulás útján rájöttek 
a ravaszságra, ugyanis igen sok munkatársat avattak 
be a tervbe és a beavatottak mind számitottak jutalom
részesedésre. A kereskedő tudniilUk nem másolta le a 
rejtjel-kulcsot, hanem egy második példányt vásárolt. 

• 
A legközelebbi háborúban használandó rejtjel-kul

csok természetesen már elkészítve pihennek a mozg6sí
tási tervvel együtt a páncélszekrény mélyén. Egynéme
lyik mar lefényképezve vagy lemásolva az ellenséges irat
tárban tahilhat6. Rendszerint évenként egyszer átnézik 
a titkos iratokat tartalmazó szekrényeket és szigorú:1Il 
felülvizsgálják a mozgósitási tervezet borítékát. Angliá
ban minden felülvizsgálat alkalmával megáUapllották, 
hogy a leendö háború mjtjel-kulcsát lefényképezték 
és ezért nem haszná.lhatók. A rejtjeJ-kulcsok új tulajdo
nosait keserves csalódás éri majd a háború alkalmával. 

Európa egyik keleti államá.ban már sokkal óvato
sabbak, okullak a kellemeUen tapasztalIttokon. Hosszú 
és sok pénzbe kerillő előkészUlet után sikerült egy ide
gen állam kémjének az illető állam fővárosába jutni I'!s 
egy éjszakára megteJdntósre kölcsön kapta a mozgosi
rosi tervezetet és két rejtjel-kulcsot. Miután 6vatosan 
kinyitotta a szolgálati borítékot - a pecséteknck sértet
leneknek kell maradniok - még két boriték következett 
és végül i& harmadikban - lires levélpnpirt talált. 

Mikor a kérn főnöke meghallotta ezt az esetet, azzal 
magyarlizta, hogy valaki elrabolta a rejtjelkulcsot és 
helyébe üres papirt csempészett II szolgálati borítékbA.. 
Később, adandó alkruommal, IR kémszervezet főnöke egy 
diplomata barátjával beszélte meg az esetet. Ez a diplo
mata már BOkkiai jobban ismerte a helyzetet s a követ
kezőképpen magyarázta a történteketl. A szóbnnfor2"é 
országban elképzelhetetlen méreteket öltött ft mozgósí
tbl tervek elrablása, lefényképezése és másolasa. Mi
után másképp nem hIdtak védekezni a kémek ellen, e5i:'V
szerűen a szol~lati borítékba sima fehér panírt tettek 
és 8 régi terveket megsem misi tették. Azok, akik "jó üz
leteket" kötöttek az eredeti mozgósitási tervekkel, rövirl 
idő mulva már tudták, hogy a bor!tékban csak üres 
papir van, ez azonban nem riasztotta vissza őket, tovnbb 
folvtatt/ik iátékaikat és nem voltak hn;landók lemon
dani II jól hevált kereseti forrásról. Felklnálták idegen 
áJIamoknak meglepö olcsó áron a mozgósítási tervezetet 
és mikor kiderült, hogy ft boritk'kban csak üres papír 
pihen, olyan meglepett, kétségbeesett arcot vágtak, min
den egyes -esetben, hogy tettetésüket őszinte megdö~ 
benésnek tnrtották. SikerUlt elhitetniök, hogy elrabol
ták a mozg6sitási tervezetet. 

A szóbanforg6 országgal baratságQ'il viszonyban 
levő államo'k is megvettek ilyen üres borítékot, hogy 

megállapíthassák a mozgósítá.s.i tervezet tényleges el
tünését. 

A tapasztaltuk alapján a nyugati nagyhatalmak 
megváltoztattlLk eddigi szokásukat, most már sokkal 
óvatosabbak, béke idején a mOI'.gósltá:si tervek és a rejt
jel-kulcsok csak a hadlestparancsnoknál vannak őrizet

ben, itt csupán kéL egyén tud hollCtÜ'krŐI. 

• 
Utóbbi időben gyakran előfordult. hogy a kémek 

nagyon érdekes anyagot kaptak és kifizették, anélkül, 
hogya tényleges szallitót ismerték vagy nevét tudták. 
TIyen volt a következő esel is. 

ReMben egyik eumpai ország katonai altacbéja 
postaszekrényeben nagy boritékot talált, melyben a 
!Szomszéd állam tartalékosainak mozg6sítási terve és a 
következő levél volt: "SzerencséUen családi \törülményék 
folytán szorult helyzetbe jutottam és ennek következté
ben amellékelt anyagot bó.torkodom felajánlani önnek. 
Ez a szolgalatom ideje alatt rám volt bizva - minden 
tekintetben megfelel az új átszervezésnek. Kérem az 
érte járó összeget nyolc napon helUl "Madame X. Lugano" 
cimre paste restante elküldeni, N. N." 

lu attaché alapos vizsgálódás utan értékcane1t és 
valódinak találta a tervet. Szép összeget küldött érte ft 

megadott címre és néhany nap mulva ugyancsak név
telen levélben köszönte meg az illető a kapott hono
ráriumot. 

Egy másik esetben kerülö úton, de mégis eljutott 
az arul6 anyag az ellcnség kezéhez. 

Egy határszélI olasz városkában a pap egy reggel 
nevére szól6 levelet talált. a poslaládájában. Miután (o 

boritékot felnyitotta, legnagyobb meglepetésere egy má
sodik cimezetlen borltékot talált, a lezárt boritékhoz 
azonban egy kis papírszelet is volt mellékelve, amelyre 
a levél küldője csak annyit irt, hogy tovabbltsa. ezt a 
zárt bOI ítékot egy Marseillebcn lak6 francia papnak. 
Nevét nem említette a titokzatos levélíró, a pap segítsé
gét azonban előre is udvariasan megköszönte. 

A pap jóhiszemüen teljesítette az ismeretlen kéré
sét. Marseillei kollégája szintén kinyitotta a borítékot, 
amely alatt a köveLkező lezárt boritékra ez a cim volt 
írva: "A hadügyminiszternek". A pap továbbitotta Pá
risbtl n kivént címre a !különös levelet, amely közelebbi 
adatokat tartalmazott a kis határszéli város katonai 
lerakatár61 és részletesen közölte, bogy milyen háborús 
felszerelést látott ott. 

Ebben az e3etben is helytállónak itélték a névtele
nül beküldött adatokat, ellenvetés nélklil teljesitetté~ 
tehát a küldö kérését, mely szerint a honoráriumot zárt 
boritékban Signor Franelli névre meghatározott na-p<on 
12 és 1 óra közt egyik megnevezett ujságárus b6déban 
adja le, de ne küldjék postán. 

A.2. ilyen, esetenként jelentJkező munkatársakon ki
vül, vannak rendszeres "ismeretlen" dolgozók, akik 
anyagukat bizonyos idöközbkben ismert katonai irodák
nak küldik el kerülő úton és ugyanígy, álnév alatt ve
szik át tiszleletdíjukat. Ezek va16sclnüleg n bad3ereg 
kötelékébe tartoznak és s.zolgálati elfoglaltsnguk révén 
jutnak hozzá az okirathoz, amelyeket szűkös anyagi vi
szonyaik, vagy pillanatlJyi pénzzavar miatt haszná.lnak 
fel ilyen üzér'kedésre anélkül, hogy kocká.ztntnák állá
sukat és társadalmi helyzetÜ!ket. Uyen körülmények 
közt biztonságban érzik magukat ezek a munkatarsak, 
bár a kerülő utak sem jelentenek mindig száz százalékos 
védettséget. 
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Akinuk módjában volt egy kémszervezel központ
jának berendezését lanulmán'Yozn i, meggyözödhetett ar
ról, hogy milyen nagy és fo ntos jelentőségűek a csendes 
névtelen küldök szállitmányai, amelyek rendszerint a 
hadseregben, a tengerészetben eszközlendö átszervezés 
lervét, vagy a hírszolgálalban előfordul6 változá;)O'kat 
tartalmazzák. 

A kémszervezetben jelentős szerepet Játszanak 
egyes artisták és művészek. Hiszen általánosan ismert a 
táncosnők, szl nésznök tragikus sorsa, akik évekhomzáig 
tartó kémszolgilat után végül h6hérkézre kerüJnek, 
mert hütlenek letlex megbízóikho7.. E világjárók jelleg
zetes t ulajdonsága. hogy nemzeti érzésük visszafejlödik, 
_ nagy emberismerettel rendelkeznek - és e tulajdon
ságuk klválóan alkalmassá teszi öket a kémszolgálalra. 
Az a szerencsés körlllmény, hogy egy-egy helyen fel
tünés nélkül tartÓzkodhalna.k hosszabb ideig és módjuk
ban ilII a reájuk bizoll kérdést tanulmányozni, meg
figyelni , igen nagy mértékben hozzájáru l ah hoz, hogy 
elsörendű , értékes a nyagol szállilhassanak , 

X. európai nagy OI"l:lzág például már 1923 óta pon
tosan megkapja egy BZinész réven az egyik legnagyobb 
repülög6pgyár litkos készitménye.inek rajzál és leírását, 
mert a művésznek módjában áll ki(ür készru a gyár 
fél tveőrzött titkait születésük percében. Aki e művész 
életmódját, kiadásai t fi gyelemmel k íséri, tisztában lehet 
azzal, hogy nem telne egyszerű fizetésböl ilyen pazar, 
fényüzö életre ... azonban ti tkos jövedelmi fOl'rásat 
meg senki sem leplezte le. 

A kémelharító s zervezetben is igen fontos szolgála
tokat t ehelnek a muveszelk és artistá:k, mert a kémek 
rendszeres látogal6i a különböző mulatóhelyeknek és az 
arlistakavéházakban sem ritka vendégek, Miután azon
ban ilyen alkalmltkkor mindkét fél keres anyagot, na
gyon óvatosan kell eljárniok, Illert éles, hozzáértő szem
mel fi gyelik ökeL 

IIIN.1i1t 1IIlCIIIIU'N. 
63, kérll l!!l : Mi (lZ btdoka lHmnk, hogy a.twk a legaldbb 

J évi el6zctell kllfO'nai lIzolyt1/attal nem renctelkez6 6rme.!te
Tek , akik a Ttlgl, 19~6. évi e16/éptfl tilsi nmd.&~r a/apján. .. éu 
helye tr 5 tvl 6lI,zc'8hd6rll6yi lIzolyt1lat "~n lettek Ormell
l o"ré eIOMpt t.: tve, a:: 1935, évi eMMptct63i rClldlIzer mellett 
csok. liJM/) 1 évf ral1gve#tell6gyel léJJtethet6k e16 törz8tlrmu
terré' 

Vi\IIl!II'.: Az 1926. évi 3. ~mu Csendőrségi Ködönyben 
közz~tett 121,4.00/ eln. VT-c.- 192:;. számu belügyminiszteri 
körre.ndelettel kladott 1926. évi legénységi el6léptet~sl rend_ 
szer az 6rmestcrré való clöléptetéshez 4. évi össx.csendöntég! 
szolgálati időt követelt meg. Azonba!! azoknA.! a csendörök
nél, akik legalább l évi előzetes kutonal szolgálattal nem 
rendelkeztek, :; év volt a követelmény. 

A:7. 1935. évi 5. számú Csend6rség! Közlönybcn közzétett 
18.2:50/eln. VI-c.- 1935. szAmu bclUgyminiszteri körrendelet
tel kJadott 1935, évi el6léptetési rendszer az összes örapa
rancsnokXépzO Iskolát nem végzett legénység elöléptetésé
nél a várakoz4.s1 I dőt sUlltén az /MlIzCllend6rltégi szolgálati 
Id6 utAn szArnltja, de az clözetes katonai szolg d.latl időt ls 
mérlegeli, Az 1930:. évi előléptetési rendszer - ellentétben az 

1926. évi rendszerrel - eredetileg nem határozta meg pon
tosan, hogy mennyi elözetes katonai szolgd.latl Id6 az a ha.
tAr, mely előnyt biztosit az előzetes katonai szolg1.latl id6ve! 
nem rendelkezókkel szemben. Tehát elvi leg akár 1 napl elO
zetell katonai szolgálat ls elegendő lett volna. ahhOz. hogy vs
laklt ugy léptesscnek elő, mint pl, a 4 évi elOzetcs katonai 
szolgálattal rendelkezöt. Magasabb szogá.lati szempont érde
kében kellett visszatérni az előZŐ rendszer gyakorlatához, Ezt 
a kérdést rendezte a folyó évi 8. számú Csendöraégl Közlöny
ben közzétett 50,503/ eln. VI·c.- 1936, IOzámú bclUgymlni4z
Ieri körrendelet (1. és 2. pontjai), amikor kimondotta, hogy 
csak a legalá.bb l évi elözetes katonai s7.0lgé.Jattal rendelke
zőket Illeti meg az egyévi rangelóny. E:s Igy - mivel úgy az 
1926. évi, mint az 193:;. évi (helyesbitett) el61éptetéal rend
l!zer - az öl'llpa.rancsnokképZŐ iskolát nem vég-zetlek elOlép
tetésénél _ az Ö88zcsend6rségl lIzolgálaU IdOt veszi alapul, 
csak tennészetes, bOgy az a legalább 1 évi katonai szolgálati 
Id6vel nem rendelkező csendőr, aki a régi !'cndszer szerint 
4. év helyett.5 évi öa&zcsend6l'11égl !lZ01g'tllat után lépett elO 
Ormesterré, az az új rendszer alapján 13 év helyett 14. évre 
lesz tÖI'Z8Örmester. E:ppen ezért ez nem ls jelent újabb bát
rányt, mert e7. IIcm más, mint az 1926. évi rendszernél már 
elszenvedett 1 évi rangveszteaégnek további megt.artá.sa, 

A Polgár-i gyilkosság 
nyomozása. 

lrta: KOZIUA l\IIHALY tiszthelyettes (Debrecen ). 
(Nycnnozta : A polgárt örs a debreceni nyomozó al.OllztáLy 

támogatá...aval,) 

1932 május 4-én 10 órakor a polgári örs távmondat· 
ban a debreceni nyomozó aloszlályparancsnok.ságnak arról 
tett jelentést, hogy Polga!' község és Folyás-tanya között 
elhúzódó vasútvonal mentén, a 8-as számÍ! örbázban 
május 3-án 19 órakor Nemes Imre* vasúti Öl' feleségét, 
sz. Cseresnyés Zsófiát bezárt ajtó mögött vért6csában 
feküdve, meggyUkolva találták , Szíve táján két szúrl 
seb látható. Az örs rabl6gyilkosságot látott fennforogni, 
ezért a helys7.inelő alcsoport kirendelée.ét kérte. 

Az alosztályparancsnokság az örs támogatására en
gem és Gácsi J 6zsef törzsőrmestert, mint nyomozókat, 
minl daktiloszkopust és fényképészt pedig Vajas Sándor 
tör-z.sörmesterl vezényelte ki 

A helysrinre május 4-én 16 órakor értünk. Velünk 
egyidőben megérkezett gépkocsin a nyíregyháza i kir, 
törvényszék vizsgál6bírája is a törvényszéki orvossal, 
hogya h ulla boncolasát foganatosilhassa. 

Azonnal részletes helyszinelésbez kezdtünk, amely 
az alább felsorolt adatokat szolgáltatta ~ 

A 8. számú őrház Polgár é$ Obalpusztak6cs között 
elh úzódó vasútvonal mentén, & polgari vasútállomÓ8lól 
1.8 k ilométer távolságban fekvő, egyedülálló épület, 
amely a községtöl is 2 kilométer távolságra van. Előtte 
a vasutvonalat, a Polgár felől Hajduböször mény felé 
h úzódó f orgalmas vármegyei ut szeli át. 

• A neveket megvdllozlattuk. (Bzerk,) 
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Az örházat a vasút felöli részen 1 méter magas dísz
bokrok szegélyezték, mig egyebütt napraforgó-kóró vá
lasztotta el a gazdák földjétől. A diszbokor, illetve kóró
keritésnek nem volt kapuja, csupán lhézagok szakltották. 
meg, úgy, hogy az udvarra 4 irányból is be lehetett jutni. 

Az őrház egy szobáből és egy konyhából allott. 
A konyha ajtaja közvetlenül az udvarra nylloll. Ennek 
az ajtónak a kulcsa hiányzott. VaJószinüleg a tettes vi
hette el, mert az ajtót a polgári örs járöre zá",a ta.lá.lta, 
amidőn a feljelentésre, az elhalt férjének társaságában a 
helyszinen megjelent. 

A konyhaajtón belépve, balra nyilott a szoba ajtaja, 
amely félig nyitva volt. A szobában, a padlón, a küszöb
töl egyenes irányban befelé, teljesen felöllözve feküdt a 
hulla, szétterpesztett lábaival a küszöb felé úgy, hogya 
jObb láb a szobaajtó további kinyilását akadályozta. 

A !halott két karja oldalt, vállmagasságban széjjel 
volt tárva, körmei alatt gyúrott tésztamorzsák látszot
tak, Fején a hajzat össze volt kuszálva, dulakodás nyo
mait mutatta. A fejkendő a lábainál hevert, ahova lát
szólag dulakodás közben kerillt. A hulla törzse alatt, a 
padlón 95 cenUméter átmérőjű körzetben vértócsa volt 
és az összegyUretlen allapotban levő háziszőttes pokróc 
is vérrel volt átitatva, A hulla ruhája a térdélől szá
mítva, felfelé 20 centiméternyire felhúzva, alsónadrágja 
pedig a derekáról a térdéig lehúzott állapotban volt, de 
erőszakos nemi közösülésre mutató nyomok nem látszot
tak. A hulla orrának jobb oldalán 1 centiméter hosszu, 
lá.longó, iiles szélű anyaghiány, szíve táján két, a mell 
alatt és a hasán szintén két, összesen négy tátongó, 
szúrá.stól eredö seb volt. Utóbbiak a törvényszéki orvos 
véleménye szerint egyenként is haláltokozók voltak. 
A hullamerevség meg alig mutatkozott s a belső vizsgálat 
szerint a gyomor üres volt, 

A konyhában egy vederben négyliternyi véres víz 
volt. A vlzesveder elött a karosszéken egy vizespohár 
állott fillérnyi nagyságú véres folttal. 

A vályogból épített takaréktűzhely sütőjének tele
jén három darab fűszeres p1éhdoboz állotL A középső 
doboz tetején egy félig elszívott "Levente"-cigaretta 
volt, amely a doboz.tetejét kissé megpörkölte, ami arra 
mutatott, hogy égő állapotban tették oda. 

A szobában az asztalon kevés koekáravágott éa na
gyobbrészben C"!Iigaalakúra feldolgozott tészta feküdt az 
abroszon és egy porcellé.ntányérban. A tányérra egy 
másik t.il.nyér üregével rá volt boritva 8 ennek felfelé 
néw, peremes fenekrészen egy darab egypengös volt. A 
kétajtószárnyas szekrény egyik szarnya teljesen nyitva 
volt. Elötte a padlón 23 darab fehérnemű - törülközó'k, 
szakajtókendők, párnahuzatok. férfiingek - feküdtek, 
egymasra !1endben lerakva. Egyik fehérneműdarab sem 
volt véres. A ruhákat szétrakva, köztük egy fehér le
vélboritékban egy darab 20, egy darab tizpengös bank
jegyet é:3 né~ darab egypengőst talaitunk, A szekrény
ben levő többi fehérnemű érintetlen állapotban volt. 

A szekrény fiókja ki volt húzva. a benne levő iratok 
és ruhaneműek össze-vissza voltak he.nyva, tetejükön 
egy üres barnaoor apropénztárca feküdt, amelynek egyik 
külső és mindkét belső oldalán véres ujjnyomok látszot
tak, Az eszközt, amelyet a gyilkosság elkövetésénél a 
tettes hasznalt, .nem sikerült meglaJálni, de nem kerd.llt 
elő a konyhaajtó kulcsa sem. A helyszíni szemle adatai 
alapján a következőket állapítottuk meg: 

1, Gyilkosság történt. Ezt a hulla helyzete s a kül
sérelmi nyomok kétségtelenül mutatták.. 

2. A tettes a gyilkosságot rablási szándékből, a déli 
órákban követhette eL A rabiasi szándék mellett a szek
rényben való kutatás bizonyított, az időpontra pedig a 
hullamerevségen és a gyomor ürességen kívül a tészta 
c:sinálása adott támpontot, azt mutatva, hogy az áldozat 
ebédfőzéshez készült. 

3. A tettesre vonatkozólag közelebbit nem tudunk 
következtetni, csupan annyit, hogy "Levente"·ciga!1ettát 
szívott, véres lehetett a ruházata és hogyahelyzettel 
nem volt teljesen ismerős, mert a. pénzt nem találta 
meg. 

Ebből kifolyólag, mielött tovább nyomoztunk volna, 
fontosnak tartottuk azt is tisztázni, hogy az áldozat 
férjének, Nemes Imrének nem volt-e valamilyen- oka, 
hogy feleségét eltegye vagy eJtHesse láb al61. Nemes 
Imre a részletes kikérdezés során elöadta. hogy felese
gével jó viszonyhan volt, békéa esaládi életet éltek, Fele
sége rendes, otthonát szerető nő volt, akiről senki rosz
szat nem hallott. 

A gyilkosság napján való hollartózkodásra nézve 
azt adta elő, hogy 6 órakor a pályatestre kiment hal 
munkással dolgoztatnl, akikkel csak 18 órakor tért visz
sza az őrházhoz, Az őrházba be akart menni, de a kony
haajlót zál1Va. találta. Nem nyugtalankodott, mert azt 
gondolta, hogy felesége a községbe távozott, ezért a 
munkásokkal együtt ő is a községbe ment és ott egy 
szabónál ruhát szabatott magá.nsk. Azután a kocsmá
ban volt, majd 20 órakor hazament, de miután akkor 
is zárva találta a konyhaajtót, a kinyitott, de behajtolt 
állapotban levő ablakon benézett s ekkor látta, hogy 
felesége vértócsában a földön fekszik, Rögtön orvosért 
küldött, ö pedig az őrháznál maradt. Nemes előadása 
teljesen elfogadhatónak látszott ugyan, alibijét a vele 
volt hat munkás kétségtelenül igazolta, mégis puhato. 
Ibt vezetlUnk be az áldozat családi körulmenyei és vi
szonyai után. Ezek során megállapltottuk, hogy Nemes 
hároméves kisgyermekét a gyilkosság elötti napon szü
leihez a községbe bevitte s Tiszacsegén udvarolt egy 
Szász nevű kovácsmester feleségének, akitöl a férje 
emiatt huzamosabb időn át klitönv!ltan is élL 

Mindezeket figyelembevéve, az eddig összegyüjtött 
adatok aJapján három feltevést állitottunk fel, éspedig: 

1, Nemes Imre, a meggyilkolt nő férje. vagy eset
leg annak szeretője, bosSzúból vagy szerelemféltésböl 
követte el a gyilkosságot. 

2. Ismeretlen tettes dtövette el, aki mint átutaz6, 
csavangó, az egyedülálló őrhazba kéregetés vagy mas 
ürüggyel bement s az egyedül levő nöt látva, kirabolta 
s - mert esetleg segítségért kiabált - megölte, 

3. Községbeli vagy környéki tanyai lakos volt a tet
tes, aki -a meggyilkoltat esetleg személyesen ls ismerte 
s az ismeretség révén akadálytalanul be tudott jutni az 
őrházba. 

A felsorolt három feltevéa alapján a nyomozást egy
szer!1e inditottuk meg, amely az egyes feltevésekre a 
következö adatokat eredményezte: 

Az elsö feltevés alátámasztására nem sikerUlt ada
tot beszereznÜDk, Szász kovácsmester felesége, továbbá 
egy másik nő is, I8ki szintén közelebb állt Nemes Imre
hez, ,kifogástalan alibit igazolt. 

A második feltevéssel kapcsolatban elsősorban annak 
megá11apltására törekedtünk, hogy mint Idegen, ki jár
hatott a gyilkosság napján a környéken, 

Az ilyen irányban fOlytatott nyomozás során három 
különbözó gyanús idegen nyomára bukkantunk, akik az 
elkövetési idő körUl a. környéken megfordultak. Ketlőt 
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közülök sikerUlt is kézrekeríteni, dc szerepük tisztázó
dott. A harmndikról is sikerült megállapitani, hogy 
letleskent nem jöhet szamitásba. E [eltevést azért nem 
ejtellük el végleg, hanem a harmadik feltevéssel kap
csolatban végzett adatgyüjlés keretében erre nézve is 
igyekeztünk adatokat beszerezni. 

A helybeli, illetve a környékbeli egyén tettcsségére 
vonatkozó harmadik feltevesUnkre az adatgyUjtés során 
elsősorban az örskörlelbell nyilvántartott szokásos, 
rovoUmultu és gyanus egyének ellen vezettük be a 
nyomoziÍst és ezek lakásain a vcrCI:I ruhadarabok, ölésre 
alkalmas eszközök felkutalása végett és az elrabolt pénz 
után házkulatitsokal tartottunk és szcmélymotoz.ásokat 
Coganatosltottllnk. Ez scm vezetett eredményhez s a 
gyanuba 'velt egyének blvétel nélkül alibit is igazoltak. 
Ezek utá.n a községben olyan tanuk után puhatoltunk, 
akik május 3-án az őrhaz könil és az ahhoz vezető 

ütvonalak mentén dolgoztak, vagy útjuk oll vezetett el, 
hogy ezek kikérdezése révén állapíthassuk meg, ki lát
hatta a !<zobából ki-kijáró Nemesnét s kit látlak az 
örházba, vagy !lZ udvarr!!. bemenni. Sajnos, ezüton sem 
sikerült I!redményt elérni. Csupan egy tanut találtunk, 
aki Nemesnét a gyilkoss{Ig napjá.n körUlbelUl 10 órakor 
az őrház udvarán látta, de tnlÍ81. ott megfordulni, vagy 
az éSrház környékén járni 6 sem látott. 

Párhuzamosan ezzel a puhatolással, egyik járőr a 
kocsmárosokat, hCnteseket és élclmlszerárusoksl kér
dezte ki, hogy gyanús idegenek nem fordultak-e meg 
ilzleltikben, kőzségbeli nem eszközölt-e feltünő vásárlást, 
nem fizetett-c valaki .. ércs pimzzel. 

Különös süly t kivántunk helyezni az útvonalak 
mentén levő kocsmárosokra és azok alkalmazottaira, 
valamint az odll gyakl'l3n járó vendégekre, mert nem 
tartoltuk lehetetlennek, hogy valamelyik helybeli egyén 
Italozás közben elárulhatta elökészii1etelt, vagy pedig a 
gyilkosság útán tanusíthatotl gyanús viselkedést. 

Eziritnyu pubatolásunk somn Utai Dezső polgári 
kocsmáros ' előadta, hogy május 3-án Gajdos Gyula és 
Király József tanyai legények két alkalommal, délelőtt 
és délután is voltak a korcsmában borozoi, Jélelőtt oda 
együtt mentek be és félórai ott tartózkodás után együtt 
eltávoztak. KörUIbeIUl egy óra mulva KiJ".ily József 
visszatért és ujból borozott. Eközben a kocsmába betért 
egy fiatal legény is, aki Bágyhalompu!lztil.ról Polgár 
köV}égbe a házakhoz tejet ~okott szálJítani. Az. iIIetó II 
Polgárt és Rajdunúnást összekötI). a 8-as számú I)rház 
elött elhúzódó útvonalou jár naponta kétkerekű laliglin 
be B községbe. Nevét a kocsma.ros nem tudta megmon
dani, de miután a l('gény nnpon!:a meg szokott fordulni, 
megigérte, hogy másnap megállapítja. 

Ennek a vallomásnak alapján a járór Gajdos Gyulát 
kikérdezte, aki elóadta, hogy május 3·án 10 óra tájban 
3 lovat bevezette POlgár köz3égbe akovácshoz vasal
tatni. Mivel a kovács el volt foglalva. a lovakat ott
hagyva, elindult a közelben levó Utai-féle kocsmába 
egy pohár bort Inni. Útjában az utcl'i.n taIalkozott Király 
József 6zomszédtanyabcli lc~nnyel. akivel együtt men
lek a Ikocsmába, ahol bort Ittak. A kocsmából együtt 
ta.voztak: Ö vil\S?atért a kovácshoz, Kirá ly pedig a köz
ségbe ment. A lovai \'as..'\ltatása körUlbelill 14. óra tájban 
b"fejezödÖtt. Hazatéröben lovait a kocsma elótt kint
hagyva, ismét bement Italozni. A kocsmaban újból ott 
találta Királyt, aki császárkörte pálinkát fizetett neki. 
Kevés ideig tartózkodott ott, majd kijelentette, hogy 
1~i'láJ bT.atér a t.!lnyára. Ezt hallva Király, arra kérte, 
flögy- egyne vezetéklovára felülhessen. fgy útnak is 

indultak s Király az I)rháztól körülbelül egy kilométernyi 
távolságra levő tanyájuknál leszállt, ő pedig onnan egye
düi tért h8Z3 távolabbi tanyájukra. 

Király József kikérdezése folyamán azt adta elő, 
hogy május 3-án 9 órakor tanyájukról Polgál1 községbe 
ment, hogy marhalevelet állíttassan ki a községházán. 
Enne.k megtörtónte után az időt 15 órliig a köz.ségben, 
részben Létal Dezső koesmájában töltötte. Előadta még, 
hogy a kocsmában tahilkozolt egy tejkihordó legénnyel, 
akit megkért, hogy vigye le Simon Bertalan polgári 
földmives lakására, merrt beszélni akar vele. Kétszer is 
jart Simonnál, de nem találta otthon. Arra a kérdésre. 
hogy mit akart SimonnAl, azt válaszolta, hogy május 
2-án egy tajtekszipkát adott el neki 2 pengöért s a vé
telárból fennmaradt l pengő tartozást akarta töle meg
kélllli. Az ital árát a már Kapott 1 pengőböt fizette. A 
kocsmából körUlbcJüI 15 órakor távozott el s Gajdo9 
lován tért haza tanyájukra, hova 16 óra körül érkezett 
m",. 

Előadásának valódIságát szülei is igazolták, Utal 
kocsmárQ'3 és GajdOS vallomása is elhihető volt, igy _ 
bár szerepUk még nem volt kétségtelenül tisztázva -
gyanüsltotlkénl nem lehetett őke~ sz!'tmit.áaba vennI. 
Vallomásuk alapján azonban azonnal mtézkedés történt 
a tejkibonl6legény, yaJamint Simon Bertalan felkuta
tására. 

Ezzel egyidejüJeg más tanuk részletes felkutatásál 
és kikérdezését is folytattuk. E1.ek közUl Boros István 
polgári iIletóségü földmíves, aki n 8-as szA.mú őrházt6! 
l km-nyire levő tanyán lakott s az őrhliz mellett na
ponta eljárt, 1\ 'kikérdezés során zavarrtan viselkedett. A 
rajta levő kabá t jának elején s jobb ujján vércseppektŐl 
eredő pecséteknek látszó foltok látszottak. Ezekre nézve 
azt adta elő, hogy orra. vérzett s attól lett véres a ka· 
batja. Ezt azonban igazolni :senkivel sem tudta, a to
vábbi kél1désekre is zavaros feleleteket adott és május 
3-án való holtartózkodását csupán hiányosan tudta iga
zolni. Mivel nevezett testisértés és lopás miatt kétlzben 
már büntetve volt s magatartása gyanüsnak látszott, 
szerepének tisztiizt'i..sáig szUkségesnek l!ítBzotl órizet ala 
venni, annnl is inkább, mert megallapítást nyert, hogy 
Király jó barátja. s igy az esetleges öszebeszélés lehe
tősége is fennforgott. Ezzel egyidejüJeg azonban Intéz
kedés tömént, hogyalibljét és ruhája bevérez5désének 
körülmén.reit egy járőr sUrgősen tisztázza, nehogy elő
ad!Í3ával és zavart viselkedésével nyomozásunkat hely
telen irányba terelje. 

A tejkihordólegény felkutatására kiküldött járőr 

megállllpitotta, hogy az illetőt Vér Andrásnak hivják s 
naponta n kora reggeli órákban szokott a községbe be· 
járni. Ez!rt. a járór a község szélén várta, hogy mielőtt 
valakivel érintkezne, kikérdezhesse. 

Vér a SZDkott időben megjelent s előadta, hogy má
jus 3-án 11 órlakor, amikor Polgáron a tejet széthordta 
és a taligánl :J. pusztára visszaindult, betért Létai Dezső 
kocsmájába. Ott, a hOlSszú asztal mellett, egy előtte is
meretlen legény ült, aki bort ivott. Belépésekor a legény 
mingyárt magához hívla s Király néven bemutatkozva, 
a borából mcgkinálta. Rövid beszélgetés után arra kérte, 
hogy talígájfln vigye el egy barátja lakására, mert azzal 
sUrgős beszédje van. Eleinte szabadkozott, de mivel KI
rály azt mondta, hogy közel lakik, kérését teljesitette 
és az Alsófolyö uccáha vitte, a.hol Király két házba is 
bement és ott; 4-5 percig tartózkodott. Innen visszatér
tek a kocsmába 18 ott köriilbe1ll1 félliternyi bort ittak, 
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amit Kiraly fizetett. IvlÍS közben újra megkérte Király, 
hogy vigye el a 8-as sziunú őrhazig, mert lanyájuk arra 
van. A taligán körülbe1ill Cél 12 órakor együtt indul
tak. el. Otközben Király töltött Corg6pisztolyt vett elő 
s azzal a taliga felé röpülő pacsirtákat le akarta lőni. 

A 8-as szamú ömáz elStt körülbelül száz lépésse! 
Királyataligár6! leszállott, egy Levente-cigarettát kért 
tőle, amire rá is gyujtott. Elbúcsúzva Királytól, tovább
hajtott. Mikor körülbelUl 300 lépéssel túlhaladt az Sr· 
házon, viszanézett I!I ekkor Kirtilyl az őrház udvarán 
látta ácsorogni, de hogy később hova ment és mi tör
tént vele, nem tudja. 

Az időközben megkeritett Simon Bertalan földmí
ves kikérdezése folyamán előadta, bogy 1932 má jus 2·án 
Király Józseftől tényleg vásárolt egy tajték szivarszip. 
kát 2 pengöért, de az háhól még semmit sem adott meg 
s így a 2 pengővel most is tartozik Királynak. 

Vér András és Simon Bertalan előadása igen jelentős 
adatokat szolgáltatott a nyomozás részére. MegáUapítot
tuk ugyanis belőle, hogy: 

Király Józsefnek a Ulai·féle kocsmából való eltá
vozásának körülményeire vonatkozó előadásában lénye
ges ellentmondások vannak: 

a kocsmában elfogyasztott ital árára nézve Király 
azt adta elő, hogy azt a Simonnak eladott szipka árában 
kapott 1 pengoööl fizette ki, holott Simon határozottan 
állItotta, hogy Királynak még nem adott pénzt; 

Vér András bágyhalompusztai tejkihordó fiu Királyt 
az őrház udvarán látta ácsorogni és végill, hogy 

a helyszínen Levente-cigarettavéget találtak s 
Királyt, amikor o. taligaróJ leszállott, Vér olyan cigaret
tával kinálta meg. 

Ezek az adatok és gyanuokok részben Gajdos, dc 
főleg Király József ellen alapos gyanura adtak okot 
ezért örizethevételük végett azonnal járőr indult. A 
Király őrizetbevéteJére kiküldött járőr annak tanyai 
lakására ment, olt azonban sziHci előadták, hogy fiúk 
reggel 5 óra tájban BAgyhalompusztára ment egyik ba· 
ra t jához valami Ugyet megbeszélni. Király szülei. akik 
akkor még nem tudtak a gyilkosságrÓl, elöadták, hogy 
Mk, aki az csesz éjjelt nyugtalanul töltötte, má r 
3 órakor el akart indulni Bágyhalompusztára, de ők nem 
engedték. 

A szillők ezen kijelentése és Király távozása az 
ellene Celmerült gyanút még jobban megerősítette, ezért 
elfogására a rendelkezésre álló összes járőrök kerék· 
páron és lóháton a határba indultak, egy jhór pedig a 
tanyájuk közelében lesállásba maradt. 

AJ. egyik 10\-llsjáI"őr KIrályt a "Folyás"-tanyához 
tartozó kiserdő mellett az egyik mezőkeriiló jelenlétében 
megtalálta és elfogta. Megmotozásakor zsebében töltött 
forgópisztolyt talált a járőr, pénz azonban nem vol t 
nála. 

Kiralyt a járőr a község'háiára kísérle s ott rész
letesen kikérdezlük. Halározottan tagadta, hogya gyil
kosságot ö követte volna el. Tagadlisa mellett megma
radt akkor is, amikor a kocsrnaban elköltött pénz hol· 
szerzésére, Vér András tejkihordó fiúval való kocsizásá
nak elhallgatására vonatkozó megállapításokat és a hely. 
szinen talált Levente-cigarettavéget elébe tártuk. Később 
azt adta. elő, hogy Nemesnét Vér András tejkihordó ölte 
meg, ő csak bfinrészes, mert amig Vér az őrházban járt, 
o az úton a fogatra vigyázott. Bár ez az előadás nem lát
szott lehetetlennek, mégsem fogadtuk el, mert hisz éppen 
Vér voll az, aki vallomásával döntő fordulatot adott az 

ügynek. Ezt a körülményt is részletesen elébe lártuk, 
majd megemLítettük, hogy szülei szerint egész éjjel nem 
tudott aludni és még az éjjel sürgősen el akart indulni 
Bágyhalompusztára, oda, ahol azelőtt még sohasem járt. 
Szilleinek emlílésérc megtört s rövid mngábasz-flUás után 
ti. következőket adta elő: 

1932 májUS l-én a délutáni órákban Boros István 
szomszéd tanyabeli barátjával szórakozott. Beszélgetés 
közben az is szóbakeriilt, hogy jó volna egy kis pénzre 
szert tenni, hogy mulalhasssnak. Bqros erre megjegyezte, 
hogy: "eppen ma van elseje, Nemes Imréék pénzt kap
ta k. Nemes Imréné egyedül szokott otthon lenni, le kell 
húzni Nemesnét s lesz pénz." 

Ettől az időtől kezdve a pém·,szerzés vágya nem 
hagyta nyugOdni. Elhatározta, hogy Nemesnét megöli s 
Igy szerez pénzt. A következő nap, május 2-án 10 óra 
után forgópisztoly!t és kését magahoz vette és elindult 
az örházhoz. A vasúli töltésről azonban látta, hogy Ne· 
mcsné 87. istállójában egy férfivel beszélget, czért ter· 
vét nem hajtotta végre. 

Másnap, május 3-án 9 óra llijban a késsel és forgó
písztollyal úJból elindult s Neruesnéhez betérve, egy pen
gőt kért töle kölcsön azzal az UrUggyel, hogy Polgsr 
községben a malacaira j6rlatot kell va ltanin. A kapott 
egy pengövei Utal Dezső kocsmájliba térl be borozní. 
A kocsmából távozva, a közsegben a dolgát elvégezte, 
m !l.jd 11 óra felé ismét visszatért a kocsma ba, ahov{, 
rövid idő múlva betért Vér Andrá.s tejkihordó is. Vért 
borraL megkinálla s azzal eJübb Simon Bertalanhoz ment. 
majd együtt hazafelé indultak. Kevéssel az őrház előtt 
Icsz3.l1ott a taJjgáról s a kapott Levenle-cigarettara az 
őrházkútnál rágyujtva, belépett Nemesnéhcz, aki a. szo
bában, az asztal mellett állva, csiga tésztát csináJt. Azt 
mondta, hogy az egy pengőt meghozta, egyben még 
10 pengő kölcsönt kér. Nemesné aprópénzt akart elő
szedni, mire ő Nemesnét blúzánnl fogva hátulról le
rá ntotta, leteperte a földre és késével addig szurkálta. 
amig meg nem hall. Ezután a szekrényben a ruhanemüek 
között pénz után kutatott, de csupán a szekrény fiókjá
ban, a kis börtárctÍ.ban talált 2 pengő 18 fillért s Igy 
csak ezt vitte el. 

Mielőtt eltávozott volna, kezeit és kését a konyhá
ban levő vizes vederben megmosta, késet a zsebébe tette, 
majd kivánesiságb61 a halott ruháját felhajtotta, alsó
nadnigját pedig lehúzta, hogy szeméremtestét megnéz
hesse. 

KörülbeJilI negyedóráig maradt még az őrházban, 
figyelve, hogy nem jön-e valaki, majd a legalkalmasabb 
pillanatban a konyhaajtón kilépett, az ajlót bezúrta 8 kul
csát magához véve, a községbe ment. Ott a kulcsot. a 
Levente-lőtér mögött egy ak!ÍcCa tövében elrejtette, majd 
újra a Utai-féle kocsrruiba ment, abonnan Gajdos lovan 
tért haza. Ottbon a. kést házuk nádfedclébe, az elrabol t 
pénzt pedig a sertésó~ mögött a földbe ásla. 

Király beismcr6 vallomásával a gyilkosság rövidesen 
tisztázást nyert. t:rtlletővé valt Gajdos vallomása is s 
miután Királyabűnjelek elrejtésl hclyét bizalmi egyé· 
nek jelenlétében megmutatta s ott a bűnjeleket meg is 
találták, az ő tettessége kétségtelen volt. Most már csu· 
pán azt kellett megallapítani, hogy kinek volt még benne 
szerepe. E megáUapitások során Király tagadla, hogy 
a gyilkosság végrehajtásá.nál Mrki is jelen lehetett 
volna s azt állította, bogy azt egyedül követte el. 
Ragaszkodott azonban ahhoz, hogy Boros bujtotta fel. 

Boros tagadás nélJriiJ beismerte, hogy valóban be-
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széll Királlyal arról, hogy Nemesnét ölje meg, de ő ezt 
trefából mondotta és nem is gondolt arra, hogy Király 
komolyan vette. Miután azonban ezt az elöbbi kikérde
zése során nem emlltelte, dacára annak, hogy a kabátja 
bevérezödése tillztáz6dOlt, el fogása Indokoltnak Játszott. 
Király Józseffel együtt II polgári örsparancsnoksag 
tényvázlatlal II ny;regyházl kir. ilgyés.zségnek adta át 
öket. Kirily végig megmaradt töredelmes beisme!1ése 
mellett és gyIlkoMág miatt jogerosen életfogytig tartó 
fegyházra Itélték. Boros azonban tagadta a felbujtásl 8 

miután errenézve tárgyi bizonyitékot nem sikertlit be
szerezni, a biróság megnyugtató bizonyiték hiányában 
felmentette a vád alól. 

• 
Ennél az eselnél elsősorban II cselekmény indít60ka 

érdemel figyelmet. HlllcLellennck látszik, bogy két -
nem ia rossz anyagi körtilmények között élö - egyén 
baráti bes.zélgetéséböl vad kegyetlenséggel elkövetett 
gyHkoaság terrve szUlessék meg. Nincs pénz mulatozásr&, 
I5Ijilnk és Igy szerezzUnk pénzt: szörnyű lelki elvetemUlt· 
ség. S mégiS Igy történl A jó barát ilyirányÍt ajánla
tátói kezdve nincs nyugta Királynak. Iamételten neki
indult a gyilkosságot elkövetni és végül vad kegyetlen
séggel megöli azl, aki előbb j6szivüen pénzt adott neki 
s Ujabb kérésére - bár nincs semmi közelebbi kapcso
latban vele - ismét pénzt akar neki adni. Megölte a jó
tev8jét, mert. barátja azt tanácsolta, 9 hogy mennyi 
elvetemültség volt benne, mutatja, hogy habozás nélkUl 
a tejkihordó fiúra hárJtotta a gyilkosság gyanuját s 
csak akkor szállt pillanatra magába, amikor szüleinek 
nevét hallotta emliteni. egy látszik, lelke mélyén mégis 
volt valami érzés. A tanulság ebböl az, hogy sokszor az 
érzelemre való hatás többet étI mindennél. 

A nyomozás három feltevé8böl indult ki. Ezek közül 
ket.LÖ az ellenarzés során megdőlt és Igy a harmadik, 
amely helybeli, környékbeli tettesre vonatkozott, igér
kezett valónak. A büncaclekmény a tettes rendes életé
ben úgyszólván programon kivüli szám, tehát kizök· 
kenti at rendes életmódjából. Ezért kutatni kell az utAn, 
hogy ,ki az, aki a bűncselekmény elkövetése előtti, alatti 
vagy utáni Idaben rendes életmódjától, szokásaitól el
tért. Az Ilyen megállapítások kündulópontjául faluhe· 
lyen a kocsmákat kell választani, egyrészt azért, mert 
a kocsmár09Ok, személyzetUk és törzsvendégeik rend· 
szerint jól tájékozottak a falu legapróbb eseményeirol 
ls, másrészt, mert a kocamának rendszerint a tettes 
szempontjából mindig jut valamely szerep. KiraIy a 
gyilko&ság napján feltUna nyugtalan magaviselet.et ta
nusított, ideges ide-oda járkálása, kocsmából ki, kocs
mába be stb., azt mutatták, hogy valami kizökkentelte 
öt a rendes kerékvágásból. A kocsmába ment, hogy ital· 
lal bátorságot szet1Czzen, de odament a gyilkosság után 
iB megnyugvást keresni. 

Az egyébként alapos helyszíni szemlével nyert. ada
lok legértékesebbike az elkövetés idejének megállapitása 
volt. Emellett a helyszinen talált Levente-cigarettavég 
jelentéktelennek lát.sz.ott. t:rdekes példa ez arra, hogy 
a nyomozás kezdetén sohasem lehet tudni, hogy az ada
tok közUl később mi válhat fontossá. A cigarettavég is 
mázsányi sulyt jelentett akkor, amidőn megállapltAst 
nyert, hogy egy gyanÚBithaló személy Levente-cigaret
tára gyujtva lépett az őrház. udvarára. Az adatok néha 
önmagukban nem sokat érnek, de más adatokkal klegé
szltve fontos bLzonyitékokká válnak. 

Aratáskor. 
'INeBro lend ám 
MORt a kMzádat 
Keméllykötélril 
li'ajtáml .. kél a nap .. 
Kell a jó BzerBzam, 
Vár a kalá$zhad., 
Nyög "Kljci a Bzérii. 
IJB dől majd a mag! 

Ogy fel is kel már 
Egy kis lágy kenyér, 
Pel nem. p<l.M3z1ott 
Nagy lehér karaj, 
M080lyg6 8zcmpár .. 
Gondtalan ledél 
8 egy korty, felhajtott 
Jó t~ kadtw! 

lJ, mert még érzik. 
Hét nilk 68ztendó 
Golgot«ook "zánl 
Nyl1gcJ nyomoro 
Ss egyre kkik 
A ,,~bb jövendó 
Rég epedve várt 
Nagy .. magyar tora. 

Uram - ha kérem 
MHlidk jajjdn 
Szívedbe ma.rkol -
Adj hát hó 'nyaral! 
. .. S úgy-e, nw:gé:rem: 
Hisz az é:tlJajlám 
Daloloo harcol! 
Dcdolva arat ... 

BAJKA Y LAJOS. 

I 

Kormányzó Or O Fömeltósága születésnapjá.nak 
megUnnepléee. Kormányzó Or (j li'6méltÓ8ága hatvannyol
cadik s:tUletésnapját június 18-án az egész országban ben
SÖ8éges szeretettel ünnepelték meg. A Budapesten állo
másozó csendőrtisztI és altiszti kar istentiszteleten vett 
részt. Istentisztelet utánr a tbztlkar a tiszti társalgó 
helyiségeiben, az altiszti kar pedig az altiszti élkezőben 
diszebéden vett részt. A tiszti ebéden 'Vitéz Szinai Szinay 
Béla altábornagy, a m. kir. csendőrség feJügyelöje, az 
alt:bz.Li diszebéden Bernáth Sándor százados köszöntötte 
fel (J Jl'6mélt6ságát. 



1936 július 1. CSENOORSJ!lGI LAPOK 411 

A e8endGrtln.1J ta nfolyam vlzsgé.ja. J!Ínlus Ui-én tartotta 
az 1936/36. évi cse'ndOrC6B.p3ttiutl tanfolyam a zá.róvizsgtjá.t 
Budapesten. vitéz Sorina1 Bori?lo.y Béla altábornagy, a m. ldr. 
csendőrség felügyelőjének jelenlétében. akit tritéz Teme81Jdry 
Endre őrnagy. a csendOrfelUgyelÖ9ég kiképzés! elöadója kisért. 
Megjelentek a vizsg!n B::iiUJy Imre ezredes. a belUgyrn1n.t.u
térium Vl. b.losztAlyAnak vezet6je és dr. \ltUz Damo8y Far
kM alezredes, 8. belügyminisZtérium Vl. c. osz.tá.lyvezetOjének 
belyeltese ls. A vizsgáztatás közbiztOlll.6é.gt alkalmaDO megbe
szélés kereté~n történt, amelyen a tanfolyam összes tanárai 
és hallgatói szerepeltek. A tiszti tanfolyam Ideiglenes vezeté
sével ..nUz TorZMty LtJKtrd alem'Eldes volt megblzva, tantárgyat 
és tanáral a következők voltak: A. csoport: KözbiztollBl1gi SZOI
gAlat: Pinczés Zoltdn 6magy: polgári jogi ~e:etek: pr. 
Krics/alll8ay-Hralxir Endre örnagy: KrirninalllU:tlka: vité:/: 
R'deg1l. Raymond /Srnagy; törvénysZ6k1 orvostan: Dr. Vjtmy 
Attlal egyetemi magé.ntaná.r: szem1eutuUás: viUz Tor
zsay r.en4rd alezredes; Ugyvltel: Abay Kálmd,~ száza
dos: B. csoport: Katonai büntetőjog Dr. Farnady Kdroly 
alezredes hadbiró; közlekedésUgy, motortan: K~tTO Kál
mdn szU8.doe; közga.zdálkodásl hatArozvMyok UlM:/! Tor
uay Léondrd alezredes, gazd.4.sza.tkezelés: vitt:/! A8Vdny 
MiJuUy g. százados: lólsmeret: Dr. Mikecz Béla fötörzs
lUlatol'V09: lóUgyI Ismeretek, IOVlglá.!l: vitáz Biró Józse/ S2Á
zados. A tantoJyamot elvégezték: J1IIui.3z BtIa szds. (6. Mr. 
kerpkh): Kiss 'Ak06 tbdgy (4 h , gy. e.); "ems" Miklódy Jó· 
Z86/ tbdgy. (14. h. gy. e.); Domnnk06 LdBzl6 fhdgy. (2. h. 
gy. e.): Dr. vittz Székely Frigyes /Mgy. (11. h. gy. e.): Bzander 
lsttlttn lhdgy. (6. tU.. oszt.): Mdthé Ferenc fbdgy. (l. h. gy. 
e.): Btmdc I sttl6n !hdgy. (3. M r. kerpkh.); Dr. MII-lonyay 
L4szl6 thdgy. (12. h. gy. e.); Dr. Bclulppel !A.8zló !hdgy. (ll. 
h. gy. e.); Kun László Mgy. (12. h. gy. e.); 'Vitó:: Bomogy( 
Lajos hdgy. (8. h. gy. e.): Pt114k8ch. Lász16 Mgy. (6. hÖr. 
kerpkh.); Mo»dok Istudn bdgy. (7. hör. kerpkh): Garalllst
vdn hdgy. (10. ho gy. e.): Homoky László hdgy. (3. bÖr. 
kerpkh.) és UZC(ni JCII~ hdgy (4. hőr. kerpkb.). A vi2llga vé
geztévellIII m. ldr. csend/Srség felUgyel6je az elért kivAló ered
mény felett mind a tanári. karoak. mind a hallgatóknak leg
teljesebb ellsmeréaét .nyUvAnltotta. 

Az örsllarUnctlnokképUi J!ikola ziiróvlzsgAja, Június 13-é.n 
fejez6dölt be Szombathelyen a kilencedik örsparancsnokképzö 
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iskola. A vlzsgablwttaig el
nöke vitéZ Bzi»ai 8zinay 
Béla altAbornagy, a m. ldr. 
csend/Srség felUgyelöje volt 
s helyet foglaltak abban 
SzüLay hnre ezredCIiI, a bel
Ugym1nisztérlwn VI·b. osz
tá.ly4nak vezet6je, d r. cit&.: 
DaI?Ul8Y P'arklU alezredes, 
a belUgyminlsdértwn VI-c. 
o.szt4ly vezetőjének he· 
lyettese, Bánhdzy Jóue/ 
alezerdelfo a szombat
helyi kerWet ideiglenes 
parancsnoka és perey 
lA8zló alezredes, az örapa
ranesnokképzö lakola pa-
rancsnoka.. .Az igen szép 

vizsg8.l"edmény kifejezésre juttatta az Iskola magas szln
vonalát, a minden tekintetben gyakorlatias, a lehet/S leg
magaaabb fokon álló oktatá.!li módszerét és az oktatók 
fArad8á.got nem ismerő eredményes munké.sságAt. A 
vizsga befejezése utAn a m. kir. C8endőr&ég felügye
l/Sje az Iskola tiszUkará.t és segédoktatólt a szép ered
ménnyel Igazolt lelkiismeretes, ldvAI6 munkAasá.gukért 
megdicsérte, a vizsgázott hallgatóknak teljes ellameré· 
sét nyilvAnltotta. majd buzditó beszédet intézett a hall
gatókhOz. EmdAn a hallgatók nev~ben az l8kolAt ehlÖnek 
vép:ett Lantos JdIUl$ 11. 16m •. mondott köS%Önetet és tett 
fogadalmat. Az IskolAt 169 hallgató v~gezte el. Kittln" ered· 
méft./lyel 11fugdztak: l. Lantos Jci»08 ll. - képét itt közöl
JUk - 2. FO?lyadt J61106, 3. Imrei J ÓZS6/, 4. R.dbai Gdbor, ri. 
K cnesey Ferenc, 6. Hura.N.ltos Amlni$ t/Srm-ek, 7. Neme" Bd-

A csendőr-Ievelezőlapok szépek, müvésziek. Ma
gunkat becsüljük meg, a magunk népszerüségét és 
tekintélyét emeljük, ha izléstelen cifra.ságok helyett 
a magunk levelező-lapjain üdvözöljük rokonainkat és 
ismeröseinket. 

lint lov. t/Srm., 8. Kiss Sándor I .. 9. FeMr Elek, 10. OMba Fe· 
renc t/Srm-ek, ll. Bt1l1yí 18"tvan lov. tőrm., 12. Ujodri Imre, 
13. Balogh. JÓZIJe/ I ., 14.. OIl'llp6 Jó~se/, Iri. Gönc,ti Antal, 16. 
Tokdr L6jos Wl7..8Örmeslerek. 

Beutal4s0k Hévl'4re, BelUgymlnluter úr a f<)lyó évi m. 
gyógyidlSszakra a hévlzl csendőrségi gyógyhé.zba. a követke
zőket utalta be: A tényleges c.te7ldörtisz/i dUomdnyból: Buday 
A.ndor ezda és felesége, 8ziitsy Imre ezds. és felesége. 
Vldorka és' Melinda leé.nyal, Dr. B::llc8 I stoon ale;.o;., t1tté2: 
Vadd.tzy Islván alez., vltt~ Boós GII.SZ!/ltJ &-gy. és telesége, 
Bzirú?~yi Jdnos örgy., viMz PásztóM ErllG örgy. és telesége. 
Micskey Kábrnh~ szds. és felesége, tJHéz Bukll LáSzl6 szds. 
és felesége, Dr. Endr6dy Barna szds., Takács 1. JóZ86/ fbdgy. 
és felesége. Az ellátást élvezll cscn.d6rfiJfztek, tl8:11 özvegyek 
és dl"\1d.k közül: KriC8"/alflSi Kric8/alll8Sy Jen" ny. ezds. és 
felesége, Blenszkll Lajos ny. ezds. és fele&ége, BessCnyei 
László Béla ny. BZds., bdró Dt6s:egM Tibor ny. su\za.dos és 
Erzsébet leAnya, özv. 2sigmQfld I8tvdHllé őrgy. özvegye. 
Edith és Eleonóra leAnya, özu. mtéz Vincze AiooTltté Öl'gy. 
özvegye A tényleges cSmtd"r Iegtnll.tégi dllományból: I UMsotl 
JÓtuJ6/ alhdgy., felesége és Erzsébet leAnya.. Pallay Károll/, 
Bódj. Jduo& RéttJdri JdJlO8, 8zabó Lajos 11. alhdgy., ,Németh. 
Jdllos I. alhdgll. és felesége, Zo.jdon. Vilmos aJhdgy., felesége 
és Erzsébet leánya, Bzórdd Já»08, Fogarasi JóZIlC/ lhtt& és 
felesége. Kovács Kdroly ll. thtts. és fall!sége, Bd"yai JóiUMJ/, 
tJUéz Nyitrai IstVd,. thtts., Pdpa; György thtla. és felesége, 
H OTvdth. Gy~la 11., Bümeg' F eN!lIC thtta., KtBS Gdb\:lr 8ZV. 

thtta. és felesége, Mw:slay Meddrd. szv. lhtts. felesége lés 
Ern6 na, Kovdcs IstllJÓn IX. 8ZV. thtts. és felesége. 
Havasi István Il . tOnn. v. és felesége, Horvdth Józse/ lll. 
!/Srm. v .• 8zabó Pál 11. , Ldzár Ferenc, Hajdu Mdrton tőrnl., 
Farkat! Eszter alhdgy. leé.nya, Pap Báli»tné SZV. thtta fele· 
Bége, Dimón BdndorHé törm. felesége. A III elld-tdst élve:/!6 
csend6r legény8égi dllonulnyű 6gyiftlek, özvegyc~ é8 árvák 
közül: Kfas László ny. thtts., felesége él!! MAria leAnya, Bog· 
11dr Györgyn~ ny. thtts. felesége, ö:w. Király 8dndorJlé thtts. 
özvegye. 

BeutaJtisok BalnUlnfüN:KIre. Belügyminiszter úr a folyó 
évi m. gyógyidöszakra a balatonturedl gyógyhé.zba. a követ
kezöket utalta be: A ténylcges C8flndórtÍBzti dllomd1lyból: 
Dr. -vith Damosy Farkas alez., felesége és Andrea. leAnya, 
BU8o.tly Arthur a1e.z., felesége és Edith leánya, 'Vitéz Poltdry 
Vilmos altu:., felesége, 54r1ka és Edith leá.nya, Pinats Zol
tdll /Srgy. els felesége, nemes 8zmJtoldry Richárd- örgy., felesége 
és Judith leAnya, t1ttt!z Fdbry György Órgy., felesége, leánya 
és Ifla. Ag;oston I shxh, szda., telesége és Istv4.n fia, Ldday 
[ stoo,.. szds., felesége, MAria leé.nya és IstvAn fia, N emel!_ 
mol108tory J~ szd .. , felesége és Egon le4.nya, ""th PéterI/y 
J end SZM., felesége és Emlkó leánya, mtéz Cigdny Józso/ 
s:r.ds., felesége éti! Irén leá.nya, Kass Józse/ szds., felesége, 
Zsuzsanna, Margit leánya és Jó:ts.e! fia. Fekete Pál szd .. és 
felesége, Osd'nyi Károly g. 8Zds., felesége és leányai. Vukovdry 
Hálmdn g. szds., felesége és Olga leAnya, Fodor Lajos g. szda.. 
felesége, Imre és Jé.nos fia, viléz Dobó Bdmtor g. azda., fe le
sége. Z8u.zaé.nna lelinya és SAndor fia, Dr. Sardy Kdroly 
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hadbiro szd8., felesége és Margit h~anya, Dienes A'Ildor g. 
fhdgy., "Holz TON:IJay Lélldrdll1~ alcz. felesége é8 Hilda. lel1nya, 
RuUch JÓ7.aefné örgy. felesége és József fia, Reudhdzy 
BoldiUdrné őrgy. felesége és Rudol! fia, PfI,P Jdn08'll6 őrgy. 
felesége és Nóra leánya, tové.bbá Dr. EndriJdy Barndn!! szda. 
felesége. A= cl/(ltdst tluez6 cSe1IdlJrtfB::tek, liszt, özvegyek 
éli' d.M1dk ktizW: Bari.<! Árpád. ny. tbk .. , Gorcc::ky V;lmos ny. 
eZda .. RMy Bllrna ny. sZWJ. és ÁI-pAd fia., özv. CSeTCJJZtly(;s 
ElIlillld ale%. /nvcgye, Andrea és Teodóra. Jeinyal, özv. Tyr-
71lQ.n JÓ:::6fJ/tUJ örgy. özvegye éa Ilona. leánya., ÖZV. Kirlétlyl 
Gyuld~ ÖTgy. özvegye és Béla fia. A tényleges CaefllUlr 
legénységi dliomdnyból; Varga György aJhdgy., Caordds Alld
TM alhdgy. és feleBége, Kóka A1ldrd.! 8ZV. aJhdgy. és felesége, 
G{>mcaj /"'(I)I1n. thtts., felesége, Rózsa let1nya. és Lá.szl6 fia. 
Vdrbfró Jall08 tht18. és felesége, V-tgh LAjos II, thtta. és fele
:rege, KlI/s Rafael, Szabó Jlinoa I. thtt.s., Mol'l6r Salamon 
szv. thttJJ. és felesége, Az elldtd8t éh-ezll csen.dlJregytJ,pk, 
őzvcgyek es drtldk kőz;tl: BUrrI(l. FerenCIle ny. alhdgy, tele
sége. Ibolya. és Plrol!ka leA.nya, özv, Slrlgcti Györgyné thtls, 
ö7;vegye és Elemér fia., ÖW. Pehm- Jfikl6slló thtls, özvegye, 
őzv. Hatala MihálytIt:! thtts. ö7;vegye. 

C5endGr gaww.7Jlti tisdl Ilröblulzolg/il8trn " al(> felvétel. 
A crendöl' gazdAar.a.t1 UazUkar k.legéazUéae céljából o. belUgy
miniszter ur június hó I -(ovel 16 emléklappal ellé.tott hadna
gyot. zá.azló8t. Ilietve ka.rp8..'lzomAn,r viselésére jogosult önne8-
tert. vett rel, akiket próbaszolgá.latrn osztott be az egyes ke· 
rllletekbez. Ezek a. következők: Dr. KiJrrrn;czy Rez.36 e. e, 
hadnagy, Varga PerCIIc. MlIdllM.'IZ ErnIJ MdtefJy Arpád, 
Muczky Ld8zl6, Ktas zoltdll e. e. zéazlósok, ",,"60C' Podl Lajos, 
Koczid", Gyula. Géc::y J6Z8C/, 8kof8::ky Ld..n16, Janky György, 
GyörfJypdl Ferenc, Alkay EM«5, dr. Szalonta' 8dndor, l.m/lI8" 
Arpdd és HlInyadl György kpvj. e. őrmesterek. 

CKe.nd6rtis"l.t hClyezése a:to országos lo,·asmérk lh;~II . A 
Magyar r..o,'assport Egyesületek Országos Szövetsége AltaJ 
Sid/okol' rendezett országos lovaa mérk6zésen vita Blró Jó-
zse.t százados .,KolIl" I!zolgálaU lová.val vett réazt. Az Olim
piai dljlovagltlabnn 5., a "Szent György" dljlovagltlabnn 4. he-
lyezést ért el. l 

t\ budnllC!lU honvM "egyes dandór t1porf:\.·ersenylin 
vith Baky LMzlO esemlOrszá.zados j1l.nlus 23-4n megnyerte a 
tOrversenyt, amelyen l8-an Indultak. - TorbágYi ,József fO
hadnagy ugyanazon 8 napon a köonyQ dlJlovagltlaban a hár
madlk helyezést érle el. 

Sporte redmények. A Tallltóvár090n 1936 június 14~n. le
zajlott helytIrségi sportvarsenyen a tatai gy. tanalosztály la 
réaztvett. A verseny a 3/n . .1.1j. rendezésében folyt le. T~zU 
UJversetlybcn Tánczol Ferrmc h'adnagy az I .. Beodray FerC'nC 
szbados a VI. helyezést érte el. Legblység' Uh>erllerlybcn a 
2 évnél kevesebb szolgálati IdOvei blr6k kö.:dll: Erdl!lyi Gábor 
prb. esO. 1., a 2 évnél ho~abb szolg-ál11t1 IdOvel blrók kÖ7;UI: 
PadOl' Jl1l1os prb. C8Ö. 1., K(JZma Gdbor pl'b. CSŐ. ll., Márk 
(sludl! prb, esO. m .. Soos J6Z8f)/ prb. C&Ö. IV. helyezést ért el. 
Hadlpisztoly egyéni versenYben Márk Jstvdn prb. csO. IV., 
8~ J61';96/ prb. CSŐ. a xn. ihelyezéllt érte el. 100 m. slk/utás
ban GYCT!Jyói JdllOlJ prb. eső. 12.2 mp Időve.! ll .. Móri PercIIc 
prb. csO. 12.4. mp Idih'el IV. helyezést ért CI. -4000 m slk/ull18-
ban.: Móri Feretlc prb. c96. ~.4 mp IdOvel I ., Ra/kovlcs Géza 
prb. e96. 58.6 mp IdOvei ll., 8'mlcska Ferenc prb. csO. ~9 mp 
IdOvei m. helyezést ért el. 4X400 fil, staféla /utdJJOOII a tan
aloH7.tlr.ly A. csapata· 3 p. ~8 mp IdO vel l., a tanaloszt. B. csa-

I
U61.EGHtl.KOLl IttuLETP"lznt:altE: 

aEzL080K TAKAlt6VAL • • • • • • • P 8S_161 
E.atoLOaZOHYEOU; • , • • • • • • • P 2'_161 
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A m. kir'. eHndoS~1 tqJalnu UeD~m~Dy' 
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pata 3 p. 58.08 mp Idővel n. helyezést ért el. Maga"vgrdsban 
Bogddn Józse/ prb. csa. H~ cm I .. Na.gy Józse/ prb. c96. 142.~ 
cm ll., Mdrczf..!t Milldly prb. m. 14.0 cm m. helye<JéfJl ért el. 
Tdt.'oluyrdsl.la.n Gyeryyót Jd'l08 prb. es6. l')70 ern n .. Km J ó
ZS6! prb es6. 567 cm m. éa Mdrk.u JózlJe/ prb. e.!IÖ. M5 cm 
IV. helye7;ést élt el. SlilydobdBbtm Németh fmre Orm. 10.59 
m r., K~" J6zlJl6/ prb. c96. 9.67 m m . és Nagy Józse/ n . prb. 
cső. 9.30 m az V. helyezést érte el. Arokugrásbaf$ Vatre.sz 
Lajo8 prb. cső. I., Baklcs Kdroly prb. c96. s. n. és Rdtkat Jó
z8C1 prb. csó. a. IV. helyeflést érte el. KézlgMtldt doMIJ/xI" 
Hemlletll J6Z11f!/ prb. CSŐ. n ., Katona Lajos prb. cs6. m . he
lyezést ért eJ. FClraj akaddlyfldMban a tanaJoozU.ly A. csa
pata. n .. B. csapata a m. hClyezést érte el. Je/L:nftlJ/1I.t6 lánc_ 
versenybe" a tanaJosztAly A. csapata I., B. csapata a IV. he
lyezést érte el. Ezt követle a sportUnnepély, mClyen a tanalosz.. 
tillyegy csapattal kUene I:-Ulöntme gú1ilt mutatott be, egy sz&
kassnal kardvivAst ~s egy az.s.kasszaJ .. cselgA.nes togt\aokat. 

A tanal08zt4ly Ig-en jól e10készltett gya.korlatalva'l kivivta a 
köwn:reg tetszését. 

Oselld6~gt Közlöny l 2. suim. Személyes t1gyek: Legfel
sőbb ElhatAl'ozt\aok: A Kormállyz6 Or (j FlJmtlt6$dga Le.gtel
sl:Ibb Elhatározá.s4vaJ BolMdy János ezd8.·t a !lZékesfeh~rvi\r1 
II. karUlet parancsnoká.vá. kinevezni méltóztatott. B;;:~y 
l...á.sZló örgy., 'Ieffl.CS BablclJ K41mAn, Gym-kÖ8 Károly s.zd.s., 
K6ncgj Mayer Li\szló thdgy. (mint vltéu vá.romány08) a 
Kortndllyz6 Or (j FlJfMUó8ága által má.jus U-én vItézzé avat
tatván, 8. .. ,'itéz" jelző haaználatAra ~s a vitézi jelvény vise
lésére jog-08ultak. Miniszteri rendeletek. Állandó nyugállo
mányba helyeztettek. Tompa Sándor székesfehérvári II. kerU· 
letbell alhdgy., SzentJHiteri Vendel, Vall" I stvá.n azékesfebér
\'á.rl n. kl'..rUlelbell thtta, Szabó PA.\ I. szombathelyi m. kerU· 
letbell alhdgy., Mollldl' JQnos m . .szombathelyi m. kerUletbell 
thtts. és PiT08 Demeter pécsi IV. kertlletbell thtts. Névv41to· 
z4.s0k: 8kultdly Sándor Ferenc prbe96. családi nevét ,,sit
megi"-re. Arad,u-ki György prbcsO. "Csabaj"-ra, Bogdr István 
Wrm. ,,siLmegi"'-re v4ltoztatta belügym1nlsztert engedéllyel. 
Szabályrendeletek: Gyalog tiszti kardok beszerzése a csendőr 
legénység részére. FogoJyszAlJl,Ui gépkocsi Igénybevételére vo
uatkozó rendelet k.legéazltéae. Alhadnagyi vlzsgá.ra berendeit 
csendöregyének utaz4s1. költsége. Tömörgumi kardfogantyú 
rendsze.resltése. Bt'illhdzy Józset alez. részére a m. kir. csend
őrség felUgyelöje által 1935 december 27-én kl4lIltott személy
azonosSllgl Igazolvány érvénytelenltése. 

MAGYAR 

nARTIIANI 
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A magyar katona jellemrojz.Anuk megálla.pltAaa és ezen 
adatokD3lk a magyar katonai azeUem nagyranevelése céljából 
elengedbeleUenW .szUkaégea, hogy a vlltghtl.bonlbtut (nem· 
cRk a hadsz1ntereken, hanem 1\ hAbonlvaJ kapcsolatban a 
pólle&teknél lJJ) a magyar katorul.va-I történt éli ennek jellem· 
zésére kJvtl6an aJkalmaa, a valÓ84gnak megfelelö apró törté· 
neWc8kék (epizódok) adomAk, elbeszélések v-lgy eseményeket 
- tekintet nélkUl azok hangulatára. mlelObb öa9zegyUJt· 
8Uk, Nemes fajunknak le!a:Unk evvel értéke.a JnOlgál.!ltot, 
mert nem c.sak. faji és .katonai öntudatunkat erósitjUk. hanem 
férfiúi éli ka.tonaJ. erényeinket J8 fejle!l'1tjUk. Pótolhatatlan 
kir volna. ha. ezek a jellemz6 adatok tármllyen uton, pl, 
~kkebla önzh, vagy elhaJ4.1~ folytAn örökre elkallód· 
n!.nak. Köwnytlnk lolyU..n e téren mAr eddig ls 80kat veu· 
tettUnk. Azok a tényleges élJ nyug!JlományO Uszt.ek (lelké· 
au:k, orvoaok, hadblmk. hadbililloeok, Uletve tlartvi8eIOk) 
lehé.t, akik Ilyen jellemzO adatok birtokában vannak, bo<:8.U
dk azokat mielObb tritb Nagy-Me/lyCn Nagy ( Raka ) Kdroly 
ny, áll. altábornagy .-endl'lkezéll4!re. (Lokik: BlldclH'at, l_t 
Fot'tuoo-ulea 8, I. 6.) 

Dicséretek. A azéke~/eht1"t'(h" 11. keriUet pararleBMkll' 
rlyiltxhl08UII megdfcBért6 SJ:Jllul SAndor IV. thlt.!r.·t, mert 13 
évet meghaladó csendöl'8égl Bzolg4.1aU Ideje alatt kifejtett 
eredményell tevékenységével, ktllön6aen mint örsparancmok 
alárendeltJei nek nevelt'-Bével, llzolg4.1a.tkéuségével az Atlagon 
jóval feJllI emelkedett s ez!lb1 alárendeltjeIre helye8lnlnyú 
nevelO befolyást gyakorolt; Pdll'Ölyyi Sándor tönn. v.·at, 
mert 13 évi C8OOdO~g1 szolgálati JdeJe alatt a közblzton_gf 
IIzolgtUat terén általában, de klllönÖlJen &21 utóbbi időben mint 
öraJDl'8lleanokhel)-ettes, nagy buzgalomma.l és jó eredménnyt>1 
mQktkJött, Al4rendeltjelnek nevel6ac ta be!olyásolAsa. ktlrW, 
öraparanesnokAt hathatósan támogatta: Scill JAnos l ., NaUY 
Cyörgy és Imrei Imre tOrmA, mert hoaszB.II csendOrségl szol· 
gálatl Ideje alatt állandósult jó magaviselete mellett teendOlt 
rltradhatatlan 8ZOrgalommal Igen jó eredménnyel látta el: 
Kovdcs Lajos J., Módo~ Iltv," tOrmA, mert 13 évet, Biró 
Cyörgy, Kdddr Andrta ll, USrmA, mert 12 ével, PdllCztl 
ÁdAm Ulrm.·t, mert II évet meghaladó csendOrségl azolgáJ'llU 
Ideje alatt klfogAstalan magaviselete mellett a közblztonságl 
soolplat terén Igen buzgó 1:11 eredményes tevékenységet feJ
tett kl: Loe..::i István tOrmA, mert. 13 évet megmladó szolgtl· 
lati Ideje alatt jó magavl..seletet tantUJtott. kötele!UM!gelt min· 
dll' lelkIIsmeretesen, odaadAasal telj"'!dtette. SzolgilaU Ideje 
alatt 13" b(lneselben nyomozott, H egyént elfogott, 718 
egyént feljelentetl. Az 1936. évben fáradhatatlan azorgalom
mal és kltartAs8al, körtllteklnté..el pd.roeUlt sza.ktudá.sll8.l, 
Igen neMz körWmények között 208 órán át folytatott nyo
mozAJJr-!l Nagyv4.zlsonyban és a környékén eiOfordult 19 rend· 
bell magzatelhajtA.s klderitésében haLhat6san közremOktkJött. 
2 egyént elfogott és 21 egyént feljelent(>tt: Molnár József n, 
tOrmA, mert 25 évet meghaladó eaendOrségt 8ZOIplatl Ideje 
alatt mint jArOrvezetO \II 8ZOr0&8.n vett kötele!l8égieljesltés ha. 
tltrát jóval felWmOló buzgó tevékenylJéget fejtett kl a köz
biztonság terén: Szalka' Ferenc és Nádor Ferenc tOrm.-t. 
mert h05llZU cacndOr8égl sz'llg!laU Ideje alatt kitartó jó ma'
gavlselet mellett a. k6zblztondgi BzoIgtllat terén mlnt jtr6r
vezet6 Igen buzgó élt eredm4nyea tevékenységet fejtett kl; 
Hon:dth. Cyi;lrgy m ., Hoc. IatvM. Nagy Cyörgy V. és Kf. 
rdl" ÁrpA.cl Ulrm,-l. mert hoaszas caendOMJégl azolgé.laU Ideje 
lriatt a könbtu.on8é.gI szolg4.1at terw 4.11a1Aban, de kWIin&en 
az utóbbi IdOben mint já.r6rveiEetO 16 magaviselet meJletl. 
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~. HAVI K.lDVl!zMtNyaS 'OLYÓSZÁMLA_HITEL 

"Szép bai usz" 
• férfi díuc. ÁpolJ, b.juszát clllk Ámor b.júupedrö. 
"d. Btkebeli minöség. Aluminiumdobozban 40 Iillérért 

bph.IO Q:y04r.fZertir" dro4ueria. ts m.luertárakb.n. Főr.klAr : 
C Z A I C rt il .tnertár Bud.peI!, JÓud utc. él Mátyás tér larok. 

Igen jó eredménnyel mOködött; Fmtyoe.ri J!.noe, HoNJdth La· 
Ja- ll., 8.!abadoa DeZ8Ö, 8zekcN:1f Lajolil Orm.-t mert ha.za.s 
eeendOrségl szolgá.laU Ideje alatt példáa m-agaviaeletet tanu
altott II a közblztonstgl I!lzolg6.latban teendőit a legnagyobb 
lelkIIsmeretességgel. fáradhataU. n soorgalommal eredménye· 
sen lá.tta el: CBUka lstvAn 6rm.-t, mert 8 évi C&el\dÖrlJégl. szol
gálati Ideje alatt a közblzton8é.gI szolgálat terén Igen buzgó 
tevékenységet fejtett kl, klv4.1ó fegyelmi érzékével, kötele.uég
tud6.8ával, szolgá.latkéS"L8l!gével, ragl'8zkodliSival elöljárólnak 
mindenkor legt.clJeaebb megelégedését érdemelte kl II bajtár
IIO.lnak pedig úgy szolg4.iatban, mint 8zo1gá.laton kivül min· 
denkori magavi8eletével Igen jó példát mutllltott: Juhd.u Fe· 
renc OnnA, mert ~O évet meghaladó C8elldOr&égt azolg4.iau 
Ideje alatt mint a kö!llekedé.B.I ÖrB j6.r6rvezet6je, a. közJekedée-
rendészet megwlárdltAaa él a közut:tokon való kömekc<1és 
szabéJyOZll.!a körW Igen eredményes tevékenységet ft>Jtett kl; 
La"tal Dávid, Sd1"t'tlri Antal, Szegi István, KÖ3zCgi Kllroly, 
Ta,u''::-~ IstvAn .!. Vdl"lt Béla Orm.·t, mert hosszas c.send6r--
8t!gl s~'Olgálatl Ideje abU általá.noe Jó magaviselete mellett 
a közbJzlonsAg:I Ezolg4.1alban odaadó buzgalommal eredmé
nyesen tevékenykedett: Szabó Ferenc, Aba( István OrmA, 
mert 10 évet, MáI'kl/.8 József éli Kovdc8 L~!IOB örm.-t, mert 
8 éVet meghaladó caendörfJégl szolgtUatl Ideje "laU, általMos 
jó magaVIselet mellett a. közblzlonaá.gt szolgálat te'rlm oo~ 
és eredményes tevékenységet fejtett kl: BorbtJSI Jánca örm.-t, 
mert 8 évet meghabdó eaendOrségi szolgálati ideje alatt, 6.1-
taltnOI!l igen jó magavl.selet mellett, nemcsak a lZOroea.n vett 
közblztona6.gi szolg!Jalban, hanem mlnt a. tatai gyalog tan
al08ZWyhoz bco!r. . .'l.ra volt oktat68egéd a köleleaaégteljeJltéa 
határát messze felUlbaIadó tevékenyaéget fejtett kl; HoMldI'
IstvAn IV., Kiu IstvAn 1., K6t't1rl János, L4&:16 J!.nOl, Szt
kelyl lstVM OrmA, mert 10 ével, TtJkd« I.stvAn n ., Ba"adi 
Lajos, Tdith Józse! és Horvdth. 18tvlln vm. Orm.-t, mert 9 
évet meghaladó eaendOrBégi szolg4.1ati Ideje alatt II közbiz
tonsági szolgálat t.,;rén "tall\OOn nagy IIIlOrgaiommal éli ttla
gon felUlemelkedö te"ékenységet fejtett kl. - A m, kir, p/k~1 
IV, krrUlet parnllcaHoka. dlc~~rll okirattal ldt/a ol: Mu/er 
Sándor alhdgy.-t, mert ho8U':. caendör8ég1 szolg-4.1aU Ideje 
alatt ügy a közblztondgl uolgAlatban, mint alltrendeltjelnek 
oktatUa, ininyttáaa, be!olytlsoláaa. fegyelmezése, latonai 68 
huatiaa 8zt'llemben való nevelése terén eredményea tevé· 
kenylléget fejtett kl, örselt mlnt.aazerO rendben tartotta; 
Bu~ Jóa:.e/ thtte.·t, mert &2: egélzaégUgyt aJUszti teendOket 
9 éven tt mindenkor Igen nagy szorgalommal, körWleklntéa. 
_ICI és teljes megeMgedésre látta e l, vezetöorvoeát minden 
lrányb!Ul teljes octWÚ881 éli halhal68an támogatta: FirlcUJ 
Endre, Széplaki !<6.roIy, Im", Cábor, Kdlmd.rll'helyl SAndor, 
Knlder Imre. VIl'CZ6 J!.nOIl ll., Bc-rndth Zsigmond, Meóll6-
panm Bambd~ S!.ndor, Oldh Jé.nos, Oyll" lJ!I~oe, 8.:tll"I)/18 
Ferenc, Fal'kM Józset, C~ol1~bók Istvá.n, Donl-/mko~ Ká.1mán 
thU8,-t, mert ceendör8t!gf IzoigálutI IdejUk alatt a közbblton-
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sági szolgálat lerén fAradllágot nem Ismero szorgalommal és 
leljel! odaadással eredményes tevékenységet fejtettek kl, to
vábbá örspartlncsnokl minÖBégUkben alArendeltjelket minden 
IrAnyban ere<lmény~Sf'n nevelték, oktatták, fegyelmezték és 
befolylsoltAk; Ki.!/! SAndor. Oldh. JánOs és Honxtth. JAnOIil U. 
ezv. thtts.-t, mert mint osztály ga.Zd:3Agi Irodai segédmun
kas, Ugykörét nagy szorgalommal és lelkiismeretes pontos-
sAggal lAlta cl. elöljáróit odaadóan és halhatósslIl támogatja; 
Palot/ls Jánö8, Töm.d Imre, Bdnyai Imre, Tóth János tOrm. 
v.-nt, mert clM.'ndtlrségl szolgdlatlldejUk alatt a közbl.zt.onsági 
szolgálatban fé.Tadságot nem IsmerO szorgalommal és teljes 
odladAssaI tevékenykedtek, örsclket mlntaszeruen rendben 
tartottAk; MlAgy(lr lslvfm, Ss::tlbtul08 Cyörgy, Baglyo,'f János 
HInn. v-at, 8zende Albert, KerekelJ András, Lakó Antal 
törm.-t, mert C9C:ndórsdgl szolgtJati Idejük alatt járörvezetöl 
(!s öraparnncmokhclyetteel mlnö9égben a közbiztonsági saol
gáJat tl'ren teljes odlllldA..ssal, szorgalommal és s1ALkértelcm
me! pár(Njult tevékenységet fejtettck kl. öMIparancsnokukat 
eredméllyegen tAmogattAk: T(I.83«»yi István törm.-t, mert 
esenclőrségl szolgAlata alatt, de főleg 'Sz utóbbi :ll éven Al 
mint rAdi6állomAwczetö. teendölt mindenkor kifogá..staJanul, 
Igl.':1 nagy szakértelemmel, teljes odaadAssal és Igen jó ered
mén::lyel I~ pl, mindenkor pé:ldAt mutató Dlagatartá.8t ta-

~tr,""1;rdő.! József, Kiss Lajos, Bajtwk Pál U:1rm.-t, mert 
a kÖzbh.ltonsagt azolgAlat terén, Járorvezetöl mln6aégben, 
tárad3l\got nem Ismer6 od.a.adAs~, nagy szorgalommal és 
slUkértelemmel, eredményesen mÜködölt; J6zsef Sándor 
tOrmA, mert c8fJndőr9égl szolgálata alatt kUlönböz6 ör!IÖkön 
a közblztonsát;t, de kUJönÖ8en a pécsi nyomozó alosztAlynál 
pollUkal Ugyekben reltüné!! nélkUl folytatott adatgyiljtések
nél igen jó sl'JJtktud48sal. eredménnyel és nagy buzgalommal 
mÜkt\dötl; OMlba István és DIt~ SAndor tOrmA. mert 
cecndörségJ szolgáJata alatt a közbizlonsági szolgálat terén 
Igen ba.aUlOS és értékes tevékenységet fejtett kl, mint smrny
lrook teendOlt Igen jól, minden tekintetben alapós bozmértés
sel. gondos körUltcklntésseJ és odaadO 8zorgaJommal hilja cl. 
- NyUt'dIl().S{ln nlcgdj"8ertc; Rnb Sándor, Józsa. István l .. 
Nugy Mihály TI l tbtL'f,-t, Gdl Ferene l" Körös Lajos, Tóth 
JOnser VUI., Kov<ics Istvan IV" KOI'(K'si Adam, V/oEo. Istvan, 
B('lledek Pál, Kulml« Nándor, Onódl JAnolI. Aron Sándor, 
Krtddr LajOIl, Tttr Anlal, Gémcsi Ferenc, Kus DeZ3Ö, ÁCs 
Imrc, 8z:I/«i Józ.spf, Madarll., SAndor, Szécsi János, Tari Kál
mt\n, Morkó Gergely, Pillc~é8 IstváJI, Iván Pál, Bzuoodos Mi
hály, V(lYI/G Sándor III .. Agm,tOll JóUlCf, B;;ékely Imre, Birtó 
Ferenc. BzécSfllyi Imre tOrmA; KOOOe8 Péter, cellai Vince, 
etil/ny Vendel, Hcgcdii/J Fcrenc ll" Perecz JAno", Noé JAne., 
Timár Lajos, Nagy Károly IlI., 8::1ldgyi János Il., Szikszó 
Kiroly, Dill/lyés József, Lask~1Il Miht\.ly, Gyiiro MityAs, Ko
PUcs Jines II., Bárkd"1J! JAnos, Ptiko::di. Gábor, Kdl/ai József, 
Kemény LAS:Illó, Os. Papp István, Nyfla!J Imre, Papp Gyula l., 
H«\.'G/JÍ Ján09, Bordás Józ.sef, Ki&, Ferenc, Kertész JAnos L, 
Fojel! JOzsef JI, örm,-t, VdrnaUJI Lajos, G"rmai Imre, I slc1lC1J 
0eZ8Ö ~s Dudds Istvan n , C8ÓA, a közbiztonsági soolgl1lat 
terén igen nagy buzgalommal kifejtett eredménycs tevékeny
s~g1lkérL - A 8z('gedi V, kerlilat partln(:ltnoka dlcst'n'l okim/
tili /átta CI; Mdl"á.rl Pál és FUf(I.lJó Lajos thtta.-t, meri. elObbl 
28, utóbbi 17 évi csendOrtléglazolplatl ideje alatt, utóbb mint 
örsplrancsnok, a közblztons4.gl 1JZ0lgAlat elIátAsa, örsének 
rcndbentartáaa, alArendellJeinek kiképzése, oktatAsa és neve
lésc terén tAradhat<>tlan IlUt'galommal eredményeIren m(lkO
dötl: Mdrku ... György lblls..t, mert 1935 iprills ll).én 'ElZ 
UléadUldi ör,ikörletbcn PolyAk Vilmos meggyilkoll1.sa ügyt"bcn 
136 GrAn it tcljesftett fá.radhataUan és szakszerll nyomozAs_ 
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lI8.l a tetteseket kid~rltette éa bünjelekkel egyUtt az 19azst\g
szolgt\llatá.8 kezébe juttstta: FUT"Z Mlht\ly th t ts.-t, mert 12 
évet meghaladó csendörség{ szolgálati ideje alatt, különösen 
mint ö~parancsnok, a kÖ2lbiztonB4gi szolgálat teljesltése, 
alArendeltjelnek neveléIre, valamint a regyelem és rend tekin· 
tetébcn mindenkor igen buzgón és eredményeaen mÜkl:klött; 
B::IjjdrtO János thtta.-t, mert 15 évet meghaladó csendOrségi 
S7.olgálaU Ideje alatt, de kUlönÖ8eno 1930. év óta mint a nyo
mozó alosztAJyhoz beosztott fényképésZ és daktiloszkópu!l'. a 
kWönleges szakkép:oott.séget és nagy pontossAgot Igénylő 

szolgálatát mindenkor lelkiismeretes odaad4ssal, Igen szép 
eredménnyel látta el: Baranyi Istvan éli A.drlm István thtts,-t, 
mert 14 évet megbaladó csendőrségi szolgt\latl Ideje alatt., de 
különösen 192{t év óla, mint · a nyomozó alosztályboz OO08Z
tolt nyomozó. fáradságot nem IsmerO bU7.galommal. igen 
ercdménycllen láUa el teendőit éa (Igy 8, kÖ2lÖnséges, mint, a 
kUlönleges azaktudást Igenylő bÜncselekmények nyomozá.sá.
ball az örllÖknek értékes támogatást nyujtott: Vincze Rezsö 
thlts..t. mert 10 évet meghaladó ' esendórségl szolgálati Idejc 
alatt kU!ön,böző bcoszt.á.80kban, de kUlönösen 1934. 1!v óba, 
mint a nyomozó alosztAJybo~ beosztott rádlóáJlomtlsvezelö, 
az Igen nagy pontosságot Igénylő szolgAlatot mindenkor lel
jes odaadá.ssal, kifogAstaianul IAtta el, TovAbbá.. mert mindig 
kUogastalan magaviseletet, katonAs és fegyelmezett maga
tartAst w'Ilusltott; lIrfilhai József törm, v,-at, \ mert 14 évi 
cgendörségi 6zolgtUati Ideje alatt Igen jó magaviseletet és 
szorgalmat tanusltott. Mint örsparancanokhelyettea örspll
rancsr:okát a közbiztonsági smlgálat eHAtá"' Irinyll4sa, va
l-amint alArendcltj(!inek kiképzése és vezetése terén fAradha
tatlan buzgalommal, Igen jó credménnyel tAmogatta: H61>e31 
JOZ11ef t6rm,-t, m~rt 2:5 évet meghalsdó C8fJndOrségi sz.olgA
lati Ideje alatt e közbiztonsági szolgálatot lAradhalatlan bua
galommal, jó eredménnyeliAtta cl, Mindenkor kifogástalan 
magavtaeletet, példAs, katonás', fegyelmezett magatartAst 
tanusltott: Gdes SAndor tOnn.-t, mert hosllZ8s csendőrségi 
szolgAlatI Ideje alatt a \közblztonsAgi szolgAlat teren igen 
eredményes és huznos tevékenységet fejtett kl, igen jó m'!lga
viseletével és fegyelme~ttségével bajtársainak j6 példát mu
tatott: Magyar Antal lörm.-t, mert II évct megbaladó csend
őrségl szolgálati Ideje alatt. kUlönösen pedig 1933 óta a Kor
mAnyw Or O FőméltóB4ga legmagasabb személyének bizton
lIága érdekében teljeefll>ndő felelÖ8Ségteljea szolgá.1atokat 
mindcnkor fáradságot Illem Ismerő !buzgalommal, hÜ9éggel, 
éOOr lléggeJ It\tta eJ; Bárdos Mihály tőrmA, mert 12 évet 
megbaladó esefldörségi szolgá.lati Ideje alatt- a közbiztoMAg! 
szolgálat terén, kUlönösen mlnl járorvezetO fAradbataUan 
szorgalommal és kitartá.s8a1 igen jó eredménnyel mükl:klött. 
TovAbhá, mert mindenkor tegyelmezett, példAs katonai maga
tartlÚlt tanusltott; KOC8/a János tOrmA, mert min t jA.rör
ve:r.ctö a battonyal (jrBÖn fél év alatt 8 klderlteUen esetet 
Ilagy 8Zakértelemmel és fáradságot nem Ismerve, lankadat
Isn bll7.galommal kideritett és a tettel!eket az. 19a.zságs1.01-
gt\.ltatáJJ kezébe juttatta. Tovibbé., mert kUlönböző beosztá
sokban mindenkor igen jó magavi8eletet élJ szorgalmat 
tanusltott: Sz6rdth. MityAs tÖJ'm.-t, mert 14 ével meghaladó 
ellendö~gI szolgálati Ideje alatt: Var,,(1nyi Antal U:1rrn.-t, 
mert 12 évet meghaladó cliCndörségi 8ZolgAlatl Ideje alatt; 
és VM1Jdri István tOrmA, mert 9 évet meghaladó csendőr-
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ségi 8zoJgt1aU ideje alatt. a közbizlonsA.gi szolgálat terén. 
kWönöJJen mint járól"vezetö. fáradhatatlan szorgalommal és 
kitartáasal, Igen jó eredménnyel müködött, Továbbá, mert 
mindenkor fegyelmezett, példás katona.l magatartAst tanu
"Itott, Nyilvánosan megdlcBérte: Tóth Ferenc thtts.-t, mert 
14 évet meghaladó csendörség! szolgálati ideje alatt mint 
jArórvezeW, a közbIztonsági ISZOlgA.Jat terén Igen nagy buz
galommal és jó eredménnyel mÜködött. 1 év óta pedig sZám
vh'Ó segédmunklis Igen jó s:zaktudá.8sal és teljes szolgll.latl 
kéSZSéggel látta el teendölt: TősmG!Ji Ján08 törm.-t, mert 
kUJönooUS beosztásokban Igen JÓ magaviselelet, fegyelme
zett és katonAs magatartAst tanusitolt. örsparancsnokát 
minden tekintetben fáradhatatlan buzgalommal és Igen jó 
eredménnyel támogatta: F"rMs György törm.-t, HorwitA 
Ferene és Csizmadkl. IstvAn örm.-t. mert 1935 április 15-én 
az ülélldQlö\ ÖMikörlelben Polyak Vilmos meggyl1kolA.sa ügyé
ben folytatott nyomozA5 sorll.n mint jáJ"ÖrtArs örsparancsno
kAt 1M) órán át fáradhatatlan buzgalommal és szakértelem
mel támogatta, mhi.ltal nagyhan elösegit('tte a bÜncselckmény 
klderitését és a tetteseknek 117. IgazságszolgéJtatáa kezébe 
való juttatWt; T 1t4 Lajos n .. Hódj Sándor. Loboda Zsig
mond. Bebc/flyNi Péter törm.-t, Kdll(J,j IstvAn és To,..,~ya 

( pokk::rek.) Alajos örm.-t. mel·t csendőrségi szolgtl.laU Ideje 
alatt a közblzton8égt szolgálat terén ~gcn eredményes és 
hasznalil tevékenységet t('jtett ki. Nemkülönben fegyelmezett 
éskatonAs magatartAst tanusitott. 

A , 'olt. mfieg:reteml C!lCnd317A. .. ·t.161lIj ünne l)C_ Június H-én 
a volt müegyeteml csendörzászlóalj ütegcsoportja rendes évi 
öSIIzcjövetclét tartotta. Az öl'8zejövc:elen megjelent lJor
Ile mY.::'CI Gé:ta IparUgyl miniszter is. 

Adtl.m evu: Hadak IH}611 ctmü könyve a vUághá.boní esc
ményeinek és komor azfnclnek olyan termetu mutatja meg. 
amelyet eddig egységes möben és irodalmilag feldolgozva sc
hol sem láttunk. Ez a terUJet közvetlenUJ a fronlok mögötti 
MV s most Adám Boo hlvja tcl figyelmUnk('l arra, hogy ez a. 
sáv nemcsak fö ldrajzilag és hadwl2mtllag volt kiliön l.el{llele 
a harcoknak. hanem lelkiekben ta kUlön vIláIt, melynek zUr
:t8varáiban a m l 'g'yar katona ugy sodródott. mint az öszi szél 
söpri a falevelet. Fajtánk tragikumának újabb megrendllö 
kulforrá.8a ez a könyv. Adá,,~ S"G felsöbb hadvczeWségi enge
déllyel járt oa barcoló hadsereg nyomAhan. de haditudósitól 
múködésénél ls fontosabb feJadatAna.k hunerte fel azt, hogy a 
lAborl kórhtlzakban szenvedő aebes111t és beteg magyar kato
nák ügyes-bajoll dolgait cllntéw-.c. Ogyvédje. tanAC91dója volt 
az idegen nyelvüek roppant tengerében hAny1<ódó beteg ma
gyar katonának. Elintézte jogi, hatósági ég családi ügyeiket 
s mindezek során bőséges alkaima nyUott a 'rra, hogy a sebe
sUit katonában ne csak a. katonllt. hanem a közömbös. sok
uor ellenséges IndulatokkaJ aanyarg3tott magyar ember front_ 
mögöttI IIOr8l\t ls megismerje. Bl.zony ez a. lilora nem volt vlrá
g08. A k6rhtl.zak vezetöi rllktn voilAk magyarok és az Itt-ott 
beosztott ;néhány magyar orvosnak minden önCeltUdoa1.aát és 
bátorsigát lalbJ' kellett vetnie, hogyaazoro!! orvosi kezelésen 
kivül a magyar sebesült ls megkapja azt a néhány emberséges 
szót. ami sokszor minden gyógyazernél AldáSoaabh és haszno
sa'Jb. Ebben a mun1u1.ban keresett m l'gflnak rélJ7.t ~dám . .too 

órára, ékSlerre, alpakka evök~szletre 
van sZiiksége, kérjen költségmen_ 
tes bemutath!. Órálmérl. 
ékszereimért legmesz-
szehhmen6 jóiallást 

• 
válL1Ilok. 

Alapltuolott: 
lB7~. 

NEUBART 
Okle\'éllcl kltfintetett ÓrNme.ter 

KAUFM"N" ES TARSAI IBudape81.lI. M ... It-iu' .... 
~~~~M~~M~.c=~~~~T~~on: 5~5 aL 

CIIendClraégi nyomt .. ' .... nyok éli t e lliI:I; e r e I 6 st cikkek ft"'" 
rakLi ..... Arjen-zékel Inuen l!s Mrmentve küldllnk. PontOII Mo 
leUtll.emeretllll IdlDolgil.túrÓI C(!g!lnk régi jó hlr:nl'Ve kez_6dIk. 

s könyvében most eDnek a. munkájának a küzde lmeiről és 
élményeifÓl azámol be, A magyar katona. f rontmögöttI lelki cl
Arvull.!!ágé.nak megre.od.ltö példált olvassuk a könyvben. S:lJinta 
az önklvületig felvilh'nyozva. sereglették öt körU] a aebesilltek. 
mikor magyar szóval közeledett howjuk és clatrták. eunan
dották szAmtalan apr6 pana..azukat. amelyek a bctegszob4k 
lelkivilágában égető problémé.kká és klnzö gyötrelmekké nö
vekedtek élil gyOgyllanl csak jószá.ndékú m"gyar sujval lehe
tett öket. Jól tette Adóm Soo, hogy megIrta ezt a. könyvet. 
Lehel, hogy ömaga csak kegyeletes megemlékezéanek BZA.nta 
azok szAmAra. akiket odakint Ilyen elhagyoll-árvt\n 82eIIvednl 
lAtott. mi katonAk .:I'ZOnhan ebbl~il a kön)'vbbl a. jövöre nézve 
gyakorlati útmutatásokat és tanulságokat ls me.rItUnk. Ebből 
a könyvből 8Ürltett erővel tör fel a blzonyosstl.g. bogy a kato
nának nem eaa.k a z80ldJA.t és rublljAt, t.áplA.lékA.t, testi OrvO8-
aágil.t kel! meg'3dnl. hanem meg kelJ adni s:Mmll.ra mindenek· 
előtt azl, nmi nélkUl ember oem élhet: lelki gond08kodA.!lt. 
EgyUttérző szivet és emberséges szót, gyámoUtást a. maga kis 
emberi gondjaiban, amit a magyar katona megkapott a maga 
magyar tlaztjeitől. amig odakünt verekedett az 9rcvonalban, 
dc amit szAmtalan esetben nem kapott meg. amikor aebesU\
ten, betegen ideltennyelvO. barát.sAgt.al.an erzel.mQ á.poló kör
nyezettel körUIvett kórhA.z1 Agyon feküdt. Addm SVG könyvé
ben beszédea képeket látunk e:aekról az elárvult katoi'hYtt06J. 
Szegény tillza.mentt magyar fl.úkről, akik clsők voltak a tAma
dásban, véres küzdelemben. de elhagyott utolsók lettek a. cseb 
kórhA.zparancsnokok kórházi ágyaln. l!!mételjUk, hiAnyz.anék 
i"z.a· könyv a magyar kalona vUághábonls ttlrlénetéből. merl 
a legemberIbb vonAsok enélkül kimaradtak volna belőle. Ke
ser(llléggel olvMSUk. de hasznos eredménnyel. Megrendelhetö 
a szerzőnél. Budapest. X., Stróbl Alajos-utca 7. 82. földszInt 
445. Ára 8.20 pengő. 

"~lad6. Keveaet hasznA.1t 7226. Orton UniverBaI. 110-250 
Voltlg, vAltóáramu. 2+1 C8Öves rddiÓkC.'Izüldk, tiszta. k t'lle
mcs hangu. dinamikus hangszóróvsi. UlICmkész A.lIapolhan 80 
pengöért részletre ls. Uzlctl Ara 142.50 P. Kis" K ároly tÖrz.B
örmester. Budapest, Böszörményi-út 21. 

Csendőrségi tollrorg6t Cirusit., köt, javlt Várlal ( Vla
hilla) Mihály ny. sza.kaszalUszt, Budafok, Pozacnyl-ut 29., 
Dél J"~s(J1 ny. thtts. Budapest. VIT" Amerikai-út 74.. sztl.m, 
j<'ek,(;! c I mro ny. törzs6rmester. Uj.Hatvan, Toldi-utca 2. 
Árak és munkadljak : szép, 11j d.lsZloll, válogatott tallhó1 
10 P, szolgálati tollforgó nagysAg szerint ~ P. régi 
toll átkötése 1 P, pótllissal 2 P, bc.kUldölt új toll vAgá.aa 
és mcgkötése p6t1é.a nélkUl 3 P. p6tlÚ88.1 3 P 50 tllJér. A 
poetaköltseget a megre.Ddelő viselI. Papp FOrfhlC ny. 
tttrzsönnester (HajdubösUSrmény. Sz.I1Agyl En.sébct-körút 
35.) kappanfarokból kUlönleges gonddal készU\t tollforgó
kat 30, 25 és 20 P-ert árusit. Megteklntésre vélclkötele
zetlség nelkUl kUld tollforgót , az esetleges visszakUldés 
postai ktlltségét azonban az érdeklödőknek kell viselniök . 

SZEBLYI HIREK. 
KaráCllO II .rl Alldrl\sl, aki jelenleg a csendörlJégnél. a há

boril slett pedig Ehrtmlcld Mlk"lhxl/ PEUlCSOVt\n az 51-cs (6. 
üteg) tUzéreknél szolgált, keresi György JállOs örm('ster 
(Dunavecse, eacndörörs). 

Idclgll'lICK )I'l.1Ikall7.l'nrt\ nC!! lIokl t'eend6kkel megbiztAk : 
Bőjt/ic Albert . .szombatll Márton, Bórai iJános buda{X'lIt1 l . 
kertlletbeli thtts.-t. -

OJ öNiIIUrt\IlCllIIOkok. A budapesti I. kerütetben: Bé!'cites 
l.A8zló, Birkd8 JA.nos, S:.(dxws <IstvAn thtls., Farki/a Józ.8et 
ll. KŐIIYIJ'U! Kálmén törm. v.; A székesCehérvArl IL kerUlel
ben : IfnrgitCli József. I zsáki József törrn. v.: A szombathelyi 
lIT. kcrWetben: HortHith Lajos VI . thtts.; A pécel IV. kerU
letben: Baglyns János törm. v.; A szegedI V. kertlletben: 
KerUsz Istvfln. Murvai IstvA.n. GyflpjaS Ferenc. Bf,kos GAbar. 
N"yy Jfln08 l. thtt.l!l.; A debreceni NI . kerületben: Péll::N1. 
Laj08 l. UtttlJ. és TÓ!h Lajos ll. tőrm. v. 

Alku nélkül bútor 
szabott áron: 

NAGY ZSIGMOND 
VI., Lázár ucca 3. 

Árak a bútoron. 
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Házasságot kötötte k IL burlapesli l. kerUlelben: vitéz 
Biró József szd". Róth Margit ürhölggyel Budapesten; SZá
raz András tÖrm. Mé8zdr03 Máridval Kunszenlmlklóson; Kele. 
1ne)1 János törm. Kerekes RomIIIival Tokodon; Herczeg Antal 
tOnn. Tóbiá.v Erzsébettel KápolnAn: Mdtyáa Ferenc törm. EM 
Erzsébettel Monoron; K6pe" János tórm. Kiss lrmával Mező
hlron; KovdcB István [V. vár. UJ. szab. önn. KÖtiaöl VilmA
val Budapesten. A azékesfchérvAri n. kerületben: KoVác8 
Istvan thlts. Betledek Etelká.val CaákvAron; Pap István 
lórm. 8ebeJllyétl UonAval Budapesten: 8ipolJ Kálmán tOnn. 
Tóth. IlonAval Balalonszabadln. A szombathelyi m. kerillel
ben: Nagy Lajos n. ttlrm. N~meth. Anné.v8.1 Dabroncon; B"r
Illith, Já.nos tOnn. Zsédenyi Id4val Magyargcncsen; Bajor J6-
Z8C! törm. Horvdlh lrén-Jolá.nnal Za.labéren. A pécsi IV. ker11-
Jelben: Nagy pti\ II. lórm, P/ei!er IlonAval Bonyh4.don. A 
szegedi V. kcrWetben: Feleli Lajos tiSnn. Hagyó lionával 
J4.szberényben. A debreceni VI. kerWetben: Szabd JAnos ll. 
l(lrm. v. Gonda KornéHAval Tornyospá.Jcá.n. A miskolci VU. 
kerUletben: Fi/.r}elt József tbtts. KOOOCB Erzsébettel Hatvan
ban; Bzálltó Istvá.n tiSrm. v. Kelemen JJonkávaI Pwt6n; Ha
IM:: János tOrm. Nagy Ilonával CaradnAn; Balogh LatvAn 

~
törm. Mt8.Mroa MAriával Sajóvárkonyban; KDvdri András 
lőrm. lfJlJJU MargittaJ Tarcalon; Bdrdo8 Pál Ulrm. Varga 

ttel Bódvaszilason és Komló Sándor (lrm. K61"6ke8 
Margittal BudafokoD. 

OSJ\11\d1 h irek. Slil/etett: a budapesti T. kerWetben: Hd
d08y Pál 5UI.8.-nak Ctl"ilf/v M4ria-Rva nevO leánya: Czuczai 
Béla lhtts.-nek Zolt4n-Kdroly nevü fia; VMli Gt1bor tönn. V.

nak Gábor-Gyula neVÜ fia; Gyarak' Imre II. o. aItIs:ttnek 
Mdrit~ nevü IcAnya, a azékesfehérvé.rl Il. kerWetben: Varga 
Józser tOnn.-nck Julj(J.n.na.-Mthia nevO leánya; a szombathelyi 
m. kerUletben: Mohdc.!i Ferenc szv. thtlB.-nek Ld.!zló-I8hxill 
nevO fia: Horvdth Vince T. törm. v.-nak Erztltbet-gva nevtl 
leAnya; GÖ'Ittr Ferenc tőnn. v.-nak Ferenc lA8zld-Jdeae/nevtl 
leánya: Harmath Gyula tOnn.-nek Arpdd-Gyltla. nevo. flo.; a 
pécsI IV. kerUletben: HaZ,no8 AndrM törm. v.-nak l 1-olla nevO 
leánya; GŐtltér Ferenc tőnn. v._nek 1I'erenc-lA8z16_JdzB~/ nevü 
fia.; Kalmllr Já.nos tOrm. v.-nak Jdnoa nevü flo.: FiUöp Mlh!i.lY 
törm.-nek JÓzse/-Mih.dly ncvO flo.; Pató Lajos tOrm.-nek Béla.
Laj08 nevo. rio.: Gdl Ferenc l. tOrm.nek Mdria.-Valtria nevü 
ld.nyo.; Kov4c.'!" lslvén X. törm.-nek Mária nevü leAnya; a 
8U!~edl V. kerUletben: Kkfluul Józset: törm.-nek Pirottka.
Gabriell«. nevü leánya: a. debreceni VI. kerllletben: Bak6 And
r4.s örgy.-nak Maydolna-Mdria-Dóra-Erz8t!bet nevü leánya; 
Külc8dr I mre thtlB.-nek Magdollkl--Z8ófki, nevÜ leAnya; vere~ 
AntaI lhtlB.-nek Ld8zló-I lllre lIevo. fia.; Illés Mihály tOrm.
nek EmUfa.-Erz8tbet nevü leAnya: a miskolci Vll. kerUletben: 
C8ont08 Imre thlts.-nek ValtrÍ(,·Magdollll~ nevo. leAnya; Bér
ce./J (Bcllcll'ik) András thtts.-nek Mdria.-MagiWllla nevü leAnya: 
Polgdr József tOrm.-nek Tibor-Józse/Ilevü fJa és Zelei Ferenc 
törm.-nek Gyljzlj nevo. fia. 

Örükbetogadd,. Orb(1n J Anos miskolci VIl. kerUletbeli 
thtts. örökbe fogadla Fodor RozAUa nevO kiskorú gyermeket. 

6-7'1. 
hari bIteire 

56 
elókeló 

cége : 

VAsAroljon 
ft 

pécsi 
• 

Megbízható! 

Felvluig08ftást nyujt: Pé(: .. Dunántúli Bllnk r .· t . 

Olvassa el, mlellJtt tP nefllJnfl I 
Köz1em6nyt ft6mC8ak a C8/Jtldllrstg !agja4t6I, hallem bdr

kitől el/ogadunk, d6 tizenöt gdp- 1Jagy kt2:lrtia08 hMdblldl 
llo8&:abbat clIak előzetes megegyeU8 ütdn. A közlemények 
/ogaltn(1Ztiai dtclMzoldsdtUlk é8 /I.a azilk86ye8, tartalmi mddo-
8Itd8ának, valamint a tőrlés ta klegészltés Jogdt /enntartjük 
magunktlak. Aki azt akarja. hogy közleményflt txUtoztatd8 
tlélkül kdzőljilk, irja red. a ktzirat oldaldra plrOtl frdnn4l: 
,.8z6.1"zerinti közlt8ét kérem!" A khJ.mtot ktrjltk II papIrnak 
Cllak egyik oldaldrtJ., /élhfJ8dbottan, Ir6géppeZ kette8 80rldt/ol-
8ágra, kézlrM8al pedlg Jólolvatlhatoon élj netl~ tlltsilri1 Borok
ban ImI. Olvatlhatatlan ktzíratta.l nem /ofjlaIkd...""IJ.tlk. A ké.rira
tokban. S6mmi/1!le rötlidlM8t '1C1)~ 8zalxld hll8ználni. Kdziratot 
clJfJk akkor küldünk vi.!8za, ha a Merző megclmzett é8 w lwz
bélyeggel eJldtott borlMkot melMkel. Kezfratok 80r8dról 8Zet
ke8Zt6f üzenetben. adu'lk tldtaszt. Féllyképfelvételek bekUld&!e 
aJkalmdval c8atolni kell a lelvetej kés.:1Mjdnek IrtUbeli nyilat_ 
kozatdt, hogy G /elvetelnok a szokMOI ti.!zfeletdlJ el leKében 
való közlésehez hozzdjdnd. A megjel6Ht kél.:leményeket ~ 
te.letdiJban Té8ze.rltjük, de tulajdolljogünkGt /cnntarljuk, OQ:O
kat teh4t bekegyezé8tlnk tlfllkUI tWm Izabad md8utt kl:izlflm. 
Icm pedig utdnnyomat'"' A nyomdru korrektfirAt mlvegeuiik, 
korrektllralevonatot c8ak klvetele8 e/ll6tocn. adunk. Bzerz(J'nk 
hUJőnlenyomatalkat kÖz'VfJtJen.üJ a Btddium-nyomda Igazgatá
Ildg(M.dl fBpe.af, VIII., JózlJ6/-körút 6.) 8zh,e8ked.jetwk meg
retICwitu, amely ut ooliillk kötött 8zerz6<kl6Mk ár8za!1d.tta 
8zerint kötele8 eJké.Y::it6llt Minden. hozzdnk intézett levélre 
vd/aszolunk, de e8ak 4Z61"kCtlztlJl üzenetben; magdnleveleket ok-

A vidéki caend6raég el6nyösen Ismert széllllóla I 

SÁNDOR REZSÖ I 
ÓRASMESTER, ÉKSZERÉSZ 

NYIREGYHÁZA 
TEL •• 229 

EI .6rendO mArkis 6rlk 5 évi J6Ullb .. l, subbnél-szebb 
ékszer ek, ébreut6 é, f.1I ó r Ak , a c.end6rabg részére 
r éaxlelre ls. Vill.utékot p6rtómentelen kDldök. J.vIUsok.t 
1IZ.kszerCien véguk. Képes ilrJegyzék. Ingyen és bérmenlve. 

Újrendszerü bú'orhi'ell 

KARDOS TESTVÉREK 
Budapest, VII., Wessel6nyl-utca 1B. szérn 
(KazInczy-utca mellett). - A m. kir. csend(lr-
ség tagjai 1a.k:á.8ukat berende.z.hetlk 

vAIII!· és elöleg nélkül, 30 egyenlö havi részleire 
vagyis minden 100 pengő utAn S.SS pengOs 
réwetre. Egy éven belWI törlesztésnél a ka-
matokat vlssza.térltjUk. 

OR.lÍ.K 4!iJaz.er, araD)' 4!i.s e;llU., aJdnd4!ik-
# 'drIlyak . legnagyobb vliJaulékblln 

Jldler Bélánál, Kaposvár 
Olcsó 4rak és könoyfteU flz.etésl feltételek! 
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kor sem fronk, ha a bekUld6 vá/a.sz'Mlyeget meilékeJ. MbJden 
le'lJelet telje. nevvel élj rendfokozattal alá kell iNli és az (nlo
mdlJhelyet '" fel ken tiilltettli. Névtekn levélre nem OOJa.szo
Zunk. HOl:Ztlnk intézctt levelet 8zolgl1lati útra '18'rI~ h:reliLnk, 
azok tartalma vagy bekill!Ulik klMte felól senkinek sem adunk 
felvil4g08lt(lst. J ellgéill legcéw:erabb ki.8ebb helyIJég nevét 
vagy ötJegyQ, 8Zdmot uálMzta.ni. AnJlak, aki Jeligét nem. }elOl 
meg, nev67Wk kezdőootüi és dllom4.!helye alatt tldla8zolunk. 
Közérdeka kérdésokre ncm szerkeIJzt6i ilzenctlnm, hUlIcm a 
"OIJen!Ulriekszikor""-rovo.tban 'Vdla.szolunk. E l6ftzet6st CIJak a 
csend6rseg, honl1td.Wg és az dRami rend6r8ég, tovdbbá a biró
sdyok, fga.zsdgügyi e8 kozlgazgatw. hatósdgok tényleg&8 élj 
nYllgdlJomd"y" tagjaitól fogadunk el, mdstól nem. A c8e7ld6r
ség tényleges é8 tlyugl1llomdllyú legénységi egyénel a.t' el6fize
túi dlJ feMt fizetik. EUJftz6tni esak legaldbb félévre lehet. Az 
el6fi.zctélJcket Mrjük pontosan megújUani, mert fellJz6lUdst 
nem kitIdi/nk. A n.ekilnk. szdnt pénzküJdeményeket kttrjük. a 
O.tend6rségi Lapok !5."'2 8zdmú po8tatakarékptn;::otdJi csekk
&M.mldj4ra befizetnI. OfmUnk : >JA OlJcnd{jrlJílgi Lapok 8zer
kcsz!68égé'llek, BudapelJt. 1., BÖlJzol"tlltmyi-ut 21. szdm." ---

Zöld Kereszt. MI III hallottuk, hogy bizonyos keresztekkel 
jelzett politikai mozgalmak a Zöld Kereszt népsegltö tevé
kenységét fel akarják hasznAIlli a maguk politikai céljaira. 
Pedig a Zöld Keres.zt.nek semmi köze semmiféle polltikt\hoz. 
hanem éppen olyan politikAn felOJAI16 áldAsos mozgalom ez, 
mint amilyen a közillmert Vörös Kereszt, csupán a feladlit
köre más. Az nevezetesen, hogy a népet megtanitsa a helyes 
táplálkozásra és az egészaégápolás egyéb m6djaira és esz.ktl
zclre. Ez a mozgalom nem polItizAIni akar, hanem tanltani. 
felvllé.gosltani. segltent. Azt akarja köztudattá tenni a nép 
körében, hogy a legs ... .cgényebb ember III lehet tiszta és egész.. 
lIéges. ha nagyobb ablakot vá.g a vlsk6jára s az ablakot nem 
szegezi be, hanem kitárja a napténynek és a cslpös téli leve
gőnek. Ha nem a szájából mosakllzik, hanem vödörszAmra 
önti magára a frl.sa vizet. Ba a kertecskéjét nem hagyja a 
gaznak, hanem rászokik a növényi ételekre s ha megtanulja 
a helyea testápolás sok más szabályé.t. tudnlval6ját. Jól je
gyeuUk meg tehát magunknak ezt az elnevezést: Zöld. 
Kerellzt. Minden csendőmek tudnia kell, hogy ez nem poliU
kai mozgalom, hanem a belUgymlnlszter úr Alta.! Irányitott 
nagyjelent6ség'Ü népc.gészségügyl mozgalom, amit minden 
lelkIIsmeret es magyar embemek ti. legmesszebbmenően tAmo
gatni kell. Hogy a csendőrnek mi lehet ebben a szerepe, arról 
mal számunk vezető helyén trunk. 

Ilo _jo j6 Ú 

HtBfWol' 

Szhet, nl, . .... ""uoa'ru, .... z a6lkaloilok " ru.hik 
" . ..... lmUJ.k .. k.I . .. ,,.., ."', ...... 11.. ~lp!I .. dl ... l · 
d kJo.k, uli .. ,_t, ' II.UIl .. 1', papla" kN II·" , . 8105,1.1..,., 
..... rtclkk • • .u4t! . .. , .u ............ . 100 h 61a 1 . ... 1ll1li 
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Nylrl Lász.ló ny. Wrzs6rmeste r . GajAczky l.!Itván hő. szá
zadOIl elme: Komárom, m. kir. 2/ll. hO. outály. 

Nemzete.!. Egye.lőre nincs szó kiegeszltésröl. Csak vé· 
gezze a llzolgé..latát ott, ahol van, teljes lélekkel és IparkodáB
sal. Aki - mint ön la - kitilnő eredménnyel végezte a próba
csendőr18kolá.t, az nagyon hasznos tagja lehet a te&tUlelnek 
az IlrstSn elsősorban. A többit blzza. a tAvolabbl jövőre. 

VIt-As. Ha levelét rendesen és olvaahatóan irja alá. _ kéz
jegy helyett -to akkor váJaszolunk. Ennyi tls;o;telet megillet 
bennünket. Vagy a bünUgyt felje lentéseket iB Igy Irja alá? 
Nem hisszük. 

özv_ SimOn Mihályn6 és Oldh Sándorn(-, Szeged. Nem 
közlünk örsfőzönől jelentkezéseket. 

Fitos, Mezőtur. Közöljük a képet. 
&\n7.eg. A lakbérilletményre előleget kérni nem lehet. 

J ó baj tA r1I. 1. E;o; a szokás nyilvánvaló kijátazá.sa a tör-
vényes rendelkezések nek oly céllal, hogy a kocsmáros men-
tesUljön az engedély illetékel a 161. A kocsm!\.ro9 eljárása a 
27.072/ 1923. B. M. sz. rendeletbe ütköző kihágás. M~b 
fel kell jelootenI. 2. Meg fog jelenni a foly6 évben. 3. A na. 
lapokat legcélszerübb a közös asztal fiókjában tartani. Hogy 
hány napra visszamenő példányokat tartanak meg, azt nem 
kell és nem III lehet llzabályozni. A közgazdálkodáa tagjai 
fizeUk az ujliAgot, ők határozzák tehé.t azt meg. 4. A foglal-
kozási jegyzéket szerintünk leghelyesebb a cllendőr tró- éli 
ruhaazekrényéJ:oen örizni. 

Jobb Jövtit. l. Ogy Iá.tjuk, hogy ha a. kezelő orvosok! blzo
nyftvAnyai t csatolva kéri az engedélyt~ méltAny08nak fogják 
tartani annak megadA8át. A kérelmet a belUgymlnlllzter úr
hoz (VI. c. oszt.) kell beadni, persze szolgálati úton . De más
kUlönben III ljavu.lni fog a helyzet remélhetőleg még ebben az 
évben s az !öntIkre Igen előnyös lesz, mert elől vannak. 2. A 
fOszolgablról engedélyt az általá.llol1 Iktatóba kell iktatnI. 

98.165. A katonai szolg4la.tl Idő utólagos Igazoláaá.ra. vo
natkozó tudnivalókat mtlgtalálja KádA.r Gyula. g. őrnagy 
kladá3é.ban megjelent Tájékoztató a csendOrség! nyugellátA
/10król c. könyv 16. oldalé.n. 

Remény8ég. 1. Ha c.aupán az életkora miatt adták vissza. 
a ikérvényét és az életkora most mé.r megfelel a követelmény
nek, adja be ,újra. a kerüleU parancsnoksághoz clmzctt ké.r
vényét. A levelében hivatkozott rendeletben megéllapltott 
jogigényt nem veszitette el. 2. Folyó~ltjá.k. 

Reviz.ló. 1. A 260.000/1929. B . M. 8Zámu rendelet (kodex) 
hatályon klvUl helyezte a hasonló tárgyú rendeleteket. Igya 
vánnegyel IiZ8bályrendelet sem jogérvényes. A kodex nem sza
bályozza ugyan, hogy a szarvasmarha által vontatott járómIl 
vezctője UI-e a szekéren, vagy isem, de mert a 4. I-ball irtak 
szerint v iszont ft vezetőnek minden, körUlmények köUltt olyan 
magatartást kell tanusttania, hogya jé.rómÜnek ura legyen. 
a közlekedés rendjét ne zavarja éli éber gondossággal vezesse 
a járórnIlvet, következés, hogy forgalmas helyeken Ilyen sze
kerek stb. vezetői nem Whelnek a jA.rómövön. mert akkor 
nem lehetnek annak urai. 2. Az elóIrás llzerint a folytatólagos 
eUntézésnél b8BzuáJjuk - csapatteslen belül - a rtlviditett. 
clmzést. C/Japatlesten klvUl a teljes ctmzést, tehé.t pl. m. kir. 
csendőrörsparancsnokaá.g . .. kell trnI. 

Som16. Ha megvan a df.s;o;-kimenő_ és szolgá.latl öltözete. 
cllak az ezeken ktvU1 még meglevő nadrágot lehet átaIakI
tanI. Megvan az oka. hogy e rendelet (120.794f VI. c. 1922.) 
utAn vitának vagy jav8Blatnak helye nincs. 
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Mint közlegény a vérmezökön. 
(Regény,) (13.) 

Irta: S6LYOAtVARI AIlHALY. 
Hamar jelentést Irla.m és egyik emberrel vlsszakUldtem 

a k ét O!'OS'Zl és a jelentést, amelyben C;1; állt: A község har
tQ1ldlk háZánl\.l erre a kéloroszra bukkantunk. Kérek erOsI
tést , hogy tU1.etesebben é.tvlt.sgálhalJSUk a falut. 

Negyedóra mulva jön egy ember, hogy vonuljunk be. 
AIIg néztünk ál öt-bal MzaL. Azokal sem ugy. ahogy 

én S7..erettcm volna., mCl't ez sokáig tart négy embernek. 
Pláne, mikor még almát la szednek. De melyik baka ne 
szedte volna le? 

Egy erOs 1!ZRk1lBZ, az én ~kaszom, végigmenl a falun. 
A szAzad mcg mögötte hűzódolt fel a magaslatra a faju 
to.lBÓ végéig, ahol Ismét c:saUakoztunk. A 8U\zad megállt. 
Ugyarlntén a többi századok is. A szedett almát hamar 
v.étoaztottuk. Vizet ls kapott, mAr akinek jutott. 

AUg áll a század I'gy negyedórAt a falu mögött, a ma
glUdat oldaid.ban, jobbról lölUnk öt-hatsmz lépésre fegyver
patlog4.s veri fel a csendet, mintha jelezni akarná, hogy 
vlgyézzunk. mér nem lehet négyes !!Orban menni. Fel ls fej
lődött t'ÖgWn az egésZl zászlóalj. amelynek jobbsz4rnya a 
m4.sodlk zAs:d6aljhoz zárkózott az erdO szélén. A:z. én szá.za· 
dom balról a legszélső. Balogh JAnos. Bausz lBtván és én. 
jobbról 10lem sZIntén Balogh, ml voltunk az ezred balszéisO 
emberel és ugy haladtunk fel lassan a magaslatra. 

AIIg pUlantottuk meg a falu mögötti ezer lépésre elte· 
ru:O erd/n. máris soro golyÓMporral jelezték az oroszok. 
hogy Ismét Itt vannak. 

A fene egye meg a börUket! Mindig a hUvösen várnak 
bennünket, s2. árnyas f4.k tilolt. Ogy látsz.ik, vagy nagyon 

A I I I 
MERCEDES IRDGEP 
megblzbatósaga vitAn felül áll. A m. kir, csend· 
őrség tagjainalt keth'ez{i fizetési feltátelekkeJ. 

Vezórképviselet: 

IROGtP BEHOZ_TIU RT 
Bud.pe ••• V. Hidor u_ 24 

lusták és nem szeretik a napot. vagy pedig ~retlk a vé
dett helyet a httlérben. hogy alkalomadtán hamar elpárolog
hassanak. Innen most már ml ilf rajokban szaladtunk előre 
egy tarló szá.ntéson, hogy elérjÜk mielőbb az erdöhÖz dOlő 
burgonyatáblál, amelynek végéből zűdltottilk gyilkos ttJzet 
reánk. Feltűrtuk ismé~ az egész területet. Ulssan mindig 
közelebb hú.zódtunk az ellenséghez. Ugy--e. furcsa helyzet? 
Vannak. akik az ellenséget messziről szeretik néznI. .l!:s ml 
mindig közelebb mentünk. A fene egye meg öket. Hál azok 
aosem jönnek? MAr szinte haragudtam a ml vezet61nkre 
azért. hogy folyton támadunk. Az oroszokra meg azért, 
hogy miért nem Ok jönnek. HiS'Z milyen élvezet lehet a kö
zeledő ellenséget lönl a védett. jó hQs helyről. Ha én kl tud· 
nám plszkálnl bkt!t. hogy Ok jöjjenek! ... 

Már az erdOhöz aIIg hAromlJ1$ lépésre vagyunk, egy 
vonalba be4.sva. Tőlünk jobbra ls elCogyott az erdő. A mAso
dlk zAszlóalj elött ts egy nagy tábla tarló terUI el erdőség
t61 öv~\'e. Ert'Se feKYvertOz 8.2 egész vonalon. Délután há· 
rom óra. Jobbról előretör 8.2 ol'().!z, mintha teljesiteni akarné. 
k lvAnségomat. AZOnban sokan jönnek. Szaladnak ordltva a 
mieinkre. összecl;Spnak az erdőszélen. A mdaodlk zAsz16alj 
v\8.!lZahuzódlk az erdőbe. Az oros?Ok utánuk. Egyszer csak 
hallom jobbról: 

- Vissza. vlss7.a! - Balról erOs o rdltoÚlB, lődözés. Nem 
tudjuk. mJ van. 

Már-már átragad a bizonytalan 11.galom az elsb w!Zló· 
aljra ls, midőn a földlknek mondom, hogy én Celállok és 
megnézem, ml van, hogy áll a helyzet. Kértek, hogy ne áll
jak Cel, mert az oroszok lelOnek engem ls. Oket ls. 

- Csak födözzétek magatokat jól - felelém - és mé.r 
Cel ls álltam, hogy az orosz távc8Ővel szétnéZ2ek a környé
ken. Rögtön feiismcrtem a jobboldali helyzetet, ami elég 
kritikus volt. Már az oroszok az erdö széléig jutottak, ahol 
61l.SZCcsaptak a mieinkkel. A tarlón sOrU tömegekben törtek 
előre a segélycsapatok. Ordltva kiáltom rögtön: 

- Jobbra 10nl. a tisztáson el6retör<:i orOlJzokra. Tovább· 
adni! - Végre t ovábbadják. Fegyver_ cs gépCegyve rtllzet 
zÍ1dltunk jobbra. Most azza1 nem törődünk , hogy előtt Unk 
]s lőnek. Köröskörül porzik a szántás. Csupa por- és fUst· 
felhő mindenfelé. 

Az egyik fö]dlm már a nadrigomat rángat ja, hogy fe
klldjem le. De én nézem a terepet. NéZek hátra ls, jobbra 
18. b31ra is. Jobbra az e.rdőben most törnek e:6 a segély· 
csapatok és a vlsszaszorltottakka.! egyetemben törnek az oro
azokra. A hátlérben a falu. KörUlötte II vl1nszorgó sebesül
tek. Olt is fulkosáe van. De nem Ismerem fel a fulkGSÓkat. 
A falu mögötti mewségen ereszkedik le egy-két hosszu raj
vonal vagy négy kllométerre. Lehel 1I1tni, hogy sietnek. Mö
göttlik az erdő szélein vágtató tüzérség vonul fel. Balról 
tOIU.nk ]ejt.óeödö sl.kság öleli körUl vagy egy kilométer távol
ságban az elöttünk lévő erdőt. ahol az 01'08Z had oly nagy 
erőket gyüjtött össze. hogy még támadni ls merlo Igy állt 
a helyzet délután 5-6 óra közölt. A ml %ászlóaljunk olda
lozó erős tüzeJéBétöl az orolJZ támadás összeomlott. OrUlt a 
lelkem, hogya támadást megállltoltuk. 

Az orosz lűlerő megállt. t:s ez.; volt a fontos. A segitség 
$Ietve jött, de még messze. A tüzérek ls megkezdték az 
erdOt lőni elöttünk. 

Ismét felállok egy percre, hogy II\ssam a helyzetet. A'2. 

elsO zálLzlóalj még akkor ls a helyén maradt, amidOn az 
erdőben lévO két zászlóaljat az orosz tú.ler6 annyira vlssza-

..t magya,. kir. 08encUJrtiszti és altilJzti kar !""ipróbdlt megbizható bevdsd'l'lási helye a 

1 1r1t11t4:)~RUHÁZATIRÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
I BUDAPEST, VID., 'OLLŐI.úT La. SZAM 

h ol a. {J6IUt~. e(lIlMIMlhd~ati, Cou6bbd floi-, fl:rlt·~ ú 'tlermtlkf'tJhd~a« cikkek t, lakbtlr~fld~t" tntlldMik 
a le"na,,"obb uctla,::,UkbaPl kapliatdk ' 

MérséJ<eU dral<. - Megbf:ofjaL6 mLDöség. 
POnLOS J<fs:oolgdJds. - CegJ<edve:oöbb 
lI:oeLésJ feJLéLeJeJ<. 
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nyomta, bogy ba az oroszok fell..smerik a helyzetet. minket 
olda1tU1.eléaeel kényazerlLheUek volna. el helyUnkböl. 

Amig áJlva né.ztem a helyzetet. körUlötlem porzott II 

homok. Azonban a. Illvitó, zUmmögő goly6blaok engem nem 
taJAllak. Ld.tva. a helyzet teljelJ képét, én mAr nem féltem 
attól. hogy az oroszok megvernek benntlnket. Az erdőből 
szorUjtk kj az oroazokat a mezöre. A balué.my tüzel a me
nekvO eJlen~gre. Végre tUr:érelnk la fUIalketIlO lövöldözésbe 
kezeitek. MAr alkonyodnl kezdett I.8mét. midőn az el.!IÓ 
aegé.1yrajok me,érkeztek. Ezek III 76-0s0k voltak. Szeren
C8M Időben jöttek. Futva. loholva az egén úton. De milyen 
bAtran. Mintha ml Bem történne. Pedig a 80ralk m'" meg
rltkUv&.. Hlaz a nekUnk IIwt golyóblllOk O hozz6.juk l'Öp
pentek és akaratlanul la megakadtak egyik-mti..slk bajtAr
Ilunkban. Soraink mosl m... meger&ödtek, s megindult az 
i!talAnoll tAmadu. A rajok egyenként keltek fel és szalad
tak elOre. Az oroszok részéról ls pokoli fegyvertOz zí.idult 
retnk. Ogy lti.tazlk, Ok III er&itéal kaptak. Azért. ml mindig 
közelebb él közelebb törtünk elOre. Végre balról ls melléok 
kanyarodott, lihegve ll. szalad útól a 48. gyalogezred menet
záazlOalja. 

Közvetle.n mellém egy géptcgyverosztag kerUlt két pus
kAva], egy föhadnagy vezetésé.vel, aki rögtön kérdi lOlem, 
hol aT. 0l'Ollz1 Nem lti.thatta ugyanis öket. ElötlUnk egy 
krumplItibIa vagy négya:r.é.z lépée hoaazú és 8Zá.ZOtven mé
ter mélyIJégben dUlt az erd(Sh(Sz. Ezen he.lyzetb(S] csak tér
deplO ti.llá.aból tudtunk ercdményellCn lönl. 

A fOhadnagy ur III mellém ténlepelve figyelte meg mu
latAaom llzerlnt p oroazokat, akik most mAr nagyon fél
tették a reJUket. Amint a bely".etröl tinta képet alkotott, 
rögtön kiadta a parBnCllOt: 

LOnI 8.% eUenaégu gyalog8é.gra az erd08Zélen! 
EbbOl a kommandóból l'ÖgWn 1 lti.tlam. hogy a fbnad

nagy Qr la jobb magyar, mint némel. AkA.rhogy Allt la a 
dolog a kommandóval. azért mégis megértették 8. jóképO 
vaal, zalai (hUc:, mert azonnlLl nbendllettek a masinAk: 

Ta. ta, ta. la... de oly erővel . rninlha az erdőt 
akarnAk lekaaz4lnl goly6ikkal. Szlnle végIgszántottAk BY. 
erdOazélen 16v6 orosz lövésZárkokat. 

Soraink mindig aOrtlbbek éa 8ürObbek lettek. MAr egy
mAfl mellett meg ae.m rértUnk. 

Bajonett aut! hangzik balról jobbra. Pedig ez 
m'" r61öalegca. Hiu ml mti.r rég feltüztUk. M'" akkoi', ami
dőn déiutAn IlZ orollZOk megrohamoztak, Mlnde.11 parancs 
nélldll. Mo.t. eró8bUl a. tUzelés. MAr nem ls durrog. Caak 
egy Irt6zatO!!, egységell zengéll, aUvöltéa. A .IIOk durranAa 
egybeolv~. Jobbtól , balról III kl elöre. kl hátra bukik. 
Kidőlnek a IIOrból. De mo.t nem halljuk a IlÓhajtAIIt, ncm 
halljuk a jajkldltht. E1.ck mOll mind eltompulnak aT. 
egybeolvadt fegyve rek zajdUII. 

Il::n I. térdeplő ti..1IA1ból lövök. Egyszerre egy ho.lalmll9 
ülés éri jobb arcomat. Szemeim el6lt clIJllo.gok tAncolnak, 
pedig a nap ls csak most kéazUl elbújni. hogy ne lti.saa, ami 
most következik. Rögtön lefek8:ze.m a. krumplIba. A szemeim 
könnyer.nek az Utest(ll. Salog u arcom. Keummel vlzagá
lom, hogy folyik-e a vérem. PArszor el81rollom jobb arcom 
és ninc. aemml. Még eaak egy cae.pp vér sem. A szemeim 
III rend.bejöttek hamar. Nézem a fegyveremet.. A bajonettom 
eltílnt. C_k a nyele maradt meg. A pengéje töbOl lelörve, 
Nézem. nIl lelte 1 Egy golyóbia csapódott oldalt bozzA. ez 

Kerékpár, varrógép 

• 
mOlorkcrlkpdr. grammoftJn. Túdi() lcgolcs6b· 
ban. kedvezm/nyes fizeUsi lefUleuk mellet t. 

ROller Sáodor és Társa 
epelu lerakat ''''.,.oJOIO 

1I •• 118nlarlll = .nl.trtsz." 
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!-;ls6rangll mln(llSeg. :.: Olcsó árak. 
Kedvez6 fJzelésl le ll é l e lek. 

Wlrth eS R.n •• " sz ••• a. Széchenri tér 5 
A l örvtmYBÚkJ palota mellett. 

törte le. Le akarom venni II nyelét, bogy egy ele.elt baj
tArsamét tUzzem fl'l. hin laldn nemlIOkAra k('11, Nem tudom 
l('h07.I'J. A golyó a hOvelyt III Utötle és Igy kl.8.96 It. fegyn'r
ead IlÚlét feitUrte. A rOhadnAgy Ílr odacaUllzlk m('lIém él 
megkérdi: 

Me,lötték'!' 
Nem. Cuk a bajonl.'ttomat lótlék el felelém. &4 

mil' mutatom la. hogy n. nyelU nem lehet lev!!nnl. Megfot
dltom a ft'gyvt'rt'm és a rohadnagy urnak Igy jelzem. hogy 
a IItul'mnAl Ülni fogok. Egym" mellé Allunk. 

J6l va.n, fiam! mondla 68 maga a hOtun:OnyelQ 
A.aóját forgatja IH.'Rbt'n. 

A 8U'metm renclbejöll"k ezen pár pE'rc abll annyira, 
hogy I"mét IOnl tudwm, Kt'rt'llt.em (Ijra a vörbsb&l'na pon
tokat a fAk k67.t1tt. MAr öt lövést lendlam. Ojra töltök. Egy 
hA.rm!IJJ vulag fimU IAtok egy oronL Er68en tUzel. Célzok 
éa lövök. A fegyveren, még e laUlt. De ut mAr nem littam, 
hogy ml lett az én muszkAmmal. Egy golyó mellbe talAlt~ 

b.Undlg azt. hfll1ottam, hogy akit meglönek \'agy meg
szúrnak, n.z rögtön nem érd. Ez nem Igaz. ltn abban a pil
lanatban éreT.tem. Mintha egy tUze8 vesazöt tollak voiolI 1\ 
mellemen At. Rőgtön hAtl·adöltem. S1.cmelm elhomályosul
tak, az eróm eltünt. Melegség sz!l.ladt le t(>lItemen. Orjltö 
fájdalom per1..!K'1I !x'latJmct. .. ... el akarok kelni, mert egyik 
lál;l&.m alattam maradt. Nem birok .a. fti.jdalomtOI mozdulni. 
A kUrtök harpnD9.k. a dob pereg. Fújjó.k a sturnlot. 

Feler elnllteUen! nnl10m a zagyva, T.ürz8vafOS 
ordlUl.st. 

Sturm, IIturm! 
Ismét kürtjel. !"eler elrurt.ellent fújjAk. A t.Uzelés lasaan 

alábbh.agy. Hallom. az orollZOk rutnak. Ez vlguztalt. örül
tem a. gyOzelemnek. Ha mt'g la kell halni, de Ok rutnak. 
T('hAt iamét győztUnk. Balra még mellettem a. gepregyve
r('k er'Ö!'en zakatolnak, kerepe.lnek. Az Agyúk erG .. n dörög
nek. A fOnadnagy \lr észrevette. hogy klnlOdom, vergMOm. 
OdakJAlt: ml van, fiam. veled '!' SWlnJ. klabé.lnl mAr nem 
tudtam, hiu az érce. ha.ngo", bOrgéssé fajuit. SzAmból \'ér 
jOn fel. Meg &.karolt fulladn\. Ismét klAlt a mellellem lévO 
BaJognak: MI \'an ,a.WaI a ftúv .. j 1 Meglötték, nallom a. 
váJutl. Rögtön nézzé.k m"&" él kÖ88ék be, - hallom II Jtl
rancllOt. Ketteo la mAaznak mellém. Még az oroszok blIlrOI 
lönek. Felbont jAk ruh.imat. Nézik a aebemet. ElOI kb Iyu
kon csergedea. Hti..tul mint ogy ötkoronáB lyukon ömlik a 
vérem. A rOhadnagy Ílr l.!métclten .kérdi: ml van azzal 8. 
fiÍlval? KIabáljdk, mlndjArt meghal. A meUe van AUOve. 
A földieim, Bausz él Balogh. sirva. b6c.sÜZnak. Vlgaazlll]nl 
nem tudn.'lk. De kl III gondolna. Ilyen helyen a vlgav.ra. 
Hlez mim" n(!ke,n, nolnap neked. A fOtu\dMg)' úr Ismét 
kla.b4l, paranc801. MlnLha a. testvéréről volna sw. Rögtön 
kö8flé.k be é8 vigyék vlalna. Hátlla. megmarad. HALna meg 
Il.'het mentenI. tgy gondoakodotl rólam. Az Jalcn dldja meg 
érte. .. ... ölveltek a krumplIból és vagy Uz lépést Ittaladuk 
velem a dUlöUU ti.roklg. Ilt lefektettek é.a ök ls IdekUdtek, 
mert ba.lr61 erOsen lőltek. Hallom még: hum!.. hurrA.. A tU
zeiélJ laUlll1 eaend~U1. OJból feI4]]\tnnnk /11 regyverre U1tel
nek. hogy vlunek. ltrzem, hogy nem birok U1ni. A flljda
lom mI!JÖl. Átölelem nyakukat, hogy úgy ,·eussenek. &4 
Igy könnyebb. Nem oly ertSs a. tijdaJom. Csak a lépéae.lm
nél nytílnak fel a mel8zO nyilalMok. 

Ali, megyUnk öl\'en lépéat. Em. kiabálAs: rélr't". félre! 
Aki tud, menekUl. KI jobbra, kl balra, mert jönnek a buszA-

U e a: e d ti, HarmOnika, TArogat6 , 
Grnmoloo, R6dl6 
l!a az 68SZ011 hangszerek legjobbak 
in a magyar gyArban kaphatók 
C.end(lröll.nek r~II.1etre III 

MOGYOROSSYHANGSlERMESIER 
VIII .. Hlik6C!ll1-.t lL Arlecrnk lap.a. 

CJ'po"t mG.wblz!l.tó minWIb-en, ('tll<'lreadQ 1I1,lte!ben. 
ru~Jl,f,nlO11 .",n y .... ",'Junk 

A "Takarékosság" la,q}a 

PolJák t:: ... ", 
Péc. 
Irgalmasok· utca 
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rok. A falu felől porfelhO verődik fel és már rögtön a ma· 
g!!.Slat tetején vé.gt.o.tnak vagy ,kétszázan, kettes sorban 
o8z1optwl. A lenyugvó nap vörös sugarai vlllé.mokat szór
tak a porfelhöböl II kardo!lZlopra. PAr pilllUlJlt éa már meI
lettem vagy 10 méterre vá.gt.atlak el. Pill' pillanat éa el
tUnt.ek, CS9.k a porfe1hö jelezte útjUkat, amely a jobbra 
lévő nagy, sik larlóra vezetett. Rögtön rá erős ordltAs. 
Szívettépő zaj jelezte, hogy utólérték öket. Nem szerettem 
volna az oroszok bőrében lenni, pedig én 1.8 állőtt mcHel 
vonazoJtaltam bajtArsaimtól a t.a.lu felé, ahonnét reggel 
jöttünk. Mire közelébe értllnk, már sötétség borult a tA.jra, 
csak a faluk vörös fénye mutatta a. badll.k. útját. Több köz
Bég égett 8. mesaze tAvoiban. Szinte egybeolvadt vt!rös 
fényük az égbolton. A nap már rég eltünl. Szégyelte magát 
e földi vörösség elött. Talán én sem l/i.tom többl6. Hl..u az 
erőm mAr elfogyott. Alig birom emelni 1é.b8.fmat. A falulól 
vagy száz lépésre egy szalmakazal. Ide vittek, vagyis ve· 
zetlek a M.jtá.rBak. Itt lefekteltek, hogy kissé pihenjek. 
hisz mar nem birt.am menni. Tan4.cskoztak, mit csln.Alja· 
nak velem. Egyik elment szanltécért. Szanitéc, szanitéc. -
hangzott mindenielé. Azonban ezeknek a. szé.ma kevés. 
Ennyi szanitéc nincae.n. Azoknak roa sok dolguk van. Talán 
két napig sem kötik be az összes sebesülteket. Ha ezekre 
vé.rna. minden sebesUlt! Bizony fele la eivérezne. Itt 8Z3.nitéc 
mindenkI. Itt mindenkinek tudni kell bajtArsán segltent. 
A ~.anltécek most ls ienn a falu körül foglalkoznak. Ide 
gyWekezett az Ö8SZCS sebesült. Mar aki menni tudott. llt 
ma különÖBCn aok a. sebesült a Marsbrigá.dból. Ezek a. leg
nagyobb tüzben nyomultak elöre. A faluból ls sokat el
ejtettek az elrejtőzött oroszok, akik az ütközet alatt elő
búJt5.k. Ezt vette észre a Marabrigád. A falut körülfogták 
a lelöttek minden élO férfit. A falut felgyujtották. Ez volt 
a büntetés. A kazainAJ gyUlekezett bajtArsalt mesélték. 

Körülöttem IUl egész mezőben zörögtek a v18szajövO 
bajtáraak kulllCaal, szerelvényel, mintha egy gulya. vonulna 
el körülöttem. Az ezred kürtös mA.r több8?Ör Ismétli az 
ezred jelét . A ml ezredünk. a 76-Ik! GyUlekezzetek!, gyüle
kezzetek! gyorsan! gyorsan! A körtUöttem lévO bajtArsak 
is mind ezen hang utAn Igyekeztek. Aki arra jött, AZ mind 
megnézett. Ki az 'a aebesillt? Egyszer csak jött Horváth 
Lajos zmral fiú, aki ~tergomban a 6-Ik szándtól volt 
velem a patrollskoláb8.n, ahol nagyon megszerettUk egy
mást. KéroJ a B3.log-ot., ki ez a sebesült? es közben lehajol 
hozzé.m. Rögtön felismert a tOz vllágltást\nál. Sirva .borul 
reám és mint egy jó testvér kérdi, hogy meglöttek? Hol, 
mldet lőtték meg? Mutatom e. mellemet, mert a beszéd 
nehezemre. esett. Rögtön kibontja. a. ruhám. Az elöző köté
sem mé.r félreanlszott. A vérem Ismét szabadon ömlött. 
KWönösen hAtul erOsen. Hisz ott nagy lyukat tépett kl a 
golyó, A nadrá.gomban felgytllemlett vér, mint egy nagy 
di.8Znó mé.ja. loccsant a uAnt.á.sra. A tornlazlerböl egy tiBzta 
Inget ve.unek és azéttéplk, hogy azzal bekÖ8SCnek. A még 
nem hasznAlt vadonatúj hasköWmet is rá.kötik. tgy a vér
Mst most elkÖtlk. Mint egy anya, mlnt egy jó testvér, úgy 
Igyekszik Lajos bajtá.rSaID megmenteni az életnek. A szom· 
jú_g epesztette seblé.za..s ajkamat. A .kulacs31m mar rég 
klUrl11tek a haret tüztöl. NyöszörögYe vizet kérek. De hon
nét adjanak? Hisz senkinek alncs. Az orosz falvakban csak 
egy kút van. Pavlovban is csak egy van. Most az ls a láng-

\ 
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tenger közepén All. Az én jó b3.jtArsam mégsem gondolko
dik. Meghagyja a többi bajté.rsnak, hogy varjanak. 

Lc.l:ontja a torniszterét. Róla a "A.szonvödröt. Fogjll. a 
szuronyos fegyve.rét és már el ls tilnt az égO falu Irá.nyá.
han. Csak annyit mondott, mikor elment; 
~ Ha addig élek is. "iznek lenru kell. 
Jó sokáJg vá.rtam. Vagy csak nekem tünt rel hOSSZÚ

nak, amig Lajos bajtArsam vlssz.ajött, örömmel klA.ltja már 
me88Ziről, mintha. életet akarna ezzel belém leheinI. 

_ Testvér, Itt &. viz! Tele a vödör. Ha tiz perccel ké
sőbb megyek, mar nem jutok hozzá.. Hisz már a kút kávája 
ls ég. Köröskörül irtózatos hö8ég. 

Csurgott ls róla a verejték, amint hozzám lehajol és a 
flaskóból megitat. "O'j életre keltett a hüsitö Ital. A többit a 
körülöttem lévO bajtársak itták meg, akiket szintén felfrl8-
Jrtthetett, mert most már rögtön indultunk tovllbb. Felsegl
tettek. és hol egyik, boi a másik két bajtársam nyakába ka
rolva Jépegettem a fel-felű.juló ezredhivójel IrányA.ba.. Lajos 
t.arA.tom és a két földlm szeretettel vlgyA.zt8k, hogy lépteim 
fájdalmat ne okozzanak. 

(Foly tat juk.) 

A csillagos 'g. 
(PAlyAzat.) 

Nyári éjszaké.kon tÜbe, sza.lmakazal tövébe heveredve 
tölti sok -portyá7.ó járőr a pibenöjét. Ezek a. bajtá.rsaink 
hanyatlfekü.sznek s mig az álmot varják, tUnödve-csodAl
kozv&. nézegetik a cslllagolJ eget. Szeretnénk tudni, kinek 
milyen ismeretei vannak erről a csodálatos, tUndöklö ékJJze
rek.ket kirakott égboltozatr6l? Lehelnek ezek ItudománY08 
cslUagászatl Ismeretek és lehetnek a néphit körébOl vett 
gyakol'laUas, vagy mese.szeTÜ, babonás adatok. Azt is meg
Il"hatják a páJyá.Zók, hogy milyen érzéseket és gondolatokat 
szokott bennünk felketteni a csillagos ég 1é.tAsa. ! 

Pdlyl1zatot csak a cBe!I*rsllg leg~tly8/!gj eyy6tMitól /Ofla
dU1lk el. A legjobb pdlydzatQt ftnyk.épező!J~p81 jutalma.::zllk. 
IJafárid6 al/9ltSz!I/S 1, az erf.'dm/!"yt az {llt!Jll8;:hut UH .8'.::11. 
1/umklKUI 18mertctjitk. 

Vallá.·pályázatunkra 
a szokottnál sokkal tö~ pályamunka. érkezett be. A szok.á80s 
néhA.ny na~ határidöveI ezt az anyolgot lelkiIsmeretesen fel
dolgolml nem lehet. az eredményt ezért csak a július Ui-ik! 
számunkban fogjuk közölnI. 
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