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CSEnDőRSÉGILAPOK 
SZERKESZTI: M O H Á C S T L A J O S SZÁZADOS 

Szerkeszlöség és kiad6hivalal 
BUDAPEST,I. KER., 

BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 21 

Megjelenik 
minden hó 

1-én és 15-én 

Eli'lzetési ára: Telefon: 
501-90. 

Postatakarékpénztár' 
csekkszámla: Egész évre 12 pengi, 

félévre 6 pengi 25.342 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Amen. 

A vezényelt. 
A csendőrségmél a legrózsásabb békeidőkben 

sem volt ismeretlen létszámkiegyenlítő segítség: a 
vezénylés. Ez már velejár a c:sendőrség széttagolt 
szervezetével s az időnként és vidékenként hullámzó 
k'özbiztonsági követeliményekkel. A mostani létszám
viszonyaink között pedig azt mondhatjuk, hogy 
egyenesen a vezénylésekkel tartjuk fenn az egyen
súlyt, nagy idény torlódások idején jóformán az 
egyik lyukat tömködjük a másikkal. Mint a napi
lapok'ból is olvashattuk, rövidesen hizonyos fokú 
könnyítést várhatunk ezen a téren, annyit azonban 
bizonyára nem, hogy a ve~énylés kiegyenlítő eszkö
zéről teljesen lemondhatnánk. 

Egyik utóbbi évben például 11.000 vezénylés 
történt a csendőrségnéI. Felér ez egy fiókinépvándor
lással s hogy erre gondolunk,elvonulnak lelki sze
münk előtt ezernyi vezényelt bajtársa ink. Csattamó 
bokával jelentik 'bevonulásukat a vezénylés helyén. 
Aitán megmutatják nekik, melyik ágyaz övék s 
talán nem is szólnak többet hozzájuk, csak majd az 
első szolgálatbarendelésnél. 

Sivár sors az ilyen vezényelt-sors. Igaz, nálunk 
minden laktanya egyformáJn valrumennyi csendőré, de 
mégis csak megvannak minden laktanyának a maga 
megszokásai, otthonos 3ipróságai, amelyek újak és 
szokatlanok az idegennek még akkor is, ha az ide
gen - csendőr. Érdemes tehát kicsit elgondolkodni 
ezen a kérdésen, hiszen arról van .szó, hogy évenként 
a csendőrség egyik fele vendége a másik félnek. 
Egyáltalában nem közömbös, hogy ezek az ezres 
vendégtömegek milyen fogadtatásban részesülnek. 
Sőt, nagyon is fontos, hogy vezénylési helyükön is 
minél gyors3ibban és: teljesebben megtalálják azt, 
amit az anyaörsük otthagyásával több-kevesebb 
időre elveszítettek : az otthont. 

Sajnos, sok a panaszos hang ezen a téren. 
Valami különös:, megmagyarázhatatlan zárkózottság 
fogadja sok helyütt a vezényeltet, holott ő nem is 
közönséges vendég, - akinek már ezen a címen is 
udvariasság, figyelem dukálna - hanem azonfelül 
bajtárs is. Az volna a természetes és szerencsére 
túlnyomórészt így is van, hogy a vendéglátók 'igye
kezzenek feledtetni a vendég-bajtárssal a ' vezénylés 
soha sem hiányzó kellemetlen és kényelmetlen 
oldalait. 

Leginkább az étkezőasztalnál .szokott kisülni, 
hogy a vezényeltet jó helyre vi'tte-e a sorsa, vagy 

sem. Sok3in ugyanis összetévesztik a takarékosságot 
a fukarsággal. Gyűrűkre és hasonló haszontalansá
gokra kidobáljáka tizeseket, de a közgazdálkodás 
számadásai keretében fillérekért is készek ' a hajba!'" 
kapásra. Ezek a fukarok aztán ügyelnek arra, hogy 
a vezényelttől azt a bizonyos húsz százalék többletet 
bekasszálják könyörtelenül, de jobb falatot nem 
igen juttatnak neki. A csirkecomb ot megeszik ma
guk,amikor a ve~ényelt odakint van szolgálatban. 
Ha több a vezényelt, ezzel a módszerrel egész 
hasznosan lehet gazdálkodni és jócskán meg lehet 
dagasztani az osztalékot, ez azonban annyit jelent, 
hogyaközgazdálkodás részes tagjai kerestek, való
ságos csengő pénzt kerestek a vezényelt Ibajtársak 
koplaltatása révén. Közönséges kúfárkodás ez s még 
cigánytanyára sem illő, nemhogy csendőrörsre, 
mel"t a magyar ember mások gyomráJn nemcsak 
házat, de még pipacsutorát sem vásárolt magának 
soha. Sajnáljuk, ennél enyihébb véleményt nem 
mondhatunk a vezényelt ibajtárs rovására gyarapodó 
csendőrről. 

Tessék ,csak odatenni az asztalra a vezényelt 
bajtárs elé a kenyeret, kanyarítson belőle, amekko
rát akar, bőségesen termi és ajándékozza a magyar 
föld minden magyar csendőr számára. Nem vagyunk 
mi olyan ágrólszakadtak, hogy dekára és fillérre 
mérjük a falatot, különösen, ha bajtársat kell meg
vendégeini. Mert hiába fizet, sőt tölbbet fizet a vezé
nyelt csendőr, azért mégis vendég. A közgazdálko
dás vezetésére vonatkozó rendelkezésekkel az elől
járók csak a rendszert, a pénz- és anyaggazdálko
dáshoz ,szükséges alapvető keretet akarták megadni, 
de semmi~éppen. sem akartak az örslaktanyákban 
kifőzdéket és hoci-nesze alapon működő lacikonyihá
kat létesíteni. Természetes, hogy szabályozni kell az 
ilyen dolgokat, hiszen még az okszerű családi ház
tartásokban is megvannak az igények és követelmé
nyek iratlan szabályai, de mégis más a kocsma és 
más a családi asztal. Az örslaktany,a is családi ott
hon, a közgazdálkodás asztala pedig családi asztal 
minden csendőr számára, akár részes tag, akár 
vezényelt. 

Gondoljanak a vendéglátók arra, hogy holnap 
már ők lehetnek vezényeltek egy másik örsön s a 
'ridegség, meg fukarság nekik sem fog jólesni, mert 
amilyen volt a fogadj Isten, olyan lesz az adjon Is
ten. Ha az örs ök törzstagjai között a hosszas együtt
lét során melegebb és közvetlenebb bajtársaisság 
fejlődik, ez helyes ' és természetes, de egyáltalában 
nem ok arra, hogy a vezényelt Ibajtársban idegent 
lássunk. Egy családnak egymásIiautalt tagjai va
gyunk valamennyien, fogadjuk hát testvérként a 
vezényeltet, ak~ viszont a húsz százalékot ne tekintse 
követelődzés i jogcímnek. 



A gyalogság 
új zárt- és barerendje. 
irta: R~CZEY FERENC vkszt. őrnagy. 

A f. évi 10. sz. Honvédségi Közlönyben megjelent 
72.105/eln. VI-6. 1936. számú, illetőleg 72.135/eln. 
VI-6. 1936. számú körrendeletek ,ru gyalogság számára 
június hó l-től úJ zárt és harcrendi határozványokat lép
tettek életbe. Utóbbi rendelet "Zártrend és harcrend 
gyalog" címmel új ideiglenes utasítást ad a gyalogságon 
és lovasságon kívül a többi fegyvernem és szolgálati ág 
számára. 

Mivel a csendőrség zárt és harcrend tekintetében a 
honvédség szabályzatait követi, - alábbiakban megkísér
lem azokat a lényegi változásokat ismeretetni és ru ré
gebbi szabályzattal összehasonlítani, melyek elsősorban a 
csendőrség számára birnak jelentőséggel. 

Új honvédségünk f.ennállása óta ezek szerint harmad
szor változik a gyalogság zártrendje, de régi, bevált 
katonaelv, hogy mivel a fegyvernemek harceljárása 
a mindenkori haditechnika és részben a zártrend függ
vénye is, - legalább 10 évenként kell a szabályzaJtokat 
átvizsgálnunk, hogy lenyessük róluk a fölöslegest és 
hozzáillesszük mindazt, ami újszerű. 

Fokozott mérvben áll ez a tétel a világháború után. 
Annak a nyugtalanságnak, ami a négy és féléves küzdelem 
után harcászat, harceljárás, harceszközök és technikai 
újítások terén keletkezett, a gyalogság szervezete és harc
elvei állottak a középpontjában. 

FALUSI BÚCSÚ 
IRT A: HARSÁNYI LA.JOS. 

Vakító házak. Nap5ütés. 
li falu 6si díszben. 

A kék dolmányon rési somb. 
A selyemszoknya zizzen. 
Lesényen/ lányon új ruha. 
Durros mozsár és bomba. 
llúc5úresgel van. Mtndenek 
Vonulnak a templomba. 

Megdördül a vén orgonán a drásatátos ének: 

- Szentháromsás esy Uristen/ dics6sés néked! 

igM július il>. 

Ma már sok tekintetben tisztult a felfogá:s. A t~a
dás és védelem egymással szembenálló igényei, - a gé
pesítés és az erkölcsi erők vetélkedése megnyugodott. 
A szélsőséges álláspontok mérséklődtek, a maradiak pedig 
behódoltak az új idők követelményének. AgyaJogság 
egészséges tisztítási folyamat után testben megacélozva, 
de régi szellemétől áthatva veszi ismét vállára a csata
tér legsúlyosabb terheit. 

A világháború és az azóta lefolyt több mint másfél 
évtized tapasztalatai alapján ma már tisztán látható, hogy 
a Ikiképzésnél elsősorban a harc követelményeit kell 
szem előtt tartanunk, az alakikik>épzés háttérbe szorítá
sával. A gyalogsági egységek parancsnokainak, már a leg
kisebb kötelékektől kezdve az önálló, de a nagyobb egy
ségek harcaiba értelmesen beilleszkedni tudó gyalogsági 
harcra kell embereinket előkészíteniök. 

Véglegesen le kell tennünk minden egyoldalú alaki 
és formai kiképzési eljárásról, melynek a valóságos harc
hoz tényleges köze nincsen és csak régebbről, időtrabló 
terhes örökségként maradt reánk. A szolgálatI idő is a 
formai kiképzés egyszerűsítését kívánja meg. 

Mindez aronban nem megy !li fegyelem és a zártrend 
értékének rovására. Az új, szabályzati eljárással is meg 
van ad va a mód, hogyembereinket külsőleg is tetszetős 
fellépésre neveljük és a zártrend útján forrasszuk őket 
fegyelmezett kiképzésű iha,rcegységekiké. Csak a zártrend 
tanítása és főleg megtanulása vált lényegesen rövidebbé, 
több időt engedve így a harceljárás oktatásához. 

A Gy. Gy. Szab.-hoz kiadott "Pótlékok" - illetőleg a 
"Zártrend és harcrend gyalog" cÍmű ideiglenes utasítás 

Tükrös/ gyöngyös rtnsispilek 
Forognak délután már. 
Lövölde dörren. jip rikolt. 

lJábelé lesz a vásár. 

Piros szívet vesz a legény 

A jószagú leánynak. 
A kocsmában fofyik a bor. 

A párok táncot járnak. 

Hamisa lány. Pörög a tánc/ mithajnalisse ún mes. 

Vísan rikolt ja esy lesény: hej/ soha se halunk mes! 

/ 

Ejfél felé a csillasok 

Ba~ósan pillosatnak. 
li halántékon az erek 

Pirosak és dagadtak. 

Sötét utcában esy legény 
Pajtását lesve néz szét 
És vad szítokkal hirtelen 

Mellébe vágja kését. 

P· / C'// // / lA' T / T l'TT l/l lros a ver. JUIU a ver. JYlonon buzog a me wo . 
Az utcasarkon feltűmk akakastollas csend6r ... 
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a gyalogságon és lovasságon kívül az összes fegyvernemek 
és szolgálati ág.ak részére a csendőrséget is érintő részei, 
lényegükben a következő Vláltozásokat tartalmazzák: 

1. A Gy. Gy. Szab. 2. füzetét helyesbítő módosítás 
egynéhány új vezényszót állapít meg az egyes gyalogos 
számára és új zártr·endi alakzatokart ad a puskás raj, -
a puskás szakasz, a puskás szizad és zászlóalj (ezred) 
számára. 

Még pedig: Leülni! vezényszó helyett mj le! 
Töltény t rejts! ve21ényszó helyett tJríts! 
A kanyalrodást eddig megelőző "Egyenest!" vezényszó 

elmarad. 
A 2. sz. Szelvény, illetőleg a Z. és H. Gy. I. fejezete 

a puskával való tüzelés begyakorlásának alakiságait tar
talmazzák, hogy a földi és l'égi harcban szinte gépiesen 
legyenek végrehajthatók. A 'csendőrség számára azért 
fontosak, mert ugyanezek a karhatalmi tüzelés új ve
zényszavai is. 

))Tüzelés!" figyelmeztetőI1e .a csendőr nyissa ki bal
kezével a bal belső töltény táskát. 

A parancsnok ezután jelölje meg a célt (ha az alap-
irányzóktól eltér, akkor az irányzékállást is), majd 

Kész! 
Cél! 
Tűz! vezényszókait adjon! 
E vezényszavak részletes teendőit az új határo!lvá

nyok 'Pontosan megadják és így a !karhatalmi tüzelés 
szabályait, melyek 'eddig másutt', részint a Lőutasításban, 
részint különböző karfuatalmi előírá:sokban voltak sret
szórva, - most egységesítik. 

Hihetetlen t ör ténet? 
Irta: BEöTIIY KÁLMÁN százados. 

A nagy vasúti állomásból négyfclé szaladta;k a sí
nek. Pataki ImI'le a főváros felé nyujtózkodót vette ked
vére valóna:k. Oda váltott jegyet. Futotta a lopott pénz
ből s a főváros jó fedezéke a bűnnek, bűnösnek. Él ura
san, itt volna már az ideje. Elég volt a csizma- és pipa
sza:gú jegyzői irodából . .. Mások is tettek már így., akik 
pedig nem is voltak úgy rászorulva, mint Ő. Majd talá1l 
új életet, ez a gyakorookoskodás nem volt amúgy sem 
ínyérevaló. Apja erőszakolta, hogy a !közigazgatásnál jö
vője van, hiszen az egész atyafisága ott élt száz év óta, 
jó név, majd csak elŐTenyomják. 

Hát nem így lesz. A hamis igazolvány ~észen van, 
senki se talál rá millió ember között. Rajzolni tud, az 
anyagot is fOl'lIlálja elég ügyesen, egyszóval a kezéből 
megél ... 

A pá.lyaudvaron ismerős nincs. Ki is volna a kis 
községből ? . " Felszáll a hosszú vonatra. Csak szeré
nyen azonban, a harmadik osztályba. Ha !keresik is ta
lán, ott senki se gondolja. 

Főnöke tíz órJa körül megy be a hivatalba, addig 
nem is keresik, aztán azzal is elteliik egy óra, és ha Ba
lazsáJkné, a:ki látta a vasút felé menni, nem árulkodik, 
akkor tán csak délután jönnek ·rá, hogy elutazott s 
még csak azután keresik, hogy miből?.. Az asztalfió
kon nem igen látszik meg kívülről, hogy járt valaki ott 
... van hát ideje. A csendőröknek előbb tán nem ÍJS igen 
merik megmondani, így este lesz, mire intéEkednek. Hol 
lesz ő már akkori! ... 

A vasúti hivata;lnok sietett ki az irodából a kerek 
Ílndítóval. Pata:ki Imre nagyon szívesen nézett rá. De 

Ha a ".kész" helyzetet nem álló, hanem más testhely
:?Jetben ,akarja a parancsnok elfoglaltatni, akkor a cél és 
irányzék után ezt külön rendelje el. 

Parancspéldák akarhatalmi tüzelés hez: 
Tüzelés! A gyárépület előtt csoportosuló tömegre! 
Kész! 
Cél! 
Tűz! 

vagy 
Tüzelés! a kőfal és a kerítés között felénk tóduló 

csoportra! 300! 
Kész! 
Cél! 
Tűz:! 

vagy 
Tüzelés! A tér jobboldaláról lövöldöző tömeg veze-

tőire! 300! 
Itt az árokban, Feküdj (Térdre) Kész! 
Cél! 
Tűz! 

A tüzelés beszüntetésére a Tüzet szüntess ! és utána 
Vállra! (Súlyba) stb. vezényszó megmaradt. 

2. A puská.s raj új zártrendje elhagyja a két félraj 
beosztást és a csatárok számozását. A csendőrraji létszáma 
általában 6-12 fő között mozoghat. A teljes raj a raj
pk.-on kíV'ÜI még 12 csendőr. A legkisebb raj a rajpk.-on 
kívül a rajp. helyettesből és 4 csendőrből álljon. Ha egy 
örsnél két-három emberreJ több van, akkor a kivonulás
nál a pk. szükség szerint vagy két rajt, vagy 14-15 főből 

utána valaki a fapad alól, vagy honnan, mellbevágta. 
úgy érezte. Pedig oiyan fülkében ült, ahol senki se volt. 
De mégis mellbevágta két csendőr; akik a vasúti tiszt 
után léptek ki ugyruncsaik az irodából. Sietve. Egyenesen 
a vonat felé. Alig pár lépésre attól megálltak, végIgnéz
tek a kocsikon, Pataki Imre úgy. látta, hogy vizsgálód'ó 
szemmel, aztán egyenesen ahhoz a kbcsihoz indultak, 
ameJyben ő ült. Ismeretlen csendőrlÖk voltak, nem- a' 
falubéliek. Nade ... Hallotta ' ő nem egyszer a község
házáról, hogyacsendőrök telefonáltak más csendőrök
nek, hogy erre meg erre, ez meg ez a tolvaj, vagy ilyes
mi . " Ezek utána jönnek! Ezek a csendőrök az Irod á
bóllesték! A kalapját ennélfogva a szemébe húzta s mi
kol' érlezte, hogy valaki a kocsi lépcsőjére lépett fel, a 
kalapját ismét fellölkte a homlokára. A fü~kéje kétsor
pados fülke volt. Ő háttal üilt az ajtónak, amelyen a 
csendőröknek be kellett jönni. Szokása az utrusember
nek, hogy az üres helyekre ül. A hiv,atalos embernek 
meg úgy; is 'kell, mert nem igen szórakozi:k társalgással. 
Hát oda ülnek ezek bizonyára és meg lesznek szépen 
egy fülkében. Sok emberi megfér kis helyen ... 

Patrukl Imre így gondolta el az utazást, de fiatal 
ember volt és - bűnös. 

Az ajtó nyílott és valakik bejöttek. Pataki Imre 
nem volt rájuk kíváncsi s ez volt a baj. Mert a csendőr' 
meg azt tudta, hogy az utasember, ha más miatt nem, ' 
hát az unalom miatt is igen kíváncsi. Hát aki itt ül, 
az nem kíváncsi semmire? Szomorú talán s azért nem? 
Alszik talán s nem vette észre őket? Ezt meg kell 
nézni és a járőrlvezető le is ült az innenső ablakhoz, de 
szembe Pataki Imrével. Pataki odakapta a fejét, de a 
kíváncsi csendőrszem elől vissza is fordult. Megigazí
totta magát az ülésen. 

A csendőr nem tanult ugyan léle:ktant, de tiszta, : 
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álló egy rajt is alakíttathat. Mint újítás szerepel, hogy a 
távolságok mindenütt méterben adattak meg. 

Fontos a változás az alakzatoknál. "Vonar és }}Fél-
11ajoszlop}} helyett }}Oszlop}} az alapalakzat, amelyből 
egyszerű fordulat után ,yonal}}~ba mehetünk át. A rajpk. 
a raj közepét és helyettesét az első sorakozás. elrendelése 
előtt nevezze meg. 

A sorakozást az irány és alapalakzattól eltérő alak
zat megjelölésével rendeljük el, mert a rajpk. külön in
tézkedés alapján bármilyen más célszerű alakzat felvé
telét is vezényelheti. 

Pid.: })Első raj! Irány a torony. Sorrakozó!}} 
(A csendőrök oszlopban sorakoznak). 

vagy 
}}Első raj! Irány ••. Vonalbam} Futásban sorakozó!}} 

vagy 
"Első raj! Oszlopban hálTmasával a két terebélyes 

fa alatt sorakozó!t} 
vagy 

})Első raj! Ez a négy csendőr a ház «tesze alatt} a 
t'öbbi a rap7c.-helyettessel a sövény mellett vonalban 
sorakozó!}} 

Oszolj! figyelmeztetőre a csendőrök hagyják el be
osztásukat. Takarás! figyelmeztetőre oszlopalakzatni l 'a 

csendőrök távközt és takarástaz élcsendőrre vegyenek. 
Alakzatváltozásokat 'csak Oszlopból-Vonalba és vi

szont lehet vezényelni, - a vezényszavak "Jobbra-Balra 
Wt!" - vagy Oszlopból jobbra-balra viszakozz! Egyéb
ként a Tajt mindig osztoltassuk és új. sorakozót rendel
jünkel. 

józan esze van iS ez súgta meg neki, hogy valami a túlsó 
ülésen nincs ['end!ben, valami, amit abból gondolt, amit 
egy perc óta látott. 

A ruha elég jó, az arc nem közönséges, a viserlkedés 
ellenben nem jó. Hm ... 

A vonat simán megindult s mikor a váltón . átzörgött , 
a kalauz már a fülkében volt. A ,cs,endőröknek nincs 
jegye rendszerint, azok ráérnek, de annak ott az ablak
nál biztosliln van. Odatart. Pataki már nyujtja a jegyét, 
iga~()lástakar mutatni a ,csendőr felé. S ,ekkor lop is 
egy tekintetet arra. Furcsa szeme van annak... Mért 
nem tudtak két percet késni! Vagy ott lettek volna 
tényleg az állOlllláson már és lesték volna 'őt az iroda
ból ? Igy és itt akarják őt elcsípni? .. Vagy valóban 
CSiak ak'kor érkeztek, de még elég jókor ahhoz, hogy a 
vonatra felJSzálljanak s ott keressék meg őt? Mily sze
rencsés emberek, hogy éppen abba a fülkéhe szállottak, 
8Iffi.elyiklben Ő volt ... 

- Pestig tetszik? - kérdezte a kalauz. 

Pestig ?!. " Isten ments, villant az ,es,zébe, hiszen ez 
a pár perc is kín volt már, leszáll ő, a csuda álljon belé, 
leszáll. .. vagy hogy is?.. Átmenjen másik fülkébe ? 
". No, azt nem, mert akkor igazán gyanus lesz. LeszáLl 
hát, de nem mondja meg ... 

- Igen, Pestig! - felelt rá közömbös, hangot eről
tetve. N em egészen ,sikerült. 

A csendőr figyelt. Nem volt más dolga, mert jó ve
zénylésre megy, a j.ókedv meg serkentő mindenre. Ö 
most arra kapott; ·kedvet, hogy ezt a különös embert 
nézze, nézze, hátha i,smeri valahonnan. Ámbár... Az, 
hogy nem nézett rájuk, mrkor jöttek? .. Van ilyen mo
gorva fajta, ki tudj.a, mi bántja ... a mai világban van 

A mozgás megindítása és beszüntetése lényegében 
nem változott. Kanyarodás helyett kisebb irányváltoz-
tatásra"Irány ...... "! vezényszát használjunk. Ha a 
rajp. maga akar vezetni, akkor "Utánam!" figyelmez
tetőt adja. Vonalban kanyarodást ne hajtsunk végre. 

Puskafogásoknál lényeges változás a puskagúla ed
digi alaki rés~einek elhagyása. A puskákat "Puskát le" rve
zényszóra helyezz,ük (megfelelő talajnál) a [ö,ldre. Az 
oszoltatott raj csendőrei azonban hármasával puskagúlá
kat is alakíthatnak (ehhez nincsen külön vezényszó), 
melyhez két-három puska még hozzátámasztható. 

A karhalalmi tüzelés vezényszavai ugyanazok, mint 
az egyenkénti kiképzésnél. Zártrendben csak "Vonal"
ban lehet tüzelni. A "Kész!" vezényszót a raj csendőrei 
egyszerre hajtsák végre. 

"Puskát vi:lJsgára" cs.ak vonalban lehet vezényelni. 
A raj harcrendj.ébell a csatárcsoport alakzata ,meg

szűnt. Az új csatároszlop és csatáriánc tér és távköz,eit 
az á;brák pontosan megadják. Lényeg, hogy egy raj kb. 
50 méter területen helyezkedj ék el. E harcalakzaton 
belül a csatárok a rejtőzés, fedezés és kilövés követel
ményeit tartsák szem előtt. A rajipk. azonban intézkedés
sei oa tér éSJ távközöket s,zűkítheti, vagy nagyobbíthat ja. 
60 métemél szélesebb vagy mélyebb kiterjedés egy 12 
csendőrből álló rajnál általában nem kívánatos. 

A csendőrség számára elegendő, ha a harcalakzat 
felvételét, hosszas intézkedések helyett, egyszerűen az 
irány megadásával és a figyelmeztetővel rendeljük el'. 

Igy elegendő pId. : }}Támadás! Iránya, kettős fa} 
csatároszZop ,}} 

baja ,tmindenkinek. '. Egyedül ts van, talán nem szereti 
a társaságot, zavarja az ... nana, de Pestig megy egyet
len vékony csomag nélkül. Csak úgy? . .. Miért mehet? 
Akinek annyi ,pénze van, hogy odamehet és jobb rUJhája 
is van... Szamár vagyok, mondta a csendőr magában, 
mit keresek én ebben az emberben ? Az, ihogy elkapta 
a szemét rólam, na, lehet, hogy... de vannak olya
nok ils ..• 

A csendőr mégis figyelt. N em lehet azt magyaráz
gatni, hogy miért figyelt. Az emberi természetnek van 
egy része, amelyet még ,a tudósok sem igen fényképez
tek le és nem is igen fognak, me,rt aJhány ember, annyi
féle ez: az ösztön. Ez volt, ami a ,csendőrt figyelővé 

tette. 
A kalauz odahajolt hozzá, valamit suttogtak és Pa

taki Imre hiába fülelt. Csak a ,csendőr szavát hallotta, 
mert az jó hangos volt és nevetés közben jött ki a 
SizáJjából: 

- Sok pénz, kalauz úr! 
Pataki Imre fejére jég borult s nielléböl er,re a 

sZÍve majd kiugrott. Nyitva maradt a szája .s abban a 
pillanatban ki,száradt a torka. Ezek róla Ibeszélnek, a 
pénz.rő'l . .. tényleg sok, nem is lehet más pénzről .sz.ó 
egy kalauz meg a csendőr között, csak az, hogy !bizto
san megs;úgta neki, hogy itt ez a fiatalember bűnbe

esettés mivel esett bűnbe?.. Sok pénz ... 

Pedig a csendőr arról beszélt, hogy vezénylés az 
útja célja, ami sok pénzzel jár s ha nevetett Ihozzá, az 
meg éppen érthető. 

A kalauz még valamit pusmogott, aztán mozdult 
és ahogy átnyttott volna a kocsi másik részébe, az aj
tóból: félsz emét még visszavetette Patakira, aki ezt leste 
és várta. Mert eblből gondolta igazolni, hogy valóban ő 
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vagy: »Előnyomulás! Irány .•• csatárlánc!)) 
Harcalakzatban való mozgásnál a csend6rrajok szá

mára a »)Gyülekezés)( bír különösebb jelentőséggel, 
amelynél előrefe~é a rajf)k. helyettes indítja acsatáro
kat a gyülekezés helyére, ahova a rajpk. már eliŐre
jutott. 

Az előremozgás lényege (együtt az egés'z raj, ket
tesével, hármasával kúszva, szökellés stb.) nem vál~ 
tozott. 

3. A cSendőrszakas.z a legkisebb tis~tvezeltte egy
ség, mely 2 vagy több rajbÓrI és a pk-i rajból áll. A ra
jokat a rajpk. nevén, vagy folytatólagosan szolgálati 
számokkal jelöljük meg. A csendőrszakasz célsz:erűer~ 
három ra.1ból alakuljon meg. AlapalakZ!ut az ))OsZ!lop)), 
melynél a rajok .oszlopban egymás melett, jobbról bal
felé számozva, áIllaU'ak fel! Egyéb alakzat a )yonal()~ 

amelyben a raj ok vonalban egymás mögö,tt 1.20 m sor~ 

közre állanak. Az oszlop egyben a szalras'z rendes menet
alakzata. Keskeny útakon arajok osz,lopban egymá:'; 
mögött is menetelhetnek. 

A esendő r sz akasz karhatalmi alkalmazásnál rende
sen vonalban álljon fell'. Ha szükséges, a rajok 'egymá~ 
mell'é kerüljenek, esetleg nyitódott, egysoros vonalban. 
A vezé;nyszó ehhez: ))Egy sorba))) melynél a második sor
ban álló raj "jobbra át", a harmadik sorban ' álló raj 
"balra át" fordulat után futásban fogl,alja el helyét az első 
sorbeIÍ raj vonalában. Ha a rajolr oszlopban egymás mö
gött vannak (.pl. keskeny utakon való menetnél) , akkor 
az egysorba való megalakulás jobbra (balra) fordulattal 
is történhetik. 

róla beszéltek. Es mert ez megtörtént, tudta, hogy a 
pénzről immáron tudnak. Miért is nézett volna vissza 
a kalauz őrá, mikor már egyszer megnézte? .. 

Pataki Imre azt érezte hirtelen, hogy a kalapja al61 
elindul az izzadság és hogy le kell venni azt és meg
törülni a fejét. Es rosszul tette, amikor a zsebkendőt 
kiráncigálta a helyéről, ördög vitte volna, az is ilyen
kor akadozik, rosszul tette, mert a csendőr nyomban 
észrevette, hogy furcsa egy ember az, aki az ablaknál 
ül, his,zen kinek van itt melege, mé,g neki se, a:kin posztó
ruha van meg deréksz.íj abroncsolja a derekát és a de
rékszíjon néhány kilós függők és a csizma is és a többi 
mfus, neki nincsl melege s ennek most kezd'_ az lenni? ... 

A j4rőrtárs nem ezzel szórakozott, hanem a lábát 
kinyujtva s a kalapját a tarkójára nyomva ült le Pa
taki Imre háta mögé. Meg volt győz'ő:dve, hogy ez is a 
csendőrök tervéhez tartozik: egyik szembe őrzi, a másik 
hátul vigyáz rá 's az lesz a vége, hogy aki háta mögött 
ül némán és félelmetes csendben, egys,zerre a nyakár 
hoz kap' és egy nagyot szorít rajta. 

Pataki Imre nem látta, de a tarkóján érezte a má
sik csendőr lszemét és oda is nyúlt, annyira kellemetlen 
volt az. 

Néhány százas lapult a zsebében, azaz hogy Pataki 
Imre nem úgy érezte. Hanem úgy, hogy a százasok las
san kimásznak a zs.ebébőI, lobognak és mindegyikre az 
van írva: lopta Pataki Imre... J,optam én ,.. Es a 10-
bogásuk lassan átváltozik lángolássá, égeti a ruháját 
és az arcát nyaldossa és, ,ettől olyan forróság lepi el, 
hogy az kibínhatatlan. Két Miatyánknyi idő' alatt azt 
érezte, hogy megfullad. hogy azonnal ö,sszeesik és csak 
annyi ideje volt, hogy felálljon és támolyogva induljon 
a két pad között 'HZ ajtó feIJ§', a levegő felé. Csak 
annyi ideje volt, de már kijutni nem tudott, A csendőr 

A puskával való fogások, a töltés és ürítés vezény
szavai a csendőrszakasznil ugyanazok nagyjában, mint a 
rajnál. Oszlopban a "Puskát le" vezényszóm a két szélső 
raj egy-egy lépéssel előbb lépjen oldalt. "A szerelvényt le" 
vezényszó végrehajtása ugyanilyen módon történjék. 

"Puskát vizsgára" vezénys.zóra a vonalba alakult sza
kasznál az első sor egy lépést előre, a harmadik sor egy 
lépést hátra tegyen és azután hajtsa végre a fogást. Töl
tésnél és ürítésnél vonalban a két hátsó raj csendő!'ei a 
csőtorkolatot az előttük álló sorok embereinek fejei fölött 
tartsák. 

Oszlopalakzatban ne töltessünk és ne üríttessünk. 
Ha idő és terület megengedi, célszerűbb, ha a csendőr

szakasz töltésnél és ürítésnél, meg a "Puskát vizsgára" 
fogásnál -előbbegysoros vona,lba fej~ődik. Karhatalmi 
,alkalmazásn'ál majdnem mindig ez lesz a jobb. 

Ha mégis vonalban kell tüzeltetni, akkor csak az első 
sorbeli I1ajj'al tüzeltessünk. A két hátsó sorbeli raj szu
ronyt szegezve várjon a továbbialkalmazásva:. Sürgős ' 
esetben azután fejlődtessük a második és harmadik rajo
kit egy sorba az első raHal, de ennél nem szükséges, hogy 
mindhárom raj egy magasságban' álljon. 

Sokszor a csendőrszakasz is abba a helyzetbe kerül~ 
het, hogy karhatalmi alkalmazás esetén a helyzetnek 
megf,elelő más csoportosítást keH felvennie. Rátermett 
és ügyes szakaszpk. ilyenkor megfelelő intézkedés sel 
csoportosítsa szakaszát. 

Itt adok erre egypár példát: 
a) CA szakasz oszlopban áll). 

eléje állott, szédületében úgy képz.elte, hogy s,oha ilyen 
hosszú csendőrt nem látott. 

Annak suttogott valamit, hogy kötözze meg... Pe- · 
dig a csendőr csak azért állott eléje, mert segíteni akart, 
mert látta, hogy egy ember rOisszul lett ... 

* 
Mikor felélbredt, egy vasúti váróteremben volt. A 

csendőr ült me1lette, a másik az ajtónál állott. A s,zeme 
eZ.eken járt, a keze a zsebéhez kapott. 

--.: Itt a pénz! - felelt a csendőr, aki mellette ült. 

- Mikor rosszul lett, elvettem, mert ilyen sok pénz-
nek hamar gazdája akad, nem igaz? 

- Tud ... tudnak mindent! -,- remegett meg a lé
lek Pataki Imrében és csak nézett szótlanul a csendő'r 
arcába, bocsánatért-ie, vagy miért, nem tudná az ember, 
de én tudom. Tudom, hogy Pataki Imre nem is a cSJend
őrt látta ekkor maga előtt, hanem valami különös hatal
mat, aki nyomába szegődött, aki olvasott az arcáb61, 
aki tudott mindent és csak kínozta őt a vonaton és az 
jútott az eszébe, hogy az apja mennyire örtilt, mikor 
egyszer a jegyzői irodába eljött őt meglátogatni és ak
kor azt mondta: Van kenyér a kezedben, én már meg
halhatok . .. és most ... . 

- Öil'mester. .. úr, igaza van... én vagyok, akit 
keres,nek ... 

Az o'rmester nem · tántorodott meg IS nem is nyílt 
tágra a szeme, ahogyan a színdaraJbokban lenni szokott. 
Nem, mert valami, az emberi természetnek egyik ma
gyarázatnélküli oldala diadalmasan érezte, hogy nem 
csalódott: valami volt ezz,el az emberrel. A szeme nem 
csalt. Nem csodálkozott tehát a valló ember arcába, csak 
annyit mondott neki: 

- Elmondhat mindent nyugodtan. 



426 CSENDé5RS1!:GI LAPOK 1936 július 15. 

Első szakasz. Menet! Irány első raj a kettős távíró 
oszl;~. Az oszlop előtt a rajpk. parancsára vonalba fel
állani. Szurony t szegezz! Tölteni! Kész! 

Második és harmadik raj jelemre az első raj mögött 
25 méterre állj! (Szurony t fel.) Szurony t szegezz! 

b) (A szakasz oszlopban menetel, utcai zava,rgók 
balról közelednek). 

J>Balra át! Egy sorba! Támpont a haJrmadik raj 
jobbszárnya.J> »Nyitódj.)) (Szurony t fel.) Szurony t sze
gezz!)) 

c) CA szakasz. vonalban áll). 
"Jobbra előre egy sorba. Támpont a balszárny két 

méterre. Nyitódj! 
Feküdj! 
Tüzelés! A falu szegélyéről lövöldöző csoportra! 
Kész! 
Cél! 
Tűz!}) stb. stb. 
A harcalakzatok megalakítá.sánál az eddig meghatá

rozott négyféle harcalakzat helyett csupán kettőt az 
"ék"-et és a "rajlánc"-ot állapítja, illetve köti meg a 
szabályzat, - de ezenfelül bármilyen célszerű és alkal
mas alakzat is külön intézkedéssel felvehető. 

A csendőrség számára szakaszkötelékben való 
harcra határvédelemben sor kerülhet, ilyenkor a szakasz
parancsnoknak kell az új szabályzat szellemében cél
szerűen intézkednie. Például: )~lőnyomuláS! Irányraj 
'l.'óth-raj a f0-801" mentén) tőle jobbra Darabos-raj) balra 
Kovács-raj! Távköz 50 méter. Én az élrajnál! Végeztem!)) 
vagy: »Az örs lak tanya védelmére Rády-raj csatárlánc a 
patak mentén) Dobos-raj a töltés és a kis facsoport között) 
tőle jobbra 50 méter kiterjedés ben Hajdu-raj) szakasz
parancsnok-helyettes ezzel a hat csendőr'f'el tartalék itt a 
ház mögött! Én a Rády-rajnál tartózkodom. Figyelés ... 
Végeztem!)) stb., stb. 

Földi vagy légi meglepetés esetén és rajtaütéskor a 
szakaszparancsnok "Tagozódás" vezényszavára a moz
gásban lévő sZlakasz 25 méteres "ék"-et, az egyes rajok 
pedig csatárláncot alakítsanak. Ennek gyors megalakítá
sát gyakorolja. Repülőtámadás esetén az előre kijelöLt két 
jól lövő csendőr külön parancs nélkül is tüzeljen a re
pülőre a lőuta~ítás, illetve a szabályZlat idevágó határoz
ványai szerin t. 

4. Csendőrszázad alakítására csendőriskoláknál, kar
hatalmi alkalmazásban, esetleg díszelgésnél kerülhet sor. 
A századparancsnoki rajra és célszerűe:n négy sza~aszra 
tagozódjék, de ha szükséges, csupán kétwhárom szakasz
ból, vagy kivételesen öt~hat sZIakaszból is állhat. 

Alapalakzat az »Oszlopvonal))) - szakaszok 5 méter 
térközre oszlopban egymás mellett. A térközök bővíthe
tők vagy szűkíthetők. Rendes menetalakzat az »Oszlop)) 
egymás mögött oszlopban megalakult szakaswkkal. A dí
szelgés új tömör alakzata a )píszoszlopvonal))) mely tu
lajdonképpen egymás mellé zárkózott oszlopvonal és így 
külön gyakorolni nem kell. 

A "Díszoszlopvonal" helyett díszelgéseknél a Gy. Gy. 
Szab. 4. füzetéhez kiadott 1. sz. Pótlék 1. mellékIete sze
rint a század szakaszokkal vonalbalIl' is megalakulhat, ha 
a helyi viszonyok ezt szükségessé teszik. De a csendőr
századra ugyanez vonatkoztatható karhatalmi alkalmaz
tatás esetén is. 

Egyébként vezényszavak és végrehajtás értelem
szerűen mint a rajnál és szakasznál. Arcvonalat, térközt 
és takarást az irányszakasz után tartson a század. Irány
sZlakasz és élszakasz, oszlopvonalban és díszoszlopvonal
ban a jobbközép (közép) szakasz. 

Az alakzatváltozások közül vezényszóra hajthatók 
végre az Oszlopvonalból - Oszlopba, és Díszoszlopvonalba 
és fordítva, illetőleg Oszlopból - Oszlopvonalba és Dísz
oszlopvonalba mozdulatok. 

Egyébként a századparancsnoknak a helyzet szerint 
kell intézkednie. 

A "Tagozódás" vezényszó - éppeill' úgy, mint a sza
kasznál - a századnál is meggyorsítja és megkönnyíti a 
harcalakzatba való átmenetet. 

Puskával való fogások, töltés és ürítés a századnál 
értelemszerűen úgy hajthatók végre, miillt a szakasznál. 
A csendőrszázad kaI1hatalmi alkalmazásnál - ha szüksé
ges - csak egy szakasszal tüzeltessen. A többi szakaszok 
egymás mellé, esetleg egy so,rba fejlődve és szurony t sze
g,ezve seperjék végig a tekintetbe jövő területet. 

Ciklrem keretei bővebb ismertetést nem engednek 
meg, de remélem, hogy a csendőrség számára >az új sza
bályzatokra való áttérést ezzel a futólagos képpel is 
némileg megkönnyítettem. 

A szomszédos örs. 
írta: MIKROSZKóPUS. 

(Befejező közlemény.) 

Milyen úton-módon küldjük a nyomozati megkere
séseket? 

ASzut. 455. pontjának 2. bekezdése világosan és 
határozottan felel erre a kérdésre: "Ha valamely bűn
tett elkövetésével nyomat'ékosan gyanúsított egyén meg
szökött, vagy ha a tettes ismeretlen ugyan, de a bűnjelek 
ismeretesek, a csendőr köteles a helyszínről az örspa
rancsnokságnak távirattal, távbeszélőn vagy küldönc út
ján azonnal jelentést tenni és mindazokat az örsöket és 
állami rendőrségi hatóságokat, amelyekről fel lehet tenni, 
hogy a tettes feléjük menekült vagy a bűnjeleket arra
felé vitték, távirattal vagy távbeszélőn értesíteni." 

Tehát a hely ,színéről távirattal, távheszélőn, vagy ha 
ezek nem állanak rendelkezésre, küldönccel kell awnnal 
jelentést tenni, illetőleg a szomszédos örsöket értesíteni. 
Az előbbi bekezdésben tárgyalt sürgősséget ime aSzut. 
455. pontja itt egyenesen elő is írja. Jól megfigyeltük a 
Szut. idézett pontját? ... Ezeket a megkereséseket a jár
őrvezető teendői közé sorlolja. Ezt azért hangsúlyowm, 
mert a gyakorlatban ritka az olyan járőrvezető, aki ezt 
meg is teszi! ... Az eseményt legfeljebb az örsparancsno
kának jelenti a járőr.vezető, főleg azért, hogy kicsalogassa 
az örsparancsnokot, akire azután ráakaszt ja a nyomozás 
felelősségét. 

Itt álljunk meg egy pillanatra. A felelősségvállalás
tól való bujkálás persze azután mosolyogni, vagy bosz
szankodni való feleleteket is eredményez. Volt rá eset, 
hogy egy járőrvezeoo az ilyen elmulasztott megkeresések 
miatti felelősségrevonáskor azt jelentette, hogy azért 
nem küldött szerteszét tlávbeszélőn megkeresést, mert azt 
csak az örsállomásról l'ehet megtelefonálni ! ... Azt hitte, 
hogyakülközség postahivataláról nem tehet jelentést, 
nem küldhet megkeresést és az örsparancsnoknak küldött 
jelentés kö1tségét is a községi előljáróságra hárította. 
No persze, ahol ilyen ügyefogyottságok akaszt ják meg 
az azonnali sürgős teendőket, ott hogy lehetne eredményt 
várni? . " Már éppen azt vártam csak, hogy azt a ki
fogást is előhozza, hogyajárőrnek nincs iktatókönyve 
és szám nélkül nem küldhette el a megkereséseket. 
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. ASzut. 455. pontj:a a táviraUal, távbeszélőn, esetleg 
küldönc útján azonnal küldendő jelentéseket és meg
kereséseket kimondoUan bűntettek elkövetése esetére 
irjaelő, de ez esetbe is csak akkor, ha a tettes vagy a 
bűnjelek ismeretesek rés nincsenek meg. Fennmaradhat 

. az a kérdés, miként küldjük a jelentéseket és megkere
séseket akkor, ha nem bűntettről, hanem csak vétségről, 
esetleg kihágásról van szó?.. Azt lehetne következ
tetni, hogy ilyen esetekben nem szabad :a távbeszélőt, 

távírót használni. 
A Szub. 396. pontjának 5. bekezdése arról beszél, 

hogy a járőr az örskörIeten kívül eső helyre milyen 
esetekben mehet el személyesen nyomozni. Itt mondja 
azt, hogy az előző bekezdésekben megjelölt eseteken 
kívül csak nyomonüldözés esetében és csak akkor, ha 
olyan sürgős a nyomozó cselekmény, hogy arra még 
vávbeszélőn vagy távirattal sem lehet felkérni az iUetékes 
örsöt vagy rendőrkapitányságot. Amint ebből la rendel
k,ezésből kiviláglik, nemcsak a bűntettek esetében, hanem 
a vétségek, esetleg kihágások esetében is küldhet jük 
a nyomozati megkeresé seket távbeszélőn, távirattal. 
Természetesen itt is a sürgősség fennfmgása a feltétel. 
Ezek után ·azt lehetne kérdezni, hogy van-e olyan vétség, 
V1agy ami még feltűnőbb: kihágás, amelynek kiderítése, 
vagy a nyomozás érdekeit védő egyes teendők elvégzése 
sürgős? . " Számos is van. Az előfor~ulható esetek le
jrM~a itt nincs hely, de egy-Mt példából, azt hiszem, 

megérth~ti minden csendőr, miként kell a sÜTgősséget 
elbírálni.' Például a vásári ruhaárus panas,zf tesz, hogy 
egy ismeretlen egyén a kirakott áruk közül ellopott egy 
100 pengő értékű kabátot és elszökött. Van, aki . látta 
kerékpárm kapva menekülni. A nyomonüldözés köteles
sége természetes. De ki lehet ám menni a községből több
felé is s arra meg nincs elég csendőr, hogy minden 
irányban nyomonüldözzük. Elég lesz tehát annyit tenni, 
hogy egy járőrt elküldünk az üldözésére? Ez csak éppen 
valami! Ebben az· esetben az elgondolható menekülési 
irányokban eső örsöket távbeszélőu kell megkeresni, de 
nemcsak az örsöket, hanem a közbeeső községi előljáró
ságokat is. Szükséges-e ez, elmar:adhakatlan-e ez? Igen, 
pedig csak vétségről van szó. 

Vagy egy másik példa. A járőr bizalmas úton meg
tudta, hogy X-nél egy engedély nélkül tartott pisztoly 
van. Amikor pedig a lakására megy a járőr, megtudja, 
hogy X a szomszéd község felé menekült a pisztoIlyal. 
A járőr gyalog van. Mit csináljon? ... A szomszéd örsöt 
távbeszélőn megkeresi és kéri X feltartóztatását és a 
pisztoly őrizetbevétel ét. Elmaradhatatlan teendő ez? ... 
Igen, mert ha utána menne, . akko~ nem éri utól és ra 
pisztolyt X elI'ejti. Távbeszélőn intézte a megkeresést, 
pedig csak kihágásról volt szó. 

A felhozott két példából is láthatjuk, hogy a nyo
mozati megkereséseknél nem az határozza meg az el
küldés módját, hogy bűntett, vétség vagy kihágásról van 



428 CSENDöRSmGI LAPOK 1936 július 15. 

szó, hanem egyedül az, hogya nyomozás eredményét 
máskép biztosítani nem lehet. 

:ms ha már itt tartunk, még egy fonákságra kell fel
hívnom 81 figyelmet. Előfordult, amikor egy nyomozás 
alkl~Jmával az egyik gyanúsított alibijének igazoltatása 
végett az örsparancsnok elküldte a. járőrt a harmadik örs 
körletébe. Huszonnégy óráig volt távol. Tehát 24 óráig 
utazgatott, sétált olyasmiért, amit távbeszélőn, ha sokat 
mondok: két óra al:a!tt tisztázni leheteU volna. Tehetet
lenségre kell itt gondolni, vigy pedig, mert erre is lehet 
gondolni, - nem merte a távbeszélőt használni. Attól 
félt, hogy megtéríttetik 'vele a felmerült költséget. 

A nyomozati megkeresések továbbításának a mód
jára nézve tehát szabályként le lehet szögezni, hogy a 
sürgős teendők esetén, amikor la nyomozás eredménye 
a késedelmeskedés miatti veszélyeztetve látszik, távbeszé
lőn vagy távirattal kell azokat továbbítani s minden más 
esetben írásban, de ezt its a korábban kifejtettek szerint 
1aZ0JllIlal. 

Kinek, vagy kiknek küldjük a nyomozati meg
kereséseket? 

Annak, aki,ről, gondoljuk, hogy segíteni tud. Ez a 
IénYeg. Ha pedig egy kissé gondolkozunk, akkor eszünkbe 
jut, Ihogy erre nézve a Szut. és a Nyut. tartalmaz tám
pontszerű útmutat~t, illetőleg szabályt. Ha a Nyut. 9. 
mellékletében előírt rendkivüli e::,emények bejelentésétől 
el is tekintünk most, mert ezek nem megkeresések, ha
nem bejelentések, - akkor a Szut.-ban találunk rendeI
kezéseket a megkeresésekre, azokra a megkeresésekre, 
amelyekről most beszélünk. 

ASzut. 455. pontjának 2. Ibe~ezdése azt írja, hogy: 
" ... mindazokat az örsöket és állami rendőrségi hatósá
gokat, amelyekről fel lehet tenni, hogy a tettes feléjiÜk 
menekült, vagy a bűnjeleket arra 'Vitték... értesíteni 
köteles." 

A Szu t. 396. pontjának 5. bekezdése a nyomonüldö
zés szükségességének letárgyalása után :azt írja: "Egyéb
ként a szükséges nyomozó cs'elekmény teljesítése iránt 
a terület szerint illetékes örsöt vagy állami rendőrségi 
hatóságot kell megkeresni". 

ASzut. 208. pontjának utolsó bekezdése a gyanús 
egyének igazoltatásánál előírja, hogy a gyanús 'egyén 
kilétének minden kétséget kizáró módon való megálla
pítása végett szükséges, az il1etőnek lakóhelye szerint 
illetékes csendőrörsöt vagy állami rendőri hatóságot 
távirón vagy távtbeszélőn megkeresni, vagy az Országos 
Nyilvántartó HivataIhoz fordulni. 

Ennél a megkeresésnél, közbevetve megint meg kell 
jegyeznem valamit. Nagyon sok eset fordul elő olyan, 
amiko.r :az örsök afeletti örömükben, hogy megvan 'a 

gyanúsított vagy ha csavargóval van dolguk, megfeled
keznek a személyazonosság megállapításának erről a 
szabályáról. Volt rá eset, !hogy elfogtak egy vásári tol
vajt, aki csak bemondta egyéb adatait. Mivel rendes 
lakása nem volt, átadták a járásbíróságnak, amely 10 
napi fogház után elengedte. Később derült azután ki, 
hogy hamis adatokat mondott be. Volt olyan eset is, 
hogy az így átadott egyén többszörösen büntetett vásári 
tolvaj volt, aki ebből élt. Az ügyészséghez tartozott 
volna az ügye, mert ez már bűntett és mégis megszaba
dult néhány napi fogház árán. Volt olyan cs,avargóval is 
dolgunk, akit csavargás miatt adtunk át a főszolgabíró
nak s amikor ott letöltötte a néhány napi ,elzárás bünte
tését és szabadon kóborolt tovább, - akkor derült ki, 
hogy már három ízben is volt csavargásért !büntetve és 
'így mint közveszélyes munkakerülő a járásbíróság ille-

tékessége alá tartozott volna ,és súlyosa:bb büntetést ér
demelt és kapott volna. Az ilyen gyanús egyénekkel szem
ben sohasem szabad ' elmula::,ztani az illetékes örs, de még 
inkább az öStszekötő tiszt megkeresését. De menjünk 
tovább. 

A Szut. 458. pontja intézkedik arra az esetre, ha 
akár a tettes, akár a bűnjelek kézrekerítése végett az 
egész ország csendőrörseit és állami rendőri hatóságait 
is szükséges volna megkeresni, akkor mi a teendő. Erl'e 
nézve - hogy ne kelljenezeregynéhány ilyen megkere
sé'st kés:útenie az örsnek - úgy , intézkedik a Szut., hogy 
"Nyomozati bejelentés"-ben jelentsék az esetet a nyo
mozó osztályparancsnokság hírközpont jának és majd a 
hírközpont gondoskodik arról, hogy minden csendőrörs 
és állami rendőrségi hatóság bekapcsolódjék a nyomo
zásIba. Ez a Nyomozati Értesítő naponkénti kiadása útján 
történik meg, 

Az eddig, elmondottak szerint a gyanúsított, vagy a 
bűnjelek :kézrekerítése végett intézhetünk megkeresést : 

1. A feltehető menekülési irányba eső örsökhöz és 
állami rendőrségi hatóságo~hoz, 

2. a terület szerint illetékes örsökhöz és állami 
rendőrségi hatóságoIkhoz, 

3. a gyanúsított takóhelye szerint iUetékes örsök
höz és állami rendőrségi hatóságokhoz, 

4. az összekötő tiszthez, 
5. az oiI'szág összes örseihez és állami rendőrségi 

hatóságaihoz a nyomozati bejelentés útján. 
Ne essünk awnban megint abba az általános hi

bába, hogy az elméleteken rágódunk és szabályokat idéz
getünk, mert joggal mondhatja az örsbeli csendőr, aki
nek eredményt Ikell felmutatni, hogy: ez mind szép, de 
hol kaptam én mindezekre gyakotI'lati tanácsot, amely
nek segítségével tényleg oda is címezem a megkeresést, 
ahová ajánlatos és eredményes is leIl!lle. Mert szent 
igaz, hogy p!" a menekülési irányba igen üdvös dolog a 
megkereséseket elküldeni, de honnan tudjam én azt, 
hogy melyik irányba menelkült vagy menekülhetett a 
tettes, akiről még azt sem tudom, hogy kicsoda. Vagy 
melyik az az illetékes örs vagy rendőrség, amelyikhez 
megkeresést keli1 intéznem, amikor előttem teljesen is
meretlen a tettes? 

Igaza van a kérdező csendőrnek Elsősorban is az 
a feladat, hogy a gyanúsítható személyre valamely tám
pontot szerezzelk. Ki lehetett a tettes? Errevonatkozó
lag a:wnban nem szándékozom tanácsokat vagy elmé
leti szabáJLyokat ismételni, mert most csupán az örsö:k 
egymásközötti összeműködésének eszközeit, módjait 
akartam ismertetni. A tettes személyének a megállapí
tására vonatkozó jó tanácsolkat megírták már előttem 
a Csendőrségi Lapok 1934. évfolyamámi;k '166. és 198. 
lapoldalán. Vegye elő a tanulni vágyó csendőr, oiLvassa 
el ezeket a cikkeket és határozott, gyakorlati tanácsot 
kap arra, miként kell adatolkat gyüjteni a tettes meg
állapításához. Ezeknek a megállapításoknak vagy csak 
feltevéseknek alapján azután biztosan tudni fogja, hová 
címezze a nyomozati megkereséseIket. 

* 
Tartsunk egy: kis szünetet. A szünetben pedig fog

laljuk össze röviden és tömören, mit olvastunk eddig a 
nyomozati megkeresésekről. Elmondottam azt, hogy a 
Szut. melyik rendelkezése ail:apján kell ilyeneket szer
k'esztenünk, miért szükséges ezekkel bővebben foglalkoz
nunk. Mi a gyakorlati hasznuk ezeknek és a csendőrség 
megítélésére milyen nagy befolyással van ennek a nyo-
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mozási eszköznek a használása. Azután elmondottam, 
miként kell a nyomozati megkereséseiket megszerkesz
teni, kinek, mikor és hogyan elküldeni. 

Mielőtt azonban más megtárgyalnivalóra térnék át, 
az örsők által 1IZerkesztett nyomozati megkeresésekről 

befeJezesül volna meg ,~gy mondanivalóm. lVJ.ég pedIg a 
nyomozati megkere&esek kiegés,zítéséről és vIsszavoná
sáróL 

Ha, mint; az előbbiekben irtam, a nyomozati meg
keresések elküldése sürgős és azt már az úgynevezett 
tájékozódó nyomozás man meg kell szerkesztenünk és 
s:lletküldenünk, - akkor egész,en természetes, hogy a to
vábbi nyomozás közben elóbukkanhatnak újabb, - vagy 
meg is dőlhetnek a régebbi és már közölt !adatok, illetve 
kőrulmények tisztázóuhattakegyes gyanúokok és fel
m2,rülnettek újabb gyanúokok IS. Igy azután nem lesz 
nehéz rájönni arra, hogy 'ezekről a változásokról a meg
kereseH brsöket vagy hatós:ágokat értesítenünk kell. Azt 
hiszem, nem is kell tovább magyaráznom, hogy erre miéil't 
van okveUen szükség. Meg1érti azt minden csendör, 
hogy nem szábad a szomszedos örsöt még mindig az után 
nyomoztatni, amit mi már tisztáztunk. Eppen így szük
seges, hogy az új gy!anúokok alapján ,törtenő nyomozás
ban kérjuk a segítséget. Ez így elmondva és meghall
gatva egészen egyszerű és természetes kötelességnek 
látszik. En azonban még nem láttam olyan megkeresést, 
amelyik melLett ott lett VOlIlIllI egy másik is és a;bban 
az első megkeresés óta tör,tént változásokat vagy kiegé
szítéseket közölte volna a megkereső. 

Pedig nagy hiba ez! Ha a tisztázottgyanúo,kokat 
nem közöljük a megkeresett örssel, akkor az ' hiábavaló 
munkával csak l8Z időt és fáxadságot fecséreli. Azután 
pedig, ha megtudja ,ez az örs, hogy hiába dolgowtt a 
megkelleső érdekében, ;többet sohasem hisz ennek és úgy 
jár, mint a mesebeli pásztorfiú, aki tréfából farkast 
kiabált és összecsödítetbe a falut. Mikor azután egyszer 
tényleg jött a farkas, akkor senki sem hitt neki. 

Ha pedig az újabban felmerült gyanúQkokat nem 
közöljük a megkeresett ö,rsökkel, akkor 'ez rumyit jelent, 
mintha semmit sem csináltunk volna az összeműködés, 
az egymás segítése érdekében. Mert hogyan segítsen a 
szomszédos örs, ha nem is Itudja, hogy miben segítsen; 
már pedig egymás segítése nélkül ma már csak ta falu
beli apró civódJá,sokat nyomozhat juk ' eredményesen. 

A megkeres,ések visszavonása la ny,omozás befejezését 
jelenti. Ezt már örömmel szerkeszt jük a sikeres munka 
jóleső, mondhatnám, boldog tudatában. És mégis elő
fordultak itt is hibák. A kiderítés, az eredményes munka 
örömében; volt rá eset, hogy az elküldött nyomozati meg
kereséstelfelejtették visszavonni. A 8-10 nap késés 
kö,zben előfürdult azután, hogya sZiomszédos vagy ;:ll tá
voU örs távbeszélőn arról értesített, hogy az elfogni kért 
gyanúsítottatelfogta és kérte átvételét. Persze nagy volt 
a megrőkönyödés erre a hírre, na meg lazután a másod
szor is elfogott egyén egészen jogosan panaszt is emelt. 
Ez a példa arra figyelmeztet, hogy a nyomozati vissza
vonásokat nem ,szabad halogatni, hanem azonnal vissza
vonni vagy visszavonás végett azonnal kell intézkedést 
kérni. 

A nyollJozati megkeresés visszavonás,a szintén írás
beli munka .. Nekünk, csendőroknek, sok írnivalónk van, 
a~ bizonyos. Nem ,tudom eldönteni, hogy a~ írással való 
takarék( skodás, vagy pedig a visszavonások jelentoségé
'nek fel nem ismerése okozz.a-e az.t, hogy ezek a vissza
vonások legfeljebb, ha két sorból állanak. Az egyik örs 
pl. így írta: "A f. hó 8-án kelt hasonló számú megkere-

Szorgalom ... 
(Gabna József cső. - Makó - felv.) 

sésemben ,tárgyalt lopás kiderült. A nyomozás beszünte
tését kérem." Ennyi ~ ,egés,z. 

Lássuk csak, miért kevés ez? Tegyük fel, hogy az 
X-i örs !kapta aniIlak idején a nyomozati meg'keresést. 
Mit csinált ez az örs, amiko.r megkapta a megkeresé.st? 
Feltéve, hogy: nem semmitmondó kaptafás-megkeresés 
volt ez, hanem .több gyanúokot és határozott feladatot 
is tartalmazo.tt. EgY-Két járőrt vezényeLt azonnal és 
szorgalmasan nyomozta, törekedtek, igyekeztek ered
ményt elérni. NemcsaJk a lábuk, hanem az eszük is járt, 
gondolkoztak, leleményelskedtek, tehát Szívvel-lélekkel 
belefeküdtek a szomszédos örs megsegítésének nagy 
munkájába. Ebbe a nagy igyeke~e,tbe, fáradozás ba , tö
rekvésbe, lelkiismeretes munkába belecserdült egy szép 
napon a visszavonásról szóló értesítés, mint a nagy gya
korlat közben a váratlan lefujás. - Egymásra néznek 
az X-i örs tagjai, tágranyílt k,érdő szemekkel és némi 
kesernyés szájízzeL születik meg mindegyik fejében a 
megállapítás: - Hát ezt nem nekünk si!került kiderí
teni! - De rögtön felszökken melléje egy kél1dés is: -
Hogyan történt mégis a kiderítés? Kik vültak a tette
sek, hová valók azok, hol találtálk. meg a bűnjeLeket? Mi 
vezette nyomra a. kiderítő járőrt ? Jól gond01koztunk-e 
mi X-i csendőrök, amikor ilyen, meg olyan embe,rek kö
zött kerestük a tetteseket és jól gondolikoztunk-e akkor, 
amikor itt, meg ott gyanítottuk a bűnjeleket elrejtve 
vagy értékesítve? Melyikünknek volt helyesebb vagy 
megközelítőbb a feltevése és a tanácsa, amikor össze
ülve megtárgyaltuk az eredményre kilátáSb nyújtó tenni
valókat? És még sok ilyen kérdés születik meg az X-i 
örsbeli csendőrök fejében. De a .kérdés csak kérdés ma
rad. Felelet nincs rá! A jó lélekkel, buzgalommal és fá
radsággal végzett segítés munlkájábóL nincs tanulság, 
nincs tapasztalat! 

Úgy-e rájön minden csendőr arra, hogy ez nincs 
így rendjén. Megérti hát, hogy igazuk van az X-i' csend
őröknek, amikor egyenesen megrőkönyödtek a kurta
farkú értesítésen ! De ugyanúgy megrőkönyödnek és 
ugyanígy igazuk lesz majd a meg1kereső örs belieknek, ha 



430 CSENDŐRSÉGI 'LAPOK 1936 július 15. 

máskor meg ök kapnak ilyeri hálátlan rövid szövegű 
nyomozá+s beszüntetési értesítéSt. 

Vonjuk le hát a tanulságot abból, amit eddig olvas
tunk! A nyomozati megkereséseik visszavonásáról a 
szomszédos örsöknek szóló értesítésneIk tartalmaznia 
kell tömören összefoglalva a ki<ferítés körülményeit, 
hogy hogyan, mi módon sikerült a kiderítés, hová valók 
a megnevezett tetteiSeik, kik voltak a tettestársak, bűn
segédek és végül azt is meg kell írni, hogy a nyomozati 
megkeresésben közölt gyanúokok és feltev,ések mennyi
ben állták meg a helyÜ/ket. Az előbbi példára vonatkoz
tatva és tömören összefoglalva pl. így: "A f. hó 8-án kelt 
meg;keresésemben nyomozni kért betörés kiderült. A tet
tesek Góró Vencel és Csat Pál fülöpházi ma.z>hahajcsá
rok voltak. A bűnjelek megkerültek. A kiderítés röviden 
a következőképen történt: A fülöpszálláiSi örs egyik jár
őre Fülöpszálláson az egyik korcsma előtt ikét kocsit 
talált. A kocsi,kon csak gyermekek voltak, akik valamin 
összevesztek. A járőr megtud ta, hogy egy zacskó, kb. fél
kilógJ'amm mazsolaszőlő elosztásán kaptak hajba. A ma
zsolaszőlő eredetét kutatva, a járőr megtudta, hogy a 
két kocsi a Fülöpházán tartott laJkodalomból jön és a 
mazsolát a gyermekek ott lopták el a lakodaiLma,s ház
nál. Ez gyanút keltett - és ez irányban nyomozva még
tudta a járőr, hogy a.lakodalmas család szegény. és ha
tározott fellépésre a lopást a két öröm apa bevallotta. 
A megkeresésben említett szül1kelovas szekér Csat Pál 
tulajdona volt, de a szürke lovat azóta elcserélte egy 
sárgávaL" 

Bia ilyen értesítés érkezik a megkel'eső örsről, akkor 
a megkeresett örs minden kérdésre megkapja a feleletet, 
amely kérdések felállításával igyekezett segíteni! így 
most már eldönthetik azt is, hogy melyikük gondolko
zott a valóságot legjobban megközelítve. De a . legfőbb 
haszon az ilyen megkeresésből az, hogy növekedett az 
örsbeliek helyi és személyi ismerete az örskörletén kívül 
is, 'át a szomszédos körLetekre, tanulságot meríthettek 
arra, hogy laz ilyen jelentéMelen gyermekcivódást is jó 
megfigyelni és az okoknak utánajárni. 

b) Ebben az alfejezetben arról lesz szó, hogy ha 
valamelyik örsről nyomozati megkeresés érkezik laz ör
sünkre, mit hogyan kell elvégeznünk, hogy tényleg segít
sünk és eredményesen segítsünk a megkereső öI'lsnek. 

Minden cselekvésünknek, munkálkodásunknak alapja 
a Szu t., ezért keressük ki abból azokiat az előírásokat, 
amelyek kötelességünkké ,teszik a szomszédos örs meg
segítését vagy az azzal való együttműködést, ha ilyenre 
felkér. 

ASzut. 396. pontjának 5. bekezdés ének utolsóelőtti 
mondiataelőírja, hogy, a nyomonüldözés szükségét meg 
nem indokolható esetekben a szükséges nyomozati cse
lekmények elvégzésére a területileg illetiékes örs öt kell 
megkeresni. Ez a szabály ugyan első olvasásra annak 
az örsnek a számára íródott, amelyik a nyomozá.st meg
kezdte, de ha " ... meg kell keresni" az illetékes örsöt, 
akkor ebben a rendelkezésben az is benne foglaltatik, 
hogy a megkeresett örsnek pedig le kell folytatni azokat 
la nyomozati cselekményeket, amelyre a megkereső örs 
felkérte. Itt van tehát az első előírás a megkeresések 
teljesítésére. 

Sokkal határozottabban rendelkezik a Szut. a 455. 
pont 4-ik bekezdésében. Azt rendeli ugyanis, hogy: 
"A megkeresett örsök kötelesek a tettes vagy bűnjel ek_ 
kézrekerítése végett la megkeresésben megjelölt, vagy f· 
az áltaiuk helyesnek vélt irányba azonnal járőröket 
vezényelni." 

De ha nem is volna erre előírás, s21abály vagy 
parancs, . ugyan melyik csendőrnek kellene magyarázni 
azt, hogy a mai világban lehetetlen el is képzelni, hogy 
minden örs csak 'a saját területén előfordult bűncselek
mények nyomozásával foglalkozik és törődik és a szom
szédokéval nem. Azért mondja a Szu t. 396. pont 10. be
kezdése, hogyacsendőrségnek kötelessége a bárhol el
követett bűncselekmények kiderítése érdekében saját 
hatáskörében és működési területén belül öntevékenyen 
is puhatolni és a szerzett adatokról a nyomozás lefoly
tatására illetékes szervet vagy hatóságot értesíteni. 

Ezek volnának tehát a Szut. általános rendelkezései, 
amelyek alapját képezik annak a kötelességünknek, hogy 
ne csak a saJát ügyeinkkel törődjünk, de igenis a nyo
mozati megkeresések alapján Vlagy egyébként tudomá
sunkra jutott esetekben is el kell járnunk. 

Rátérhetünk ezek után arra, hogy milyen munkát 
kell végeznünk, ha nyomo za ti megkeresés érkezik az 
örsünkre és azt hogyan hajtsuk végre. Ennek a kérdés
nek a megoldásánál a megkeresés tartalma ad határozott 
irányítást. Azt kell tennünk, amire felkértek. A nyomo
zati meg~eresések, tarllalmukat tekintve három csoportra 
oszthatÓk: 

1. olyanokra, amelyek valamely határozott feladat 
teljesítését kérik (őrizetbevétel, elfogás, bűnjelek bizto
sítása, kikérdezés, megfigyelés, stb.); 

2. olyanokra, amelyek általános, közelebbi adatok 
nélküli nyomozati cselekményekre kérnek fel (pl. kiderí
tetlen esetlekben, amikor a határozott gyanúokok nincse
nek még megállapítva. Lásd az előbbi példában az örs 
megkeresését) ; 

3. v,égüI olYlallokra, amelyek csupán értesítés számba 
menő közléseket tartalmaznak (pl. az egyik örs azt közli, 
hogya legközelebbi országos búcsúI1a az örsünk területén 
át nagy tömegek fognak átvonulni) . 

Vegyük sorba ezeket a tartalmuk szerint csoporto
sított megkereséseket és egyenkint tárgyalj uk meg a 
tennivalókat. 

l-hez. Azt mondhatnánk, hogy ezen nincs is sok. 
magYiaráznivaló. Ha megkeresnek arra, hogy fogjam el 
P. N.-t, - vagy vegyem őrizetbe a K. N.-nél1évő varró
gépet, és így tovább: akkor ennek elvégzési módját nem 
kell bővebben fej tegetni. Egy azonban lényeges: a gyors 
cselekvés! Ne hala~ztgassuk délutánl1a vagy "majd hol
napra", - mert könnyen póruljárhatunk. A bűnözők hír
szolgálata sokszor meglepően gyors' és ki lehetünk téve 
annak, hogy az elfoglandó megszökik vagy elrejtőzik, a 
keresett tárgy eltűnik. Ilyenkor következik a felelősségre
vonás, mert mit csinált az ilyen "majdozó" csendőr·? 
MulasztáSiával meghiusította a nyomozás sikerét. Nem 
történt ugyan semmi hiba, de elmondom okulásképpen 
!8. következő esetet a patópálos csendőrről. E.gyedül volt 
otthon az örsön, amikor távmondati megkeresést kapott, 
hogy D. Gy. fiataikorút fogja el. 14 óra 20 perctől más
nap 7 óráig pihentette ezt az ügydarbot, amíg caak az 
örsparancsnok járőre be nem vonult. Felelősségrevoná

sakor azt a kifogást jelentette, hogy egyedüi nem sza
bad fellépni, elfogni és őrizni elfogott egyént. Na igen, 
de ennek az idősebb csendőrnek a Szut. rendelkezéseiben 
már el kellene tudni igazodni. ASzut. 260. pontja az 
egy főből álló járőr kive~énylés.ét szabályozza. A h) al
pont azt mondja, hogy egy főből á,uó járőrt szabad ve
zényelni: "haLasztást nem tűrő fontos szolgálatok telje
sítésére, ha az örsön egy másik csendőr rendelkezésre 
nem áll". Az elfogás pedig igazán nem tűr halasztást. 
Majd azt a kifogást hozta fel, hogy ha elfogta, akkor 
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őrizni is kell mindaddig, amíg a megkereső örs érte nem 
jön. Már pedig egyedül legkevesebb 18-20 órán át nem 
őrizhet foglyot. Azonkívül közölni is kell a megkereső 
örssel, hogy az elfogás megtö~tént. Ez ,a kifogás tényleg 
helytálló volna, ha nem volna a Szut.-nak 557., meg 
559. pontja. Mi lett volna tehát a kötelesség.e az egyedül
lévő csendőrnek ? A községielőljáróságtól egy fegyveres 
polgári egyént kérni támogatásul, ,annak segítségével el
fogni, a községi fogdába bezárni. 

2-höz. Már inkább Ike,lJ bővebben foglaLkozni a teen
dőkkel akkor, ha olyan megkeresésről b€iSzélünk, ame
lyik általános nyomozati cselekmény elvégzésére kér 
fel. Vegyük csak példának az e:lőbbi példában az X-i 
ö,rshöz küldött megkeresést. Tekintve, hogy kétféle ilyen 
megkeresésről beszéltünk, itt is tárgyaljuk le mind a 
kétfélét. A helyeset is és a hiányosat is. 

Az e],ső legyen az a helyEIsen megszevkesztett meg
keresés, amely nemcsak a puszta tényt, hanem a tájé
kozódó ny;omozás adatait, a kialakult feltevéseket és 
lehetőségeket is tartalmazza. Jó emlékezés végett le
írom mégegyszer aszöveget : 

F. hó 12-ére virradóra A) községben ismeretlen tet
tesek betö,rtek Varga Lajos füszerüzletébe. Az utcai 
ajtó feltörése ' után behatcil,tak az üzletbe éls onnan a 
következő anyagokat lopták el: 35 kg kockacukor, 7 db 
fekete papiros dobozban, 10 üveg világos sör "Márciusi 
sör" cimkével, 24 kg sózott fehér szalonna, 1 % kg ma
zsolaszőlő fehér deszkadobozban, 3 vég teljes gyárilag 
csomagolt "Hattyú" je,lzésű pamutvászon. Egyelőre több 
hiányt nem lehetett megállapítani. - A betörést egy 4 
cm széles lapos feszítő vassal (valószínűleg szőlővessző 
ültetéséhez használt vasrúddal) hajtottám végre. - A 
betörést követő reggel 5 órakor a Deli-útkaparóház mel
lett egy ,szürkelovas szekér haladt el három ismeretlen 
egyénnel. Első megítétésre a tettesek egyszerű földmű
vesemberek lehettek. A sértettnek gyanúja senkire 
sincl3. Kérem örskörlete területél}. a nyomozást megej
teni." 

Mi lesz az örsöt vezetőnek a teendője, milyen intéz
kedéseket keH tennie a megkeresés vétele után? .. 

Áltailános szabályként 'kell leszögeznünk azt, hogy 
minden ilyen megkeresésben közölt esetet úgy kell fo
gadnunk, mintha meg lennénk róla győződve, hogy an
nak tettese a mi örskörletünkben lakik. Tehát a tettes 
itt van, csak éppen a sok ember közül nem tudjuk még, 
hogy melyik is voU, vagy kik voltak. 

Ez a szabály azután a további teendőket ~zinte ön
ként! felkínálva sorolja fel, éppen úgy, mintha a saját 
területünkön elkövetett bűncseleikmény nyomozásáról 
volna szó. 

Mit csináL tehát az örsparancsnok, (vagy aki éppen 
akkor hely;ettesíti)? Az otthon levő csendőrök közül egy 
járőrt vezényel a külközsége:kbe, egyet az örsállomásra. 
Mindkét járőr feladata ugyanaz. Puhatoljon szüvke lovat 
tartó emberek után, azok alibijét ailaposan igazoltassa. 
Vegye sorra a nyilvántartott közártalmú egyéneket él:; 
vizsgálja azok alibijét. Keressen olyan egy;éneket, akik 
A. kqzségben gyakran megforduH:ak, vagy ott huzamo
sabb ideig tartózkodtak. A B. egyénnek adjon utasítást, 
hogy puhatoljon az ellopott bűnjelek után. Kü,lönösen 
érdeklődjék módosabb, pénzesebb embereknél, esetleg 
kereskedőknél, hogy: kínáltak-e megvéteke a bűnjelek
bő],. Figyelje meg a költekező egyéneket, akikről nem 
valószínű, hogya pénzt tisztességesen szer·ezték meg. A 
mindenttudó pletyikás asszonyoknál leleményesen érdek-

Barátkozás. 
(Kerekes Mikl6s tőrm. - Karancskeszi - felv.) 

lődjék. Keresse azt is, - nem veszett el vagy tünt-e el 
valakinek 4 cm széles lapos vasrúdja. 

Nem sorciLom tovább, ez ugyanis a nyomozásban 
való járta~iSág és leleményesség szerint az örsparallcs
nok és a járőrvezetők tudására és lelkiismeretességére 
tartozik, hogy mily;en elgondolás szerint mit, hol, hogyan 
puhatol. A lényeg az, hogy a nyomozásra azonna:L indít
sunk ügyes, t lapasztalt nyomozókat. A nyomozás lefoly
tatására nézve pedig ismétlem azt a szabályt, hogy 
úgy: kell venni az esetet, mintha a megkereséiSben tár
gyalt bűncselekmény tettese az örsköv1etünkbe való em
ber · volna. Persze önként értetődIk, hogyatettessel 
együtt a bűnsegédek és orgazdák után is kell nyomoz
nunk. 

Eredményesetén sürgősen értesíteni kell a megke
reső ö,rsöt. Eredmén~telenség esetén is küldjük az érte
sítést azonnal, persze ne hagyjuk abba a nyomozást, a 
puhato:lást, de most már nem külön e célra kivezényelt 
járőrökkel folytassuk, hanem esetenként és alkalmilag 
vezényelt járőrökkel. 

Az e téren végzendő teendőket tehát tömören az 
alábbiakban foglalhat juk össz,e: 

Első teendő: örsköv],etünk helyi és !Személyi isme
reteinek felhasználásával, a megkeresé,sben megjelölt 
adatok alapján határozott feladattal azonnal járőröket 
indítani a nyomozásra. 

Második teendő: a visszatérő járőrö;k álta;~ elért 
eredményeket vagy az eredménytelenséget mindjárt ' kö
zölni a megkereső örssel ; ebben az értesítésben írjuk 
meg azt is, hogyamegkeresésben közölt határozott 
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gyanúo,kokból mennyit sikerült megállapítani. Pl.: Szürke
lovas gazda kettő van az örskövletünkben, de azok alibi
jüket igazolták. Vagy: a közölt méretű és lapos vasszer
szám az örskörletben igen sok van, mert a lakosság 
túlnyomó része szőlőmunkás vagy szőlőművelés\Sel fog
,la ikozik; 

További teendő: alkalmilag kivezényelt járőrökkel a 
puhatolást folytatni. 

Ahogy így a célszerű teendőket leírtam, rámulJatok 
a nagyobb hibákra is, melyeket ezen a téren el szoktak 
követni az ö,rsök. 

Első hiba az, hogy az ilyen nyomozati megkeresése
ket nem illyomoztatják külön erre a célra kivezényelt 
járőrökkel. Helytelen felfogás szerint nem fáj a feje a 
megkeresett örsnek a más baja milatt : napokkal vagy 
hetekkel később más öszegyüjtött teendőkkel együtt nyo
moztatja az ilyen megkereséseket. - A második nagyobb 
hiba azután az, hogy elküldi ugyan laz értesítést a le
folytatott nyomozás eredménytelenségéről, de nem tájé
koztatja a megkeresett örsöt arról, hogya megjelölt és 
megírt határozott adatok puhatolásában vagy a gyanú
okok megvizsgálásában milyen eredményt ért el. További 
hiba még az is, hogy bár azt közli az értesítésben, hogy: 
ll •••• a további nyomozás folyamatban itartatik ... ", de 
egyetlen járőrnek sem adja ki az ügydarabot a nyomo
zásva, hanem irattárba teszi, mintha v'égérvényesen el
intézte volna. 

Hátra van még annak megtárgyalása, hogy mi a 
célszerű teendő akkor, ha elégtelen adiatokat tartalmazó 
nyomozati megkeresés érkezik az örsünkre. Olyan, amely 
szárazorr közli az eseményt, de közelebbi adatot nem 
közöl, közelebbi feladatot nem jelöl meg és amelyben 
nincs feltevés, nincs gyanú ok Az bizonyos, hogy az ilyen 
megkeresés nagy g ondot okoz a lelkiismeretes csendőr
nek. Tekintve awnban azt, hogy minden ilyen nyomozá5 
sürgős, úgy kell intézkednie, ,amint azt az előbbi b 2kezdés
ben leírtam. Hogy la kivezényelt járőröknek mégis hatá
rozott feladatot adhasson, képzelje el, hogy az örsállo
máson betörtek egy üzletbe, de a betört ajtón és a 
hiányzó adatokon kívül nem áll l'endelkezésiI'e semmi
nemű ladat, amely a végrehajtás módjára és a tettesek 
személyére a legcse~élyebb támpontlot ~s szolgáItatná. 
Saját elképzelése szerint gondoljon ki feltevéseket és 
azok valódiságát őriztesse ellen. Például ilyen kigondolás 
lehet a következő: a tettesek annyi mindent a helyszín
ről csak kocsiVlaJ vagy talicskával, esetleg vonattal to
vábbíthattak el. A megbízás tehát, amit a küldendő jár
őrnek ad, a következő lehet: állapítsa meg, hogy folyó hó 
7-én vagy !aZ előtte való napon kik kocsiztak el és hová, 
miért. - 8-án vagy 9-én kik jöttek vissza vagy kik men
tek át a községen kocsival és mit hoztak. A vasútáHo
másokon és megállóhelyeken érdekJ,ődjék, hogy nagyobb 
csomagokkal kik érkeztek. Azután a közártalmúak ali
bijét vizsgálja meg. - Egy másik ilyen kigondolás: 
érlreztek-e a betörés utáni napokban az örskörIetbe gaz
dasági munkások, kubikosok, akik tudvalevően hosszú 
időre ellátják magukat élelmiszerrel. Van-e olyan ezek 
között, akinek szokatlanul nagy a csomagja. És így 
tovább. 

Mégis vaktában való tlapogatódzás az ilyen semmit
mondó megkeresés nyomozása. Azért első dolga legyen 
az örsparancsnoknak visszaírni a megkereső örsnek. Kérj e 
a megkeresés megszerkesztése óta felmerüIt további ada
tokat. Már aZ első esetben is kellett ilyeneknek lenni, 
mert akkor nem választotta volna ki éppen a mi örsün-

ket, hogy segítsünk a nyomozásban. Ha csak egyszer kap 
ilyen kérdést a megkeresö örs, biwnyos, hogy a leg
közelebbi alkalommal nem küld üres nyomozati meg
keresést. így ,tudtára adom és rávezetem arra, hogy 
csak úgy tudok segíteni neki, ha pontos leírás meUett 
közelebbről is megjelöli :azokat a teendőket, amelyekről 
gondolja, hogy célrav'ezetnek. 

Vigyáznunk kell az,anban és nem szabad tétlenkedni 
a megkeresés ügyében, amíg a má:sodik és bővebb meg
keresés meg nem érkezik. Itt is érvény,es a Gy. Gy. Sz. 
1. füzetének utolsó mondatában kifejezett elv: nem az 
a fontos, hogy minden esetben laz elképzelhető legjobbat 
cselekedjük, hanem az, hogy azonnal cselekedjünk. Káros 
csak a habozás és tétlenség! 

3-hoz: Ra csupán értesítés számba menő közléseket 
tartalmaz :a nyomozati megkeresés, akkor minden pa
rancsnok azt keresse-kutassa, mi lehet és mi kell, hogy 
legyen a teendője. Aki a hivatása magaslatán álló örs
parancsnok, az mindig és mindenben örskörlete hizton
ságát félti. Hiszen ő ~eJ.elős érte. Bármi legyen is a tar
talma tehát az ilyenfajta megkeresésnek, gondolkozva 
;azt keresse, hogyakörlete biztonságát hol érinti a kö
zölt körülmény. Intézkedéseit azután ennek megf,elelően 
tervezze meg és adja ki. Ha én a példa szerint arról 
kapok értesítést, hogy az örskö,rleten nagyobb tömegek 
vonulnak át búcsúra, akkor arra gondolok, hogy azok 
között lehetnek tolvajok, zsebmetszők, röpiratszórók, 
agitátorok. De csatlakozhatnak a tömeghez az én terü
letemről is az ebben gyanús egyének. Gondolok arra id, 
hogy a közlekedésben zavar állhat be, balesetek történ
hetnek. Kocfmárosok, vendéglősök rossz, hamísított 
italokat, romlott élelmiszereket szolgálhaJtnak ki. Enge
dély nélkül .gyüjtenek, koldulnak, engedély nélkül sajtó
termékeket terjeszthetnek. 

Más tartalmú közlések esetén persze másra kell 
gondolni, de mindig a közbiztonság megóvása ,a cél, tehát 
mindent ennek érdekében teszek és intézkedem. 

* 
A nyomozati megkeresésekről irottak rövid össze

foglalásaként az al'ábbi és szemléltető vázlatot mutatom 
be, amelyre tekintve meg lehet állapítani, hogy mi min
denről v'olt szó ebben a részben. 

srerResztése 
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A Zöld Keresztes egészség
védelem. 

írta: Dr. GAAL ANDRÁS KÁLMÁN 
egyetemi magántanár, m. kir. közegészségügyi főfel
ügyelő, osztályvezető a m. kir. Orsz. Közegészségügyi 

Intézetben. 

A )}Csendőrségi Lapok" XXVI. évfolyam ának 13. 
számában, vezércikkben és a szerkesztői üzenetek között 
meleg szavakban emlékszik meg a Zöld Kereszt munkájá
ról. Jelen közleményünk célja ezt a munkát részletesebben 
ismertetni a m. kir. csendőrség tagjai számára. A Zöld 
Kereszt éppen úgy, mint a csendőrség, a falun folytatja 
munkáját, a legszorosabban beleHleszkedve a falu és !tanya 
életébe. Az említett vezércikk kilá tásba helyezi a Zöld 
Kereszt számára a csendőrök segítségét. Ezt a Zöld 
Kereszt igaz köszönettel veszi, mert bőséges tapasztalatai 
vannak arra, hogy a falusi, tanyai nép' körében végzett 
munkája csak akkor lehet igazán 'eredményes, ha minden 
hatóság ~ minden egyén, akinek sZÍvén ,fekszik a falu 
sorsának javítása, összefog és egyetértően, egymást 
segítve végzi ezt a munkát. A Zöld Keresztes egészség
védelem nagyterjedelmű munkáját röviden megvilágítani 
talán úgy 'lesz a legegyszerűbb, ha feltesszük az erre vonat
kozó legfontosabb kérdéseket és ,azokra választ adunk. 

Mi az egészségvédelem ? Röviden : a fertőző és más 
betegségek megelőzése, az egészségre káros körülmé
nyeknek a lehetőségig való kiküszöbölése, mielőbbi 

orvosi tanács biztosítása. Ezeket a célokat 'szolgálják a 
különböző egészségügyi törvények, rendeletek, amelyek 
- hogy csak néhány példát hozzunk :fel - szabá:lyozzák 
pl. az élelmiszerek forgalm át, a bábaügyet, a fertőző 
betegségek elleni küzdelmet, a temetkezés, hullaszálIítás 
kérdéseit, a himlő elleni és más védőoltások végre
hajtását, stb., stb. Ez az egészségvédelem rendészeti 
része. A betegségek megelőzése tudományának fejlődése 
nyilvánvalóvá tette, hogy egyedül ez nem elegendő. 

Az egészségügyi törvények, rendeletek természetüknél 
fogva nem alkalmasak arra, hogy az 'egyént 'tanítsák, 
szoktassák helyesebb, egészségesebb életmódra, az, egész
ség megóvására. Ki kellett ezéI1t bővíteni az egészség
ügyi rendészetet egészségügyi gondozással. Ez külön, 
egyénileg foglalkozik az emberrel. Megtanít ja pl. az 
anyát, hogy csecsemoJe egészségének megtartására 
hogyan táplálja, öltöztesse azt. Kioktatja a fertőzőképes 
tüdővészben szenvedőt arra, hogy köpetével mennyire 
veszélyezteti családja, embertársai egészségét. ,Rávezeti 
az embereket arra, hogy már a :megbetegedés első, sok
szor jelentéktelennek tartott jeleinél vegyék igénybe az 
orvost. Az iskolás gyermeknek - 'egyebek között - , ha 
kell, szemüveget ír elő,átvizsgálja a. gyermekek fogait, 
keze1j azokat. Tisztaságra, helyes étkezésre, általában 
minden tekintetben egészséges életmódra tanít. Az egész
ségügyi gondozást lehet úgy végezni, hogy az csak egyes 
betegségek elle,ni küzdelemre irányul (pl. tüdőbeteg, 

nemibeteg gondozók), vagy csak egyes korcsoportokat 
vesz gondozásba (pl. anya- és ,icsecsemővédelem), vagy 
pedig gondozandó egységül a családot tekinti és annak 
minden korú és nemű tagját egy és ugyanazon szervezet 
keretein belül gondozza. Az előbbi rendszer a szak
gondozást vagy szakvédelmet, az utóbbi az általános 
egészségvédelmet képviseli. 

Mi a Zöld Keresztes egészségvédelem? Általános 
egészségvédelem, gondozftsi munkájának alapja a csa
lád. A terhesek gondozásba vételével az egyént már szü
letése előtt gondozásba ves ú É1S végigkíséri egész életén. 

Villámsujtotta fa - me ly egy asszoTI'yt ölt meg - Szilasbalhás 
határában. 

(Szilclás József prbcsö. felv.) 

Elsősorban arra törekszik, ' hogy az egészségest a meg
betegedés től megóvja, másodsorban pedig, hogy a meg
betegedettnek minél korábban orvosi tanácsot biztosít
son. 1926-ban indult meg a Magyal'országon addig isme
retlen munka. Mindaddig, amíg szükség volt rendszeré
nek, módszereinek kidolgozására, a munka csak a régeb
ben mintajárásoknak nevezett négy közigazgatási járás
ban (Gödöllő , Vác, Mezőkövesd, Berettyóujfalu) folyt. 
Több éve már annak, hogy az itt szerzett tapasztalatoJ< 
alapján az ország minden részében megindult és folyik 
a lépésről-lépésre való meg::szervezés. 

Társadalmi munka-e a Zöld Keresztes egészségv éde
lem? Nem. Hatósági, szakszerű, terv szerint, szakképzett 
személyzettel végzett munka, amely az egészségügyi 
közigazgatás szerveivel a legszorosabb kapcsolatban van. 
A m. kir: belüg'yminisztériumhoz tartozó m. kir. Orszá
gos Közegészségügyi Intézetet bízta meg a kormány
hatóság a Zöld Keresztes egészségvédelem szervezésével, 
irányításávlal és ellenőrzésével. Az általános egészség
védelem jelvénye az egyformán széles és hosszú szárak
kal bíró - öt négyzetből összetett - zöld kereszt. 

Ki végzi a Zöld Keresz tes egészségvédelmi munkát? 
Az orvosi részt a községi vagy körorv·os, esetleg a m. kir. 
tisztiorvos, elvétve magánorvos végzi. Ilyenformán az 
orvos pzemélyében is hozzakapcsolódik az egészségügyi 
közigazgatáshoz a Zöld Keresztes egészségvédelem. A 
községi és körorvost ellenőrző m. kir. tisztiorvos egyúttal 
ellenőrzője az 'egészségvédelmi munkának is. A m. kir. 
tisztifőorvos hivatott irányítani és ellenőrizni a törvény
hatóság területén az egészségvédelmet is. A központban. 
a :mo kir. Országos Közegészségügyi Intézetben az ú. n . 
Küls.ő Munkák Osztá,lyának élén egy m. kir. közegészség
ügyi főfelügyelő áll, aki az Intézet igazgatója, illetőleg 
a belügyminisztérium XV. ügyosztályának vezetője alá 
van rendelve. 

Az említett orvosok mellé van beosztva az egészség
védelemnél elengedhetetlenül szükséges védőnői munka 
végzésére a Zöld Keresztes védőnő. A védőnőket két 
állami iskola képezi ki hároméves tanfolyamon. Erre a 
tanfolyamra csak érettségi bízonyítvánnyal, vagy tanító
női oklevéllel lehet felvételt nyerni. Az Intézet védőnői 
szolgálatra csak okleveles védőnőt alkalmaz. A védőnők 
szolgálatban mindig egyenruhát viselnek, ami nyál'On 
világoskék mosóanyagból készült ingblúzból és ugya n
H~'en ISzoknyából áll. A fekete nyakke.ndőbe az Iskola 
színes, zománcos jelvénye v~m tűzve, az öv ön zöld ke-
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1. A debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegy,etemi Ápolónő- és Védőnőképző Intézet végz,ett növendékeinek szines, 
zománcos jelvénye. A jelvény jobb felső fele világoskék, bal alsó fele sárga, a magyar címer szines, a babér- és tölgyfa
ágak zöldek, a betük sárgák. - 2. A Zöld Kereszt helyes alakja, - 3. A budapesti m. kir. Állami Ápolónő- és Védőnő
képző Intézet végzett növendékeinek szines, zománcos jelvénye. A magyar címer szines, a k ereszt zöld, fehér alapon, a 
körirat piros alapon sárga betükből áll. Az évszám az islpola megnyitásának éve. 

resztes csatt vian. A nyári kalap ;fehér szalma, fekete 
szalaggal, az egyik oldalán fehér címerpaizs van zöld 
!kereszttel. A téli egyenruha világoskék mosó ingblúz, 
fekete nyakkendővel, sötétkék posztó szoknya, ugyan
ilyen hosszú, öve s kabát és sötétkék posztó kalap a zöld 
keresztes címerpaiz,zsal. 

A Zöld Keresztes egészségvédelmi munkát olyan 
Vörös Keresztes ápolónők is végzik, akik az említett 
iskolákban védőnői kiképzést nyertek. Ezek Vörös Ke
rlesztes egyenruháju1mt viselik, amelyet a bal karon egy 
Zöld Keresztes karsza,lag egészít ki. 

A 213.015/1933. B. M. sz., valamennyi törvényható
ság első tisztviselőjéhez és a m. kir. rendőrség budapesti 
és vidéki főkapitányaihoz intézett körrendelet szabá
lyozza a viédőnők arcképes személyazonossági ig,azolvá
nyának kérdését. Az igazolványt egyrészt a m. kir. 
rendőrkapitány, vagy a főszolgabíró, másrészt az Orszá
gos Közegészségügyi Intézet igazgatója írja alá és látja 
el hivatalos pecsétjével. Ez a rendelet egyúttal kimondja 
azt is, hogy ezen igazolványok tulajdonosait munkájuk
ban támogatni kell. 

Hol és hogyan végzi munkáját a Zöld Keresztes 
egészségvédelem? Három-, öt-, esetleg többezer lelket 
számláló, elsősorban falusi és tanyai körzetekben. Az 
egy orvosból és egy :Védőnőből álló személyzet által el
látandó körzet nagyságát mindig a helyi viszonyok 
szabják meg. j 

Az egészségvédelmi munka alapját la közhírré tett 
helyen és időben megtaI1tott 'orvosi tanácsadások és az 
ezeket követő védőnői családlátogatások képezik. Elv az, 
hogy minden községben, tanyai központban, iamely be 
van vonva az egészségvédelembe, legyen egy tanácsadó 
helyiség. Vannak kis falvak, 'ahol la községháza egyiK 
szo]:)ája, a csendőrpihenő, vagy egy egyszerű bérelt 
szoba a tanácsadó helyiség és vaDnak a fejlődés maga
sabb fiokán álló egészségvédelmi szolgálatok, ahol külön 
erre a célira épült, mindgyakrabban iskollai zuhanyfürdő~ 
vel és kádfürdővel is fel szerelt Egészségházakban folyik 
a tanácsadás. A cél mindig )az, hogy minél előbb meg
kezdjük az orvosi tanácsadásokat, tekintet nélkül a ren
del!kezésre álló helyiségek legyszerű, szerény mi,voltára. 
Ezeknek kifejlesztése, esetleg Egészségházzá való bőVÍ
tése, iskolafogászatok munkába állítása, Röntgen és 

egy;éb készülékek peszerzése és felS'zerelése mind olyas
valami, amit meg lehet vMni akkor, ha az orvos és 
védönö már dolgoznak. AIrra ,törekszünk, hogy a legegy
szerűbb eszközökkel is a lehető legjobb munkát végez
zük. A tanácsadók . mindenki számára nyitva vannak, 
azok igénybevételé.hez semmi néven nevezendő igazo
lásra, tagsági jegyre, vagy más hasonló írásra szükség 
nincs. A védőnő családlátogatási, felvilágosító, tanító 
munkája egyformán történik meg 'mindenkinél, mert a 
Zöld Keresztes egészségvédelem nem egyes osztáJlyokra, 
egyes betegségekre vagy kOTcsoportokra terjed ki, ha
nem a falu minden lakójá:nak egészsé~ét védi, óvja azza:l 
a gondossággal, amelyet kötelességévé tesz a reábízott 
nagy érték, az emberi élet és egészség. Az egészség
védelmi munka legfontosabb területei a terhes-, anya-, 
csecsemő- és kisdedgondozás, a;z óvodás és iskolás gyer
mekek rendsz'eresegészségügyi ellenőrzése, a tüdővész 
és nemibeteg'ségek ellenI küzdelem, idült vagy más be
tegségben szenvedő, otthon fekvő betegek környezeté
nek megtanítása a korszerű betegápolás mód.iaira. Ezen
kívül ott van a Zöld l{:eresztes egészségvédelem min
denütt, lah0.1 az egészség megtartása, a betegségek meg
előzése a feladat. A jótékonysági munkából is kiveszi a 
részét. Jótéko.ny egyesületek segélyeinek kiosztásánál, 
hivatalos inségenyhíW akciók lebonyolításánál javasla
tait figyelembe veszik, hiszen a legj.obban, a legközvet
lenebbül ismeri azokat a viszonyokat, amelyek között 
az egyes családok élnek. 

Mibe kerül a Zöld Keresztes egészségvédelem ? Egy
egyegészségvédelmi körzet lakosságánál a \fejenkénti és 
évenkénti összes költségek 48 fillértől 56 fillérig terjed
nek a körzet nagyságától függően, A költségeket az 
állam, a törvényhatóság és az érdekelt :községek együt
tesen fedezik. A községeket többnyire olyan tételek ter
helik, amelyek jelentékeny részét készpénz kiadás nélkül, 
természetben tudják adni. Ilyenek pl. ia vooőnő egy
szoba-konyha-kamrás Ilakása, a tanácsa:dó- és esetleg 
váróhelyiség, !ez utóbbinak fütése, világítása és takarí
tása, időnkénti fuvar a védőnő számára, .ha egy körzet 
Itöbb községből ,áll. Olcsóvá és még a mai korlátolt anyagi 
lehetőségek mellett is megindíthatóvá teszi az általános 
egészségvédelmet az is, hogy egy szervezettel egy-egy 
község összes 'egészségvédelmi feladatait ellátja. 
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Szükség van-e a Zöld Keresztes egészségvédelemre ? 
Feleletet erre a kérdésre azok a számok adnak, melyekből 
megtudjuk, hogy 20 európai állam közül nálunk a leg
nagyobb a cs'ecsemőhalandóság. Az 1928-32-es évek 
átlagában 100 élveszülött közül 17.1 halt meg. A tuber
kulózisban elhaltak száma is a legmagasabb tuberkulózis' 
halálozást mutató államok közé sorolja Magyarországot. 
Magas nálunk a hasi hagymáz által okozta halandóság is. 
Ez ,olyan betegség, amelyik ott lép fel a legnagY'obb 
számban, ahol a Itejet, zöldséget és tegyéb élelmiszer
féléket tisztátalanul term~lik, kezelik, szállítják, ahol a 
légy ellen semmit sem tesznek, ahol a kifogástalan ivóvíz
szerzésre gondot nem fordítanak, ahÜ'I tehát rendetlen, 
piszkos az ember, a háztáj, a háziállat. Babona, rossz 
szokások, piszok sok egyéb betegségnek is okozói, ter
jesztői. Fölösleges bővebben magyarázni ezek után az 
egészségvédelem szükségességét. Ha az /O.tvos és védőn ő 
minden csecsemőt, minden gyermekágyas anyát, ha lehet, 
minden terhest tanáccsal látnak el, ha keH, orvosi keze
lésbe juttatják, állandóan tanítanak, csak akkor fog az 
említett arányszám úgy lecsökkenni, ahogyan annak minél 
előbb meg kell történnie. A tuberkulózisban szenvedő 
ember elkülönítésével, kioktatásával, kezelésével és ápo!lá
sával érhetjük csak el, hogy előbbre kerüljünk a 'szomorú 
rangsorban. Ezt is csak az egészségvédelem útján érhet
jük el. A hasihagymázt csak azért emeltük ki például, 
mert ennek a ' betegségnek kedvezőtlen arányszámánál 
már a környezet megjavításával, jó ivóvíz biztosításával, 
tisztaságra és h~lyes, egészséges szokásokra való egyéni, 
állandó l oktatással igen jelentős javulást lehet olcsón 
elérni. Itt megint az állandóan a néppel foglalkozó általá
nos egészségvédelemre van szükség. Az előbb elmondottak 
természetesen egyéb betegségekre és egészségi ártalmakra 
is vonatkoznak. 

Szükségünk van az általános egészségvédelemre 
erkölcsi és gazdasági oko knál fogva ' is. Kötelességünk 
minden magyar életet már csecsemőkorában megtartani 
és az élettel való küzdelemre úgy ;előkészíteni, hogy épen, 
egészségesen tudja azt végigharcolni. Minden óvodás, 
iskolás gyermeket úgy kell gondoznunk, hogy abból egész
séges, munkabíró, hasznos felnőtt magyar legyen. A fel
nőtt egészségére ügyelnünk ke~l,mert a nemzetnek szük
sége van mindenki munkájára és: szüksége van ép utó
dokra. Gazdasági okokból is ügyelnünk kell az egészségre. 
Nálunknál sokkalta gazdagabb államok sem engedhetik 
meg maguknak azokat a milliós, a nemz.et ,szempontjából 
haszontalan kiadásokal, amelyeket az egyes családokra, 
végeredményben pedig a nemzetre 'rónal!: a már bekövet
kezett, de megelőzhető betegségek gyógyítási költségei, 
a betegségek következtében ~Ivesztett hasznos munka, az 
egyén korai halálával elvesző hiábavaló sok kiadás, 
amely annak az egyénnek szülE~tésétől való felnevelésé
vel járt. 

Milyen elterjedésű a Zöld Keresztes egészségvédelmi 
munka? E cikk írásának pillanatában 125 egészség
védeimi körzet 128 védőnővel, 424 községben, illetőleg 
városban dolgozi!k, el1átva összesen 1,036.437 lelket. 
A minden helységben meglévő tanácsadó-helyiségeken 
kívÜl 25 egészségház van, ezek közül 15-ben van iskoJai 
zuhanylfürdő. 

Milyen) az egészségvédelemmel kapcsolatos munka 
folyik még az országban a Zöld Kereszt jelvénye alatt? 
Ide tartozik elsősorban a falusi víz:ellátás javítását célzó 
munka, melyet az Országos Közegészségügyi Intézet mér
nöki osztálya végez szerte az. országban. Évente többszáz 
kutat építenek és javítanak meg az Intézet szakértői az 
ország egész területén. A kifogástalanul épített, évente 

többször megvizsgált vizű kutak tulajdonosai bizonyos fel
tételek betartásánál kút jaikra megkapják a Zöld Keresz
tes "Jó ivóvíz" felírású táblát. 

Időleges nyomorenyhítő és más munkát is végez az 
Intézet a Zöld Kereszt jelvénye alatt. ;Ilyen volt pl. ez év 
tavaszán az ország számos helyén a Zöld Kereszt cukor
akció, amely ' főleg csecsemők és kisgyermekek számára 
juttatott cukrot, valamint ilyen volt a Zöld Kereszt 
étkezési akció, amely főleg a Tiszántúl inségsujiotta 
vidékein folyt több hó.napon át. 

A fentiekben ismertetett munka az, amit a ZÖ'ld 
Kereszt a falu lakosságának érdekében végez. Segítsé
günkre lehet ebben 'a csendőr, ha úgy tesz, amint azt 
a már említett vezércikk ajánlja. Ismétlem, igaz köszö
nettel vesszük, ha a csendőr is megmagyarázza a falu 
népének, hogy "erősebb, egészségesebb lesz, ha meghall
gatja a Zöld Kereszt embereit". Ha alkalom van rá, 
tanítsa, mondja a csendőr is, hogya Zöld Keresztes 
tanácsadóban mindenkit szívese~ fogadnak, hogy ott az 
egészségest is örömmel látják azért, hogy megtanítsák 
arra, miké.nt őrizze megegészségét. A csendőr, a védőnő, 
az orvos, a falu népe mind egyformán magyarok, akiknek 
segíteni keH egymást egymás érdekében és magasabb 
célok elérésének érdekében. 

A Zöld Keresztes egészségvédelmi munkáról bővebb 
felVilágosítást mindig szívesen ad az Országos Közegész
ségügyi Intézet igazgatósága, vagy közvetlenül la; Külső 
Munkák osztálya (Budapest, IX., Gyáli-út 4. sz.). 

A fényképezésről. 
írta: vitéz KAPOSSY GYULA g. százados. 

(Befejező közlemény.) 

A másolás. 

Azok a bajtársak, kik maguk hívtáJk elő saját fel
vételeiket, ebben a munkájukban bizonyára sok örömet 
és szórakozást leltek, dacára annwk, hogy csak felvéte
lük negatív képét látták. Elképzelhető, hogy még na
gyobb lesz ez az izgalommal vegyes öröm aikkor, ami
kor leselkedve várjuk, hogyan fejlődilk ki a valódi képe 
felvételünknek. Erre a másolások útján nyílik alkal
munk. Előbbit negatív-, utóbbit pozitív eljárásnak ne
vezzük. Nem ismeretlen ez a Ikét idegen szó bajtársaim 
előtt, hisz a nyomozó sz.olgálatban is találkozhatnak vele, 
mikor ujjlenyomattal a bőrfodrok fordított negatívját 
kapták, vagy mikor a sárban visszamaradt cipő- (láb) 
negatív nyomából gipsszel annak pozitív alakját örökí
tették meg. 

A lemezek előhívása után azt lát.iuk, hogy a lemezre 
(filmre) felvebt kép világOos és árnyékos részei a való
sággal ellentétesen jelentek meg. A fehérruhás nő fe
kete, míg a mellette álló férfi sötét ruhája a lemezen 
fehér képet mutatott. De fordítva 'láttuk olyan értelem
ben is, hogy a kép réteges (fényérzékenyr) oldaláról 
nézve, a valóságban balról álló férfi képe a lemezen 
jobboldalról látszott. 

Ha azt akarjuk, hogy a lemez fordított Iképe, fénye 
és árnyéka a valóságnak megfelelje:n, a lemezt újból egy 
fényérzékeny anyagra helyezzük, fény segítségével át
világítjuk és így már pozitív képet kapunk. 

A negatív képeiket rendszerint papirosra másoljuk 
.. éspedig aszerint, hogy, milyen anyagot használunk, hogy 

ez az anyag milyen eljárást követel, a másolást két cso
portba oszthatjuk, úgymint: 1. kimásolás, 2. előhívás. 
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Bevonulás után ... 
(Martan Gyula fhdgy. felv.) 

Kimásolásra napfénypapirost használunk. Mint a 
neve iJS mutatja, a másolat a nap fénye mellett annak 
bontó hatása folytán keletkezik. A másolat úgy készül, 
hogy a negatívot egy, e <:élra készített másolókeretbe 
helyezzük, majd ennek réteges oldalára a fényérzékeny 
papirost annyira odaszorítjuk, hogy az el ne mozdul
hasson. A leszorítást a keretbe illő fedéllap végzi, ami 
viszont felülről két rúgótól ikapja a nyomást. A két 
rúgóra azért van szükség, mert a fedéllap két részre 
osztva és középen sarokvassal ellátva külön-kÜtlön ~S fel
nyitható, miáltal mód adódik arra, hogy az egyik oldalt 
felnyitva, a másolás menetét figyelhet jük anélkül, hogy 
a papír elmozdulhatna, mert a mási,k fedélrész azt még 
mindig szorosan tartja. 

Ha filmekről akarunk másolatot készíteni, akkor 
a film elé egy -keretbe illő üveglapot teszünk. Ha a pa
pírlap !!lincs eléggé leszorítva, életlen, homályos máso
latot kapunk, az esetleges elmozdulás pedig azt telje
sen tönkrete,szi. Ugyancs3lk javíthatatlan foltokat idéz 
elő az is, ha a lemez és a papiros nedvességtől össze
ragad. Tehát azok tiszta, száraz állapotára nagy súly 
helyezendő. 

A napfénypapírok tulajdonsága az, hogy a napfény
nél megfeketednek, ezért a másolás alkalmával - ha a 
fedelet kinyitva ellenőrizzük -, mindjárt a valóságos 
képet látjuk. A másolást addig foly tat juk, míg a ikép 
tónUJSával meg vagyunk elégedve. Tekintettel, hogy a 
további eljárás során a kép kissé halványodni fog, a 
másolatokat inkább valamivel sötétebbekre készítsük. 
A másolás után a kép az úgynevezett színező fürdőbe 
kerül, ahol 5- 10 percig marad, ezután pedig következik 
a fixírozás és mosás már ismert eljárása, mert itt is 
ugyanúgy kell azt végezni, mint a lemezeknél, . azzal a 
különbséggel, hogy a fixirnátronba metalisulfit Inem te
hető. 

Ha a másoláshoz .használt papír erősen klórozott, 
tanácsos a színező fürdő előtt váltott vízben addig 
mosni, míg a víz tiszta marad, mert enélkül előfordul
hat, hogy másolatunk foltos lesz. Hogy a színező für
dőhöz milyen vegyszert használjunk, az teljesen attól 
függ, hogya papiros milyen gyártmányú. Legajánla
tosabb a papír mellé csomagolt vegyszereket az ott le
írt összeállításban használni. Tekintettel arra, hogy a 
napfénypapírok fényérzékenysége gyenge, azért sokszor 
- különösen borús téli időben - órák hosszáig ikészül 
egy másolat. Ilyenkor több másolókeret használata mel
lett is lassan haladunk munkánkban, éppen ez a nagy 
hátránya ezeknek a papirosoknak és emiatt ezt az eljá-

rást már nagyon ,kevesen választják. Hátrányukkal 
szemben előnyük az, hogy sötétkamra nélkül is tudunk 
velük dolgozni. 

A pozitív eljárás másik módja az előhívás. Lényegi
leg az előbbitől annyiban különbözik, hogy a papír a 
megvilágítás után nem ad látható képet, hanem éppen 
úgy, miIllt a lemezeknél, annak ,külön etőhívás~ és rögzí
tése válik szüki3égessé. 

Az előhívópapirosok kétfélék, úgymint brómezüst
és gázfénypapírok. Az előbbiek majdnem olyan fény
érzékenyek, mint a lemezek, azért ezekkel csak sötét 
helyiségben pirosfény mellett dolgozhatunk. A gázfény
papírok fényér~ékenysége már jóval gyengébb, ezért 
ezeknek a gyenge gyertyafény sem árt. 

Az előhívópapirosok másolása mesterséges fényné! 
(villany, petróleumlámpa) történik. Megvilágításukra 
másodpercek elegendők, rövid idő alatt sok másolatot 
készíthetünk. Ez-.ek a papírok ma már igen tökéletesek, 
éppen e2ért Illagyon eliterjedtek is, ügyes has'ználatukkal 
sok esetben a negatívok hibáin is tudunk javítani. 

Majdnem minden gyártmányban találunk kemény, 
közepes és lágyan dolgozó papírokat, melyeknek cM
Rzerű használamval' a kemény, vagy lágy negatívokról 
készített másolatok karakterét bizonyos mérvben meg 
tudjuk változtatni, ami annyit jelent, hogy kemény nega
tívról lágy papír használatáV'al kevésbé ellentétes, 
viszont lágy negatívról kemény papír használatávaJ. jó
val ellentétes.ebb másolatot készíthetünk. 

A megvilágítás itt is másolóker,ettel - úgy mint a 
napfénypapirosoknál - történik. A 'lemez réteges olda
lához kerül a papír réteges oldala, melyet úgy tudunk fed
ismerni, hogya papír széle mindig a réteges oldal felé 
gömbölyödik. 

Mint említettem, a másolás alatt a kép nem hagy 
látható nyomot a papdroson, ezért a másolás menete 
szemmel ellen sem őrizhető, emiatt könnyen megeshetik, 
hogy a kép túl- vagy alexponált lesz. Hogy kísérletezés
sei sok papirost ne pocsékoljunk, ajánla.tos a megvilágí
tás idejét előbb kis papírcsíkon kipróbálni, később azon· 
ban, - feltéve ha ugyanazt az előhívót és papírt hasz
náljuk, - olyan gyakorlatra teszünk szert, hogy papír
rontásra csak ritkán kerül sor. 

A megvilágítás ideje itt is ugyanazoktól a tényezőktől 
függ, min:t a gázfénypapirosoknál. Szabályszerűen fedett 
lemezek villa:nyféllnyel' történő átvilágításához kb. 1--2 
másodperc, petróleumlámpa-világításhoz hozzávetőlegesen 
1/)-15 másodperc szükséges. Hogy a kép megvilágítása 
egyenletes legyen, a keretJet a fényforrástól kb. yz méter 
távolságra tartsuk és állandóan mozgassuk. 

A megvilágítás után következik a képek előhívásal 
melyhez ugyanawkat a hivókat használhat juk, mell.lyeket 
a lemezeknél használtunk, csak két-háromszoros felhigí
tásban. Hívás előtt tanácsos a papirost vízbe mártani, 
miáltal azt a hívóoldat egyenletes,en éri és kis légbubo
rékok s.em kelet.keznek. 

A pa,pírhívás tulajdonképpen a fényképező aratása, 
nekem mindig nagy izgalmat jelent, mikor látom felvéte
lem kibontakozását. A kép t eljes kifejlődésére kb. 2-3 
perc szükséges. Figyeljünk arra, hogy ,wI ne hívjuk a 
képet, mert - ellentétben a lemezekkel - 13. rögzítés 
alkalmával még sötétedni fog. Az előhívott kép kb. 
10-15 percig marad a rögzítőben, azután egy félórára 
a mosóba tesszük, majd szárít juk. A lI'enti előhívópapi
rok majdnem minden szaküzletben kaphatók éspedig a 
leme~ek különféle méreteinek megfelelően felszabadulva, 
vagy íves alakban. Ajánlatos egy és ugyanazon papíros-· 
ból kemény (Hart), közepes (Normal) és lágyan (Weich) 
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dolgozótJ beszerezni, hogy az a fajta legy.en kéznél, ame
lyik a lemez karakterét tekintve, a legjobban megfelel. 
Tapasztalatszerz€S/ céljából próbálják meg a bajtársak 
egy és ugyana.zon lemezről mind a három fajta papíros
sal másolatot készíteni, ezek munkájár61 így látnak leg
tisztább képet és kevés gyakorlattrul tudni fogják, hogy! 
melyik negatívhoz melyik papír lesz legalkalmasabb. 

A kép külső kiállítáJsa megköveteJl, hogy tetszetős 
legyen. Gondos3ln elkészített másolat sokkal jobb hatást 
kelt, mint a rendetlen. Ha íves papírt használunk, a ké
pek szélét derékszögalakban vágjuk le Qllóval. A külső 
csín megköveteli, hogy a képnek kis fehér slJéle marad
jon. Ezt úgy érhetjük cl, ha a lemez és papíros közé egy 
fekete papírlapból kivágott és kb. Y2 cm széles keretetl 
helyezünk. Tekintlettel arra, hogy a fekete papír a fényt 
nem engedi át, a képnek keret! által fedett széle fehéren 
marad. Ha kör-, vagy tojásdadalakú képet akarunk, ak
kor a fekete papírllapot ilyen alakra vágjuk ki. 

Újabban az ama:tőrfényképezők körében igen felka
pott és valóban igen tetszetős a képek tükörfényesítése. 
Erre csak fényes papírok a,ll\Jalmasak, mert a matt 
(durva fielületű) papírokat fényesiteni nem lehet. Az el
járás igen egyszerű! A megszáradt képet kb. egy percr€! 
vízbe márt juk, ha fényes oldala átnedvesedett, ezen olda
lával üveglapra fektetjük és az e célra szolgáló glUnmi~ 
hengerre1 addig hengereljük, mig úgy a víz, mini a kia 
légbuborékok az üveg és kép közül teljesen kipréselőd
nek. Száradás után a kép az üvegrru minden segítség 
nélkül leválik. Ha mégis ráragadna, tegyi.ik ismét vízb~ 
és úgy áztassuk le. Hogy ettől a kel1emetlenségtől min-

vitéz Kapossy Gyula g. szds. felv.) 

denkor biztos~t·suk magunkat, az üveglapot előzőleg sze
szes (denaturált) krétaporral tisztítsuk meg, a Lép 
áztatóvizébe pedig néhány csepp glicerint töltsünk. Ez
zel az eljárással képeink sohse fognali fölragadni és 
valóban tükörfényesek lesZIllek. 

Bizonyára látták már b~jtársaim a hiViatásos vagy 
gyakorlottabb amatőrök fényképei közötrt színes képe
ket. Minthogy ez sokaknak tetszik és gyakran búsásan 
megfizetnek H'yen képekJért, azért ezt az egyszerű szí, 
nezőeljárást én is ismer1tetem. Előrebocsátom, hogy 
~sak előhívásos, - Itehát brómezüst és gázfénypapíro
kat - lehet az alábbi eljáJrással színezni. 

Első követelmény, hogya színez·endő kép jól legyen 
fixáll'Va és még jobban ki 1egyen mosva. A megszárad~ 
képet egy további szinezőfürdőbe kell tenni, melynek 
összeállítását, - a szerint, hogy milyen színű képCít 
akarunk, - az alábbiakban köz~öm: 

Barna színezés: 

I. Víz. 
vörösvérlúgsó 
brómkáli ~ 

II Víz . 
kénnátrium 

500 kemo 
10 gramm. 
6 gramm. 

200 kemo 
20 gramm. 

A tiszta tálba helyezett képre ráönt jük az úgyneve
zett I. számú fehérítő oldatot. Ha a kép egész halvány
színű lesz, mosóba ,tesszük és kb. 10 percig többször vál
tott vízben mossuk. Mosás után a II. számú úgynevezett 
színezőoldatot kb. 20-szoros hígítással (20 kcm. oldat
hoz 400 kemo víz) vesszük és abba a képet úgy heJ.~ez-
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zük el, hogy azt teiljesen elfedje. A színezőfürdőben a 
képet addig tart juk, amíg a;z a ktvánt mérvben vissza 
nem nyeri színét, utána alapos mosás és szárítás követ
kezik. Minél halványabbra fehérít jük a képet a fehé
rítőfürdőben, annál sötétebb en fog előjönni és minél 
jobban hígitjuk a színezőoldatot, annállassabban fej 
lődik ki abban a kép. 

Barna) téglavörös) kék és zöld színeket adJnak a 
következő !ürdók: 

Aj I. Víz (párolt) 100 kcm. 
Uránitrát 1 gramm. 

II. Víz (párolt) 100 kcm. 
vörösvérlúgsó 1 gramm. 

Az I. és II. s~ámú oldatokból különböző színek clé
réséhez az alábbi mennyiségben vegyítünk. 

Sötétbarna színhez 
Vörösbarna színhez 
Téglavörös színheoz 
N arancssár~a színhez 

1.-001 

30 kem. 
30 " 
30 

_ 20 " 

II. -ből 

5 kcm. 
10 
30 
30 " 

A fenti mennyiségben vegyített oldatlhoz három-négysze
res vizet és 10 csepp jége'cetet adunk. 

B j Kék színező: 

I. Víz . 
Vörös vérlúgsó 

II. Víz 
Citromsavas vasoxid. 

100 kcm. 
1 gramm 

100 kcm. 
1 gramm 

Ugyanúgy, mint az Aj oldatnál három-négyszeres 
vízzel és 10 csepp jégecettel higítandó. 

Ha az Aj (I., II.) ,és Bj(I., II.) oldatot egyenlően 
vegyít jük, zöldszínező fürdőt nyerünk. Az egyikből több 
vagy kevesebb, világosabb, vagy sötéteblb színt ad. Itt 
fellhlvom még a f igyelmet, hogy a színezoŐfürdő utáni 
mosás csak két-három percig tarthat, mert egyébként 
a színezés rovására megy. 

Kedves baj társak ! A fényképező eljáráshoz szüksé
ges alapismeretek közlését a fentiekkel be is fejeztem és 
ha csak egynéhányan is eme közleményem hatása alatt 
kezdtek a fényképezéshez, nem végeztem felesleges mun
kát. Remélem azonban, hogy többen is lesznek, akik ez
zel a nemes és örömteli szórakozással hasznosít ják a 
szabadidejüket és azonfelül ezzel is szolgálják minden 
csendőr egyetlen célját : a közbiztonságot. 

Friss tömés . .. 
(Bálint Géza örm. - Budapest - felv.) 

A taktakenézi gyilkosság 
nyomozása. 

Írta: KISS MIKLóS thtts (Debrecen). 

(Nyomozták: a báji és polgári örsök a debreceni nyomozó 
alosztály tárnogatásával.j 

A báji ömparancsnokságtól 1934 október 16-án 17 
óra 45 perckor, a debreceni nyomozó alosztályhoz a kö
vetkező távmondat érkezett : 

"A mai napon Taktakenéz községből jelentették táv
besz.élőn, hogy a Szántó homokJa tanya meHett a kuko
ricásban egy 20- 21 évesnek látszó, ismeretlen, iparos 
kinézésű férfihullát találtak. A hulla körülbelül 2 napos 
lehet. Bűncselekmény forog fenn. Az ügyészség a bon
colást elrendelte. Járőr kivezénylését kérem." 

Az alosztályparancsnokság az örs támogatására, 
Molnár József őrmesterrel, engem vezényelt ki. A rossz 
közlekedési viszonyok miatt CSali másnap a déli órákban 
érkeztünk a Szántó homoka tanyára. Megtudtuk, hogy 
a hullát már behozták a kukoricásból s az egyik lakat
lan, bezárt helyiségben helyezték el. A nyomozást végző 
járőr pedig, az előttünk rövid idővel odaérkezett sza
kaszparancsnokkal, a hulla találási helyét ment meg
tek~teni. Mi is utánuk siettünk és a nyomozást vezető 
Boldogh József alhadnagy, szakaszparancsnoknáJ jelent
keztünk, aki az eddigi megáU,apitásokról a követke~ő

képpen tájék'Üz,tatott bennünket: 

A hulla Taktak'enéz községhez tartozó Szántó ho
moka tanyától egy kilométerre délnyugatra elterülő 

kukoricásban, a dűlőúttól 8 méter távoloságra, hanyatt 
feküdt. Lábai egymásra voltak téve, a két keze pedig 
a feje felett volt összehajtva. Homlokán tompa tárgytól 
eredő ütések, míg a bal mellén, a szív t ájékán, 8 kés
szúrás nyoma volt látható. 

A hulla kabát jának a gallérja és háta kissé véres 
volt. Az inge, bár a szívtájékon levő szúrások azon ke
msztül hatoltak az áldozat mellébe, nem volt véres', s a 
mellen a szúrások körül is csak aJig észrevehető vér
nyomok voltak láthatók. A hulla alatt sem volt vérnyom. 
Kaootj.aí és inge a háta aLi volt gyűrődve. 

Közvetlen a huUa mellett egy 21 centiméter hosszú, 
9 miUiméter ~ széIes, nyitott, véres pengéj.ű zsebkés, míg 
a hullától 8 méter távolságra, a kukoricás mellett vezető 
dűlőúton egy, két darabba tört, 78 centiméter hosszú, 
12 centiméter vastag fűzfadarab találtatott. 

A hulla körül eltépett papírdarabok voltak szét
szórva. A dambokböl ítélve az eltép ett papír valamilyen 
igazolvány lehetett. 
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Amit vissza kell szereznünk: Nedec vára. 

A hulla :ruhájában, a kabát felső zsebében egy vas
öngyujtó, belső zsebében pedig egy borotva, egy darab 
mosdószappan, egy dohány tartó s egyéb iapró tárgyak 
találtattak. 

Úgy látszott, hogyazsebeket valaki átkutatta. 
A hulla sapkáj a vagy kalapja hiányzott s azt sem a hely
szín közelében, sem a távolabbi környéken nem lehetett 
megtalálni. A helyszinen használható lábnyomokat bizto
sítani nem lehetett, mert 'azokat részben az akkori esős 
időjárás, részben pedig a járőr érkezése előtt megjelent 
kíváncsiskodók megsemmisítették. 

A nyomozást abból a feltevésből kiindulva vezettük 
be, hogy gyilkosság történt. Ezt; a hulláin talált nagy
számú és súlyos külsérelmi nyomok kétségtelenül igazol
ták. A helyszín adataiból következtetve azonban az volt 
a további feltevé3ünk, hogy a gyilkosságot nem a hulla 
feltalálási helyén, hanem a kukoricás mellett elhúzódó 
dűlőút szélén követték el. Ezt a feltevésünkét Játszott 
igazolni :a vérnyom hiánya a hulla alatt, továbbá a 
.hulla fekvési helyzete, különösen pedig a háta alá gyű
rődött kabát és ing, amelyek vonszolás mellett bizonyí
tottak. Vonszolási nyomokat a már említettesös időjárás 
miatt nem iehetett ugyan teljeiS határozottsággal meg
állapítani, de igen alapos megszemléléssel arra a meg
győződésre jutottunk, hogy a hullát a dűlőúton talált, két 
darabba tört fűmabot helyétől vonszolták be a kukori-

cásba. Elgondolásunk szerint a tettes ott ütötte homlokon 
áldozatát, miközben a bot kettétört, majd a zsebkéssel 
többször szíven szúrta. A hullát ezután bevonszolta a ku
koricásba, hogy a cselekmény felfedezését megnehezítse. 
Hogy a gylIkosság valóban a dűlőúton történt, azt iga
zolni látszott az a - később megtudott - körülmény is, 
hogy az áldozat sapkáját egyik tanyabeli ember még a 
gyilkosság felfedezése előtt, a dűlőúton találta meg, de 
ennek nem tulajdonított! jelentőséget. A sapkát magához 
vette és a nyomozás kezdetén a leletről nem is tett jelen
tést. Teljesen érthetetlennek látszott előttünk azonban 
az, hogy sem a hullán, sem a feltalálás, sem az elkövetés 
helyén nem találtunk vérnyomokat. Erre vonatkozólag 
csak a boncolás megejtése után kaptunk magyarázato t. 
A törvényszéki orvos véleménye szerint ugyanis a szú
rások körül és a fehérneműn azért nem volt vérnyom, 
mert aZ áldozat először a fejére kapta az ütéseket, öntu
datlan állapotba került és hátára esett. A szúrások már 
öntudatlan állapotában, hanyattfekve érték. Három szú
rás a szívb e hatolt, a többi pedig a mellkason áthaladva a 
szívburok üregeiben végződött, így a vérzés csak befelé 
történt. 

Elsősorban az áldozat kilétének megállapításárIa töre
kedtünk, mert ettől reméltünk olyan adatot, amelynek 
alapján nyomozásunknak határozott irányt adhatunk. Az 
áldozatnál azonban - miként már említettem is - nem 
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volt olyan tárgy, amely lci.létére felvilágosítást adott 
volna. A körülötte talált papírdarabok !aZonban a tet
testől vagy az áldozattól származónak látszottak, ezért 
azokat összeszedtük és gondosan összeillesztettük. Az 
összerakott papírdarabok egy igazolványt mutattak, 
amelyet Oros község elöljárósága állítot~ ki Kun József 
polgári lakos részére. A n:yomozá,s ennek az adatnak alap
ján azonnal Oros és Polgár községbe terelődött, ahol rövi
desen meg is állapítottuk, hogy Kun József polgári la
kos, október 12-én reggel azzal távozott el Polgár köz
ségből, hogy Taktaharkány .községbe, az ott tartózkodó 
Kun András nevű vak koldushoz megy, hogy neki az ál
tala összegyüjtjött könyöradomány t átadhassa. 

Valószínűnek' tartottuk, hogy az áldozat azonos Kun 
Józsejf polgári lakossal, akit ismeretlen tettes a nála volt 
könyöradományért ölt meg. Hogy erről meggyőződjünk, 
azonnal Kun Andrásért és hozzátartozóiért küldtünk. 

Kun András vak koldus és Gábor nevűtestvére rövi
desen meg is érkeztek a Szántó homok a Itanyára. Utóbbi 
a hullában Kun József polgári lakost határozottan' fel
ismerte. Ezután Kun Andrástól iparkodtunk az áldozat 
előéletére és életviszonyaira vonatkozólag minél ki
merítőbb tájékozást nyerni. Nevezettől- ki mint vak 
koldús, több vármegyére kiterjedő koldulási engedéllyel 
bírt - megtudtuk, hogy Kun Józsefet 12 ,évvel ezelőtt, 
14 éves korában vette maga mellé vezetőül. Együtt járo
gattak 'a Hajdúságban és Nyírségben könyöradomány t 
gyüjteni. Mivel azonban ő koránál fogva már nagyon 
legyengült s a gyaloglást az utóbbi időben nem bírta, 
engedélyét Kun Józsefnek adta át, aki azzal egyedül járt 
tovább az ő részére adományokat gyüjten:i. Az adományo
kat ezután időnként sz.emélyesen hozta el hozzá. Elmondta 
még, hogy Kun nagyon jószívű, megbízható, idegenekkel 
szemben is bizalmas· és közlékeny természetű ember ,"olt, 
aki a gyüjtött könyöradomány összegét mások előtt nem 
titkolta, meIit rossz akaratú embert senkiben sem látott. 
Legutóbb 1934 szeptember hó elején indult el la Nyír
ségbe könyöradomány t gyüjteni. útbaindulásakor abban 
áHapodtak meg, hogy a gyüjtést november l-re befejezi 
és akkor őt nem Polgáron, hanem Taktaharkányban lakó 
teSitvére lakásán fogja felkeresni, mert ott fog tartóz
kodni. 

Elmondta még Kun András, hogy vezetőjének Tisza
dada községben is vannak rokonai s nem tartja kizárt
nak, hogy ezekhez 'betért, mielőtt hozzá jött volna. Ebből 
kifolyólag a Kun József körülményére vonatkozó puha
tolást,egyidejűleg a tiszadadai rokonok szerepének <tisz
tázására 'is kiterjeszteni szándékoztunk annál is inkább, 
mert a gyilkosság elkövetési helye Tiszadadához ialig 
2-3 kilométerre fekszik. Mivel ,azonban az elkövetési 
helyet Tiszadadától a Tisza választotta el, szükségesnek 
véltük először mind a tisZladadai, mind a tiszadobi révé
szektől érdeklődni, hogy az áldozat a · Tiszán mikor kelt 
át és !eZ alkalommal ki volt a társaságiában. A révészek 
semmire sem emlékeztek. Velük szemben nem merült 
fel gyanús körülmény, így puhatolásunk eredménytelen 
ma.mdt. 

Puhatolás közben egyik jálrőr arról szerzett tudo
mást, hogy az áldozat boncolása alkalmával Bartos Já
nosné tiszadadai lakos - aki a meggyilkolttal rokonsági 
viszonyban volt s így azt kétségtelenül ismerte -, a 
Szántó homoka tanyán tartózkodott és annak ellenére, 
hogy a hulla kiléte akkor még ismeretlen volt, elhall
gatta, hogy: az Kun Józseffel azonos. Ez .gyanúsnak tűnt 
fel előttünk, ezért Tiszadadára mentünk,. hol Bartosnét 
és f.erjét részletes kikérdezés alá vettük. 

A kikérdezés során Barto:; azt állította, hogy egyet
len fillérjük sincs, továbbá, hogy október hóban :sem Ő, 
sem a felesége egyáltalán nem távoztak el a lakásukról. 
Ugyanakkor Bartosné azt állította, hogy 9 fiUérjük van. 
Azt sem ,tagadta le, hogy a boncolás napján la Szántó 
homoka tanyán járt. Állítása szerint egy ott lakó roko
nát volt meglátogatni. 

Nevezettek ismételt kikérdezésük során is meg
maradtak előző előadásuk mellett. Miután ellentétes 
előadásukat gyanúsnak találtuk, alakásukon bizonyíté
kok felfedezése végett kutatást végeztünk, amelynek 
során egyik kávéscsészében 3 pengőt !találtunk. Bartos 
nem akart tudni arról" hogy a pénz pogyan került oda. 
Bartosné ugyanakkor állította, hogy a ,kérdéses összeget 
férjének testvére, Bartos István tiszadadai lakos vitte 
lakásukra és adta át neki megőrzés végett. A közben elő
került Bartos István tagadta, hogy bátyjának és 'felesé
gének megőrzés végett pénzt adott volna át, így a ')fÜ

lönböző, egymással ellentétes előadásukból következtetve . 
valószínűnek tartottuk, hogy részük van Kun JózSeIf 
meggyil:kolásában és pénzének elrablásában. Ezért mind
hármukat őrizetbe vettük és Taktakenéz községbe kí
sérve, újabbrészletes kikérdezésükhöz kezdtünk. Hosszas 
k.ikérdezés után a pénz. szerepe tisztázódott. Mind Bar
tos, mind a felesége beismerték, hogy a ikérdéses össze
get Bartosné a Szántó homoka tanyán árusított zacharin
ért kapta s a további eljárás és büntetéstől való félelem 
miaitt nem merték a pénz mikénti szerzését beismerni. 
Miután nevezettek elfogadhatóan tisztázták magukat a 
súlyos gyanú alól, szabadon bocsátottuk őket si nyomo
zásunkat más irányba folytattuk. 

A Kun József körülményeinek felderítésére ~ Polgár 
községbe már előzőleg - kiküldött járőr ugyanis jelen
tette, hogy Kun József október ll-én délután tért vissza 
Polgár községbe. Ott , elmondta, hogy Oros község elől
járósága, - mert a nála levő 'engedély nem az ő, hanem 
Kun András nevére volt kiállítva, - a további könyör
adomány gyüjtést vele megszakíttatta és igazolványát 
elvéve Polgár községbe való visszatérésre utasította. Az 
elvett igazolvány helyett a községi előljáróság az ő saját 
nevére kiállított, ideiglenes igazolványt adott. A járőr 
a községben puhatolva megállapította azt is, hogy Kun 
József az október 12-re virradó éjszaká.t Fedor Sándor 
volt orlosz hadifogoly lakásán töltötte s onnan indult el 
7-8 óra között egyedül Taktaharkányba, hogy az össze
gyüjtött 63 pengő, könyöradomány t Kun András vak 
koldusnak kézbesíthesse. Azt is hallotta a járőr, hogy 
Fedor az utóbbi napokon. több alkalommal mulatott a 
kocsmában. Fedorral a járőr nem beszélt, mert a po'l
gári községi előljáróság f:ogdájában, kihágás miatt 
ka,pott 3-4 napi lelzárásbüntetését itöltötte. 

A felsorolt adatok alapján Boldogh alhadnaggyal 
Polgár községbe mentünk, hogy Fedor pénzforrás át és 
október 12-14 '.közötti holtartózkodását megvizsgáljuk. 
Megérkezésünk alkalmával az illető még mindig a községi 
fogdában volt lezárva, éppen ezért őt; nyugodtan hagyva, 
a polgári örs járorével karöltve megkezdtük ellene az 
adatgyüjtést, kikérdezve mindazokat, akikről feltehető 
volt, hogy vele, valamint a két Kunnal kapcsolatban 
bármi adatot. tudtak szolgáltatni. 

A kikérdezések során Török Istv,án polgári vak 
koldus előadta, hogy október 12-én r,eggel Kun József el 
akart vele indulni könyöradomány t gyüjteni. Abban állac 
podtak meg, hogy attól a naptól kezdve Kun az ő veze
tője lesz. A megállapodás után azonban, mielőtt útnak 
indultak volna, Kun átment a közelben lakó Fedor laká-
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sába, honnan néhány perc múlva visszatért s ekkor 
arra kérte őt, hogy a tervezett utat 'két nappal halasszák 
el, mert lő előbb Taktaharkányba megy, hogy ott Kun 
Andrásnak a könyöradomány t átadhassa. Ezt meg is 
engedte si Kun 7-8 óra között valóbaIl( elindult Takta
harkányba. Ügy tudja, hogy Fedor aznap távol volt 
lakásáról. Másnap Fedor őt kocsmába hívta és ott italt 
fizetett neki. Előtte azt hangoztatta, hogy egyik adósa 
10 pengőjét megadta és onnan van pénze. 

Fedornak ezután még a következő vásárlásait sike
rült megállapítani: 

Különböző üzletekben: 
október 13-án 7 pengőért 3 darab kerékpárkereket 

vásárolt, amelyért 50 pengős bani~jeggyel fizetett. Ugyan
aznap 3.50 pengőért 'egy pár Dorkó-ctpőt, 3.40 pengő ért 
pedig egy !férfi inget vett; , 

október H-én 3.60 pengőért vászonneműt, 1.20 pen
gőért pedig 1 pár férfi ,kesztyűt; 

október 15-én 2.80 pengőért cipőfelsőrészt, 3.60 pen-
gőért ruhaneműt, továbbá , 

október 16-án 4 pengőért egy barna takarót vásároLt. 
Egyik . tanu október H-én ~Fedor kezében 3 darab 

10 pengőst látott. A pénz szerzésére vonatkozólag egyik 
szavában azt mondta, hogy azt az. egri káptalantól 
kapta, a másik szavában már azt állította, hogy az orosz 
konzul küldte neki. A felsorolt adatok alapján a nyoma
tékos gyanunk Fedorra terelődött. Mielőtt azonban a ki
kérdezéséhez fogtunk volna, szükségesnek tartottuk a 
felesége k.ikérdezését is. 

Fedornétól megtud tuk, hogy .október ,elején csupán 
9 pengővel rendelkeztek. Ezt az összeget október 9-én a 
férjével együtt Miskolcon. relvásárolták. Megtudtuk azt 
is, hogy férje október .12-én 8 óra tájban azzal távozott 
el lakásukról, hogy a Folyás-tanyára megy, adósaitól 
tartozásait megkérni. Az ebédet 14 órára .rendelte, de 
még 19 órára sem tért vissza. Ekkor ő lefeküdt s amikor 
férje hazatért, már jól ki is aludta magát. Férje sárosan 
és vizesen 'tért haza ,:s érdeklődésére haragosan annyit 
felelt, hogy adósai tól csak 5 pengőt kapott meg. Hogy ez 
mennyiben f,elelt meg a valóságnak, azt nem tudja, más
naptól kezdve azonban férje It!öbb tárgyat vásárolt, köz
ben iVütt és állandóan részeg volt. , 

Amíg fenti adatok beszerzését végeitük" Fedor mit 
sem sejtve, nyugodtan vál1tla a IfogdábóI való kiszabadu
lását. Nagyon vigyáz tunk, nehogy tudomást szerezzen 
az ellene irányuló nyomozásról. Október 19-én délután 
megkezdtük az ő kikérdezésétJ is. A v:olt orüsz hadifogoly 
gyanútlanul, a felesége előadásával egybehangzóan 
mondta el a. miskolci útjukat. Elmondta, hogy akkor 
mennyi pénzük volt és azt mire költötték. Egyben a leg
határozottabban állította, hogy október 9-e óta Polgár 
községet ·egyáltalán nem hagyta el. 

Amikor október 12-ei holtartózkodásának igazo.Jását 
kértük, alibijét a községben történt lakáskereséssel 
akarta bizonyítani. Állítását azonban senkivel sem tudta 
megerősíteni. Ezután az azóta tett vásárlásai Uitán ér
deklődtünk tőle. Tagadta, hogy bármit is vásárolt volna. 
Mikor azonban megállapításainkat elébe tártuk, egy 
pillanatra zavarba jött, de azután hamar összeszedte 
magát s azt állította, hogy a pénzt egyik adósátM kapta. 
Kérdésünkre awnban az adóst ném tudta megnevezni. 
Ezekután kétségtelennek láttuk, hogyagyilkosságban 
része van, de kikérdezését ennek ellenére sem erőszakol
tuk s' anélkül, hogyagyilkosságról egy szót is szbltunk 
volna neki, tekintettel a ,késő esti órára, a kikérdezést 
abbahagy tuk s közöltük vele, hogy reggel foly tat juk. 

Ügy gondoltuk, hogy a teljes bizonytalanságban eltöl
tött éjszaka elegendő lesz arl1a, hogy magábaszálljon s 
beismerő vallomást tegyen. 

Feltevésünkben nem csalódtunk, mert reggel, midőn 
a vásárolt tárgyakat felmutattuk előtte s az elhangzott 
vallomás alapján elébe tártuk, hogy 50 pengőst váltott 
fel, abbahagyta a tagadást és a következőket adta elő: 

Október 12-én virradóra Kun József az ő lakásán 
aludt. KunelbeszéU:e, hogy legutolsó koldulási körút ja 
alkalmával nagyobb összeget gyüjtött össze, amit gaz
dájának Taktaharkányba kell vinnie. Ő ekkor elhatározta, 
hogy Kunt a Ta:ktaJharkányba vezető útján követni 
fogja, útközben leüti és tőle a pénzt megszerzi. Reggel 
korán Kun eltávozott .tőle, majd azzal tért vissza, hogy 
letett tervezett útjáról és Török Is;tvánnal akar menni 
könyöradományt gyüjteni. Ekkor, nehogy a terve meg
hiusuljon, rábeszélte, hogy csak induljon Taktahar
kányba, mert gazdája meg fog ,rá haragudni. Kun: haj
lott a szavára s útnak indult Taktaharkányba. Félóra 
múlva utána ment és ,a Tiszadob {felé vezető úton, az 
egyedül haladó Kunhoz csatlakozott. Érdeklődésére azt 
hazudta, hogy ő iS; Taktaharkányba megy, mert Kun 
András lakását bérbe akarja venni. Kun József lezt .el
hitte, így együtt tartottak Tiszadob felé. Tiszadobonl az 
egyik kocsmában megebédeltek, közben ő 3 deciliter bort 
rendelt, amit közösen fogyasztottak el. Majd a révhez 
mentek és a Tiszán átvitették magukat. A'r"évész ez 
alkalommal 8-8 fillért kért tőlük, amelynek kifizetését 
másnapra igérték, ,jelezve, hogy egy vak emberrel fog
nak visszajönni. 

Ezután útjukat a Tiszatöltésen folytatták Takta
kenéz felé. Közben a töltés mellett szedret szedtek és 
ettek, mert szomjasok voltak. (Boncolás közben, az áldo
zat gyomrából valóban szeder került elő.) Majd a:z erdő
szélen egy száraz fűzfadarabot tört és letértek egy dűlő
útra. A nap már leáldozott és sötétedni kezdett, amikor 
az út mentén elterülő kukoricás mellett leültek pihenni, 
hol mindketten cigarettára gyujtottak. Ezt a helyzetet 
látta alkalmasnak arra, hogy Kunnal végezzen. Ezért 
midőn felálltak, hogy tovább menjenek, a nála volt fa
darabbal Kunt ltöbb ízben homlokon ütötte. Az ütések 
következtében Kun eszméletlenül összeesett, a fa pedig 
két darabba tört. 

Az eszméletlen Kun Józsefet ezután lábainál fogva 
a kuküricásba húzta s ott zsebeit Mkutatva, egy darab 
50 pengőst magához vett. Közben Kun zsebéből kivette 
zsebkését is és azza~ Kunt több ízben ' mellbeszúrta. A 
zsebek átkutatásakür kezébe került Kun igazolvány a is, 
amit széttépve elszórt. Ezután a hullát otthagyva a tisza
dadai réven ment át és tért vissza Polgár községbe, hova 
késő éjjel érkezett meg. 

Fedür a beismerés után bizalmi egyének jelenlété
tében bemutatta a tiszadobi kücsmát, hül annakidején 
Kunnal ebédelt. Nevezettet a korcsmárüsné, aki kiszol
gálta őket, hatámzottarr felismerte. De felismerték az 
illetőt a tiszadobi révnél levő ~évészek is. Most már ők 
is emlékeztek l;l. .kompon történt átkelés minden' müzza
natára. Fedor ezután a legpontosabban bemUitatta a 
gyilkosság elkövetési helyét é.s elkövetési módját úgy, 
hogy az. rlészben feltevésünket, részben pedig az általa 
előadottakat teljes mértél\1ben alátámasztotta. Ezekután 
nevezettet személyi és tárgyi bizonyítékok alap1án a 
nyiregyházai kir. ügyéscZségnek adtuk át. Az ügyészség 
gyilkosság miatt vádat is emeLI:! 'ellene s a nyiregyházai 
kir. törvényszék gyilkosság;miatt halálra ítélte. Ezt az 
ítéletet a debreceni kir. ítélőtábla életfogytiglani fegy
házra váltüztatta át. Az ügy, a főügyészi ' fellebbezés 
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folytán, a kir. Kúriához került, hol Fedort jogerősen 

halálra ítélték. 

Ha a leírt nyomozást vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a 
legfontosabb kiinduló pont az áldozat kilétének meg
állapítása volt. Ez különősen ember élete ellení , bűricselek
ménynél fontos, mert határozott irányt szab a nyomo
zásnak. Ezt a kiinduló pontot a nyomozás al helyszínen 
talált széjjelszórt papírdaTabok gondos összeállításának 
köszönhette. A Itovábbi útmutatásokat a nyomozás a sér
tett mult jának, viszQnyainak és főleg a halálát megelőző 
idők részletes felderítésének köszönhette. 

Igen érdekes, hogy 'a hulla alatt, ,sem pedig a gyil
kosság elkövetési helyén nem talá:litak a járőrök vér
nyomot, holott a hullán több, késszúrástól eredő seb 
látszott. Ez a .gyakorlati életben aránylag ritkán fordul 
elő, ami sokakat okoskodásra s helytelen következteté
sekre vezetett volna. Helyes volt tehát, hogyajárőrök 
mint az egyedül illetékesre, a törvényszéki orvosi véle
ményre támaszkodtak. Azzal általában számolni kell, 
hogy a szabadban talált hullák alatt kevés vér van, mert 
a föld felissza, vagy más külső behatásra (eső, rovarok) 
eltűnik. Itt a rendkívüliség abban mutatkozott, hogy az 
ingen sem volt vér, holott azon a késszúrások áthatoUak. 

Hihetetlennek tűnik fel, hogya komp oknál szolgá
latot teljesítő révésze k egyáltalán nem tudtak a járőrök
nek adatot szolgáltatni, pedig kétségtelenül megáBapítást 
nyert, hogy mind az áldozatot, mind a tettest ők vitték 
át és azok vak koldusról beszéltek előttük, sőt adósak is 
maradtak nekik. Mindkét körülmény olyan, amely fel
hívhatta rájuk a révészek figyelmét. Gyakran előfordul, 
hogy általános érdeklődésre nemleges válaszokat kapunk, 
ezért a 'kikérdezésnél már ismert, határozott adatok fel
használásával a Itanu emlékezését alá kell támasztani. 
Ha litt a járőr az áldozat pontos személyleírását és azt 
a már ismert körülményt is közölte volna a révészek
kel, hogy az áldozat egy vak koldushoz igyekezett, bi
zonyára rögtön emlékeztek volna rá és így már 'a nyo
mozás kezdetén igen értékes adatokat szolgáltattak 
volna. 

A Bartos házaspár szerepe is tanulságos. A bűnügy 
történetében arra igen sok eset van, hogy nagyobb 
bűncselekmény gyanújától való szabadulás érdekében a 
tettes kisebb bűncselekmény elkövetését magára vál
lalja" de hogy egy jelentéktelen jövedéki kihágásért 
egy gyilkosság gyanúját vállalja valaki magára, ez 
ritka .s nehezen erthető. A járőr helyesen járt el, hogy 
az ellentmondó vallomások tisztázása végett a házas
párt ismételten, l'észletesen kikérdezte s ezáltal lehetővé 
tette szerepüknek 'tisztázását, mert ha nem fektet ilyen 
nagy súlyt ,erre és ellentmondó vallomások után, a gyil
kosság gyanúját tárja eléjük, azok valószínűleg meg
zavarodnak, még nagyobb ellentmondásokba keverednek, 
ami ,az egészJ nyomozásnak helytelen irányba való te
relődését eredményezte volna. 

Igen helyesen járt el a járőr akkor, midőn; Polgár 
községben a nyomozást inem a gyanúsított kikérdezé'lé
vel kezdte, hanem részletes adatgyüjtést vezetett be s 
csak akkor lépett fel a gyanúsítottal szemben, amikor 
már kétségtelen adatok voUak. a birtokában. A beszer
zett bizonyítékok birtokában a járőr sorra meg tudta 

, cáfol.ni a gyanúsított , védekező állításait. Ez, valamint 
a gyanúsítottnak teljes bizonytalanságban való tartása, 
aránylag rövid idő alatt beismerő vallomást eredmé
nyezett. 

Alhadnagyi vizsga. Az 1936. évi alhadnagyi vizsgát, 
mely Szombathelyen az örsparancsnokképző iskolánál jÚl1ÍUB 
29-től július 6-áig tartott, sikeresen letették: a cselldörfelü
gyelőség állományából; Tóth-Péli József VI. thtts, , a nyom. 
oszt, állományából: Gyarmathy Elek és Veres József III. 
thtts., az r. ker. állományából: Arkosi Gyula, Csép Sándor, 
Csiby József thtts.-ek, Duka íDénes lov. thtts., vitéz Farkas 
István, Földvári Leó, Gegö Károly thtts-e~, Izsák Dénes 
lov. thtts., Lángi: István, ,Meszöly Istvan, Németh Antal, 
Pap József L, szakonyi József és Takács János ;III. tiszt
helyettesek; a II. ker. állományából: Almási Sándor, Bolla 
István, Horváth L(/,jos, Orbán György és Vámosi Dezső 
thtts-ek; la III. ker .. állományából: FüZörp János I., Gálos 
János, Józsa István, KisSl József L, Lugosfalvi István, ,Millei 
István, Szegő Miklós, Székely János, Szita Gyula, Tuba 
Ferenc hés Urbán Miklós thtts-e~; a IV. ker. állományából: 
Kiss József VI., Vass Aron és Vörös.',JÓzsef l. thtts.-ek; >az V. 
ker. állományából: Agh Zsigmond, Bertók PáX, Honi János 
tLszthelyettesek; HOr'váth Gábor I. lov. thtts., Jenei Péter, 
Nánási Kálmán, Szák János és Tóth Vince thtts-ek; a VI. 
ker. állományából: Lászlófi Mihály, Ragy Sándo,r' L, Papp 
László tlhtts-ek; Sándorfi János lov. thtts; Séllei András, 
szabó Benjámin, Szentimrey Józ,sef thtts-ek és Ványa 
Péter lov. thtts.; a VII. ker. állományából: Buzás Imre, 
Buzogány Lajos, vitéz Dávid András, Gay János, Homonnai 
András, vitéZ' Mester Miklós, Nyulas István, Szakács János 
II. és Szász József tJhtts-ek. 

A járörvezetői tanfolyamok vizsgája. A rpests.:enterzsé
beti járőrveLletöi tanfolyamot végzett 38 hallgató vizsgáját 

vitéz Doóry László, a m. kir. 
csendőrség felügyelője mellé 
beosztott tábornok el,nöklete 
alatt június 25-én tartották 
meg. A vizsgán megjelent 
vitéz Sáray Ferenc alezredes, 
a budapesti I. kerület parancs
noka és vitéz Temesváry 
Endre ömagy is. ':A 38 hall
gató közül Jánossy Gyula (kép), 
Tóth Ferenc -és Lukács Pál 
őrmesterek kitünő, 10 hallgató 
jeles, 18 jó és 7 elégséges 
eredménnyel végezte a tan
folyamot. 

A budapesti járőrvezetöi tanfolyam vizsgája június 26-án 
zajlott le ugyancsak a fenti vizsgabizottság előtt. A tan
folyam hallgatói közÜl Kovács Mihály II. őrmester kitünő, 
23 ihallgató jeles, 14 jó és 2 elégséges eredménnyel vizsgázott. 

Lovas tanalosztály vizsgája. - A budapesti 3. lovas tan
alosztálynál június 27-én volt a lovas továbbképzésre vezé
nyelt ~,egénység vizsgája. A i vizsgabizottság elnöke Huszár 
Af)ostOlni alezredes, a budapesti I. kerÜlet beosztott törzstiszt je 
volt. A tanfo1lyamot sikeresen elvégezte 15 fő. IDblböl 3 ki
tünő, 8 jeles, 3 jó és 1 megfelelő eredményt ért el. Kitünők 
lettek Báró Dezső, Major Sándor és Horváth Ferenc I. őr
mesterek. 

Jutalmazások. A m. kir. belügyminiszter úr folyó évi 
évi 130.779/VI-b. 1936. számú rendeletével akülszolgálatot 
teljesitő csendörlegénységnek a kÖ2Jbiztonsági szolgálat ellá
tása és vezetése, valamint a .szolgálati lovak jókarbantartása 
terén kifejtett hasznos és eredményes tevékenyJSégéért a szé
kesfehérvá!ri II. k61'ület állományában: ' Csuti Mihály és 
Szabó Ambrus, Velencei Márton, Asbóth Imre alhdgyA 
65-65 P, Tóth László, aerencsér István, Novák-Ková.cs 
Imre" Kovács István, BányUli, József, Gáspár Józs,ef, Horrváth 
Ernö, Takács János Il., Kósa János, Molnár István Il., Biró 
István, Rácz József, Magasi Péter, -vitéZi Szabó Imre, Szalai 
Sándor IV., Sá'li Gusztáv, Csete Lajo8~ vité2! Kerese János, 
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Mészá1'OS IstoofIJ I., Hüvös János, Koppányi Károly és Tóth 
Dénes thtts.-t 50-50- P. - A szombathelyi III. kerület állo
mányában: Tóth Mihály, Varga Pál, Varga Józse! V., Vigh 
György, vitéz Bőjthe Péter, S2Iabó Lajos III., Németh Antal 
alhdgy.-t, Horváth Józse! IV., Bagoly András II. thtts.-t 
S5--65 P, Busa Vendel, Józsa IstVán, GaramVÖlgyi Ferenc, 
UrbÚln Miklós, Kri.zbai András, Gálos János, Menyhárt 
Gyula, Ferencz, Józse! III., Pintér Sándor, Koltai Jenő, Be
besi LásZ;ló, Nagy István I., Komáro1'Yl4 János, Komlyós Já
nos, Gyurka Józse!, N&rneth János IV., Erdős György, Sza
lai IstvÚln thtts.-t 50----50 P. - A pécsi IV. kerület állomct
nyában: GáspáT Dávid, Szekeres Lajos, Futó István, K ecskés 
}i'eremc lalhdgy.-t, Mészáros Lukács thtts.-t 65-65 P, 
Haraszti István alhdgy.~Üit, . Papp András, Lakatos Ká
roly, {Somodi 'Zsigmond, Gyimesi Imre, Lenti Józse!, 
Benedek Lajos, [ilarrkas Józse! I., Domonkos Kálmán, 
Fodo1' Miklós,{jzilágyi István, Gábrie! Gyula thtts.-t, 
Gyovai B. István, Varga József tórm.-t 50- 50 P, Szabó Já
'lW8I I., Illés István Il. thtts.-t, Szabados Mihály, Tapodi 
Antal, AgostQn! József I. tőrm.-t 30-30 P, Halmos János és 
Bittó Ferenc törm.-t 20----20 ·P. - A szegedi V. kerület állo
mányában: Kiss József Il., Kiss M. István, vitéz Erdélyi 
István, Földesi István, Perényi Zsigmond, I Szántó János, 
Brassói, János, Bányai József, Kanász István alhdgy.-t S5--
65 P, Györffy Gábor, Lakat László, Ujj, Sándor, Horváth 
Gábor, Keleme'n Antal, Honi János, Szalkai Imre, Nemes
szeghy Pál, Hangódi János, Palotai Lajos, Bakos Gábor, 
Telep Ferenc, Pát ji Gergely, Török Sándor, Nagy János II., 
Sipos Lajo~ Farlvas ;M.~háty, Cser M~há{;y, Szabó Lajos I., 
Faragó Lajos, Szebeni Sándor thtts.-t, líupi Imre törm.-t 
50----00 P, BÖl'csök:, János thtts.-t, An,tal József, Várhalmos 
-György, Nyitrai János, Szamos János, Gáspár Lajos I., 
Tárnok Sándor, Kővágó Lajos, Zsoldos László, Kovács Jó
zsef I., KovácSi Gábor II., Tóth Sándor VIII. törm.-t, Márkus 
Gydrgy thtts.-t, Csizmadia István, M ,agyaj- Antal, Kiss 
Dánie'l örm.-t 30- 30 P, Csik Ferenc thtts.-t, Tóth Ferenc 
II. tőrm.-t és Kiss Sándor örm.-t 20----20 pengő pénzjutalom
ban részesítette, 

őszi üdülés. Több oldalról érdeklődtek nálunk, hogy 
szeptemberben üzemben lesz e a balatonfüredi és ,a 
hévízi gyógyház. Itt adjuk meg a választ, hogy igen, 
ha ~esz elég jelentkező. ::3 ha már kérdeztek bennünket, 
akkor azt is megírjuk, hogy különösen Balatonfüreden 
legszebb a szeptember. Aki igazán csendben akar pihenni, 
gyógyulni, válassza a I szeptembert, mert a divatos 
nyaralószállók közönsége akkor már a fővárosban van. 
Nincs úgynevezett flanc és nincs lárma, ami aztán a mi 
különben is csendes gyógyházainkat még barátságosabbá 
teszi. Aki tehát nyáron nem mehetett szabadságra, vagy 
nem kapott helyet a gyógyházainkban, szeptemberben 
bőségesen kárpótolhat ja magát pihenés dolgában. . 

Vité71.,Ridegh Rajmond és Olchváry-Milvius Attila 
őrnag'yok: Bűnügyi Nyomozástall c. könyvének az I. kö
tete augusztus elSő napjaiban jeleniJk meg. A szerzők ' 
évek sorát szentelték annak, hogy széleskörű, alapos 
kriminalisztikai tudásf gyüjtsenek részint a kül- ,és bel
földi szakirodalom, részínt a hazai bűnügyi viszonyok 
adatainak a ta,nulmányozása vévén. Tis2Jteletreméltó ön
fegyel-emmel várták ;meg azt az időt, amil~or ez a hosz
szantartó, szüntelen kutatás önálló tudássá érett ben
nük S csaJk.. akkor fogtak neki a ~önyv megírásának, 
amikor enllek a szilárd tudásnak a birtokában érezték 
magukat. Megnyugtató, hogy ennek a számunkra fon
tos könyvnek a megírásánál a szerzök nem estek a mo
hóság hibájába, nem akartak hónapok alatt forrásmun
kák tömegébó1 kiollózni és összetákolni valami könyv
fé1ét, hanem a maguk egyéni szel1emi erej.ével alapozták 
meg munkájukat. Eredménye ennek az, hogy a belügy
miniszter úr a könyvet 50.609jeln. VI. c. 1936. sz. rene 
deletével a csendőrség részére tansegédletként rendsze
resítette. Ez azt jelenti, hogy végre ;megvan a csendőr

ség régen Vlárt korszerű nyomozási tankönyve. Mert ré
gen várunk és nélkülözünk egy ilyen könyvet mindany
nyiJa,n, akik tisztában vagyunk azzaJ., hogy a nyomozás
hoz nem elég az úgynevezett józan "paraszti" ész. Túl 

vagyunk már .ezen az elméleten s tudjuk, hogy a pyo
mozás is tudomány, amelynek megvannak az alapelemei, 
megvannak a fokozottabb színvonalú tudnivalói és meg
vannak a Legmagasabb régiói csak úgy, mint minden 
más tudományágnak. Megbukott álláspont ma már, hogy 
a nyomozáshoz elegendő a született ösztön. Elegendő 
csa;k a mi szerény nyomozási riovatunkat egy évfolyamon 
átlapozni, hogy meggyőződjünk róla: a nyomozásnak 
habározott tárgyi, lélektani és technikai ismeretei van
nak, amelyekkel senki sem születik, hanem amelyeket 
éppen úgy meg kell tanulni, mint a Szu t-ot, meg a 
Btkv-et. A tanuláshoz azonban tankönyv is kell s most 
azt mondhatjuk, hogy ezen a téren is olyan segédlethez 
jutott a csendőrség, amilyet a magyar könyvpiacon má
sikat hiába keresnénk. A könyv természetesen elsősor
ban a csendőrség szakoktatására készült, de hasznát ve
hetik bírák, ügyészek, rendőrö k, bűnügyI védők is. 
Nemcsak az oktatásba,n hasznos a munka, hanem a nyo
mozás munkája közben gyakorlati tanácsadóként is tá
mogatja a csendőrt. Eltekintve azután a Bűnügyi nyo
mozástan gyakorlati értéké től, joggal lehetünk büszkék 
arra, hogya csendőr tisztikar szellemi felkészültsége 
a testület minden igényét ki tudja elégíteni. Senki nem 
kételkedhetik abban, hogy a szakirodalmat laz eredmé
nyes, haladó munka nem nélkülözheti, a csendőrség 

jelene és jövője s.em. A Bünügyi nyomozástan megjele
nése pedig a csendőr-szakirodalomnak igen jelentős, biz
tató eredménye és állomása.. 

Első kötete kb. 700. nagyalakú-oldal terjedelemben, 
számos ábrával, elsőrendű nyomdai kivitelben jelenik 
meg a Hornyánszky Viktor Rt. könyvnyorndában. Meg
rendelhető az ·említett nyomdánál fűzve 13.--, kötve 

'14.- P áron, a Icsomagolásra és :postai szállításra ezen
felül 60 fillért kell számítani. A csendőrség tagjai augusz
tus l-tő~ négy havi részletre is megrendelhetik, a 60 
fillér postai költséget az első részlettel kell befizetni. A 
megrendelt könyvhöz a nyomda csekklapot mellékel. 
Postatakarékpénztári csekkszámla: 9442 sz. Az I. köt:et 
tartalommutatója: 

Bevezető. A bűnözés tana (kriminologia) és ;;egéd
tudományai. Első rész. A nyomozás módszeroana. I. ,Fe
jezet. A nyomozás 1fogalma és feladatai. II. Fejezet. A2.. 
adatokkal járó munka. A) Az adatok fogalma és az 
adatok felosztása. B) Az adatok felkutatása és össze
gyüjtése. C) Az ada.tok vizsgálata, bírálata és rendezése. 
D) Az adatok összefüggésének vizsgálata. E) Következ
tetés az adatokból. F) A feltevések. III. Fejezet. A tettes 
nyomozása. A) Gyanúsítható személy ki!kutatása. (Tet
tenérés, önvád, feljelentés, ismeretlen tettes esetén kö
vetendő eljárás. Az alibHgazolás.) B) A megszökött 
tettes üldözése és kézrekerítése. (Az üldözési intézkedé
sek. Az üldözésben való közreműködésre felszólított örs 
teendői. Tennivalók az elfogás után. A rádió a közbizton
sági szolgálatban. A sajtó szerepe a nyomozásnál.) VI. 
Fejezet. A bi2Jonyítás elmélete. Második rész. Az adat
gyüjtés eszközeinek tana. J. Fejezet. A személyazonosító 
eljárások. (A személyleírás, az arckép, a testmérés, az 
ujjnyomatrendszer, la személyazonosítás tanukkal.) II. 
Fejezet. A személyi jellegű adatok megszerzés.e. A) A 
személyi jellegű adatok bírálata és értékeLése. (A val
lomás lélektana, különleges tényezők befolyása a vallo
másra.) B) A nyomozásnál szereplő személyek. (A 
cs,endőr, a sértett és a feljelentő, a tanu lélektana, a tanu
kikérdezés techni~ája. A gyanúsított lélektana és kikér
dezésének technikája.) \ C) A Vlallomás rögzítése: ill. Fe
jezet. A szakértők. (Az orvos, a vegyész, a mikroszkopus, 
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a fizikus, a fényképés.z, az lras-, a fegyver- és az egyéb 
szakértők.) IV. Fejezet. A helyszíni szemle. Aj A nyom
tan. (A lábnyomok, állatok, járóművek nyomai, lövési-, 
vér-, fogo, köröm-, eszköznyomok, hajszálak, szőrök, 
fonalak, emberi váladékok, anyagnyo~ok, írások. Bűn
jelek kezelése és csomagolás.a.) Ej A helyszínelés mun
kájla. ej A helyszíni állapot rögzítése. (Helyszínrajz, 
helyszíni fényképezés, helyszínleírás.) V. Fejezet. A ház
kutatás. VI. Fejezet. A személymotozás.. VII. Fejezet. 
A megfigyelés. VIII. Fejezet. A tárgyak őrizetbevétele. 
(Bűnjelek leírása és azonosítása.) 

A II-ik kötet előreláthatóan 1937 elején fog meg
jelenni. 

Gyakorlati tanácsadó a közgazdálkodások, közétkc
zések és családi háztartások oll:.szerű vezetéséhez. Ismer
tetést adtunk a Zöld Kereszt-mozgalomról, amelynek egyik 
legfontosabb feladatköre: megtanítani a lIlép legszéLesebb 
rétegeit is az olcsó és mégis tápláló, egészséges étkezésre. 
Legfőbb ideje tehát, !hogya csendőr-konyhák is megismer_ 
jék a korszerű gazdálkodás lés táplálkozás :tudnivalóit. A 
csendőr az őrjáratokban egyoldalúan, mOlIldhatnók: szük.
ségszerűen táplMkozik, számára tehát kétszeresen {fontos, 
hogy legalább az lCitthoni táplálkozása olyan legyen, ami 
a korszerű követelmétnyeknek megfelel. Egyik legfonto
sabb alapja ,ez IlaIlnak, hogya szervezet munkabírását és 
életképességét meghosszabbítsuk és megelőzzük azokat a 
betegségeket, amelyek a helytelen tá;pJálkozás ·miatt 
aránylag fiatalon kórházakba I,és nyugdíjba kényszerítik a 
csendőr1b. A jóllakáS' és helyes táplálkozás között ugyarus 
igen nagy a különbség s a tudomány! ma már ismeri ennek 
az eddig elhanyago1t kérdésnek minden csinját-binját. 
Ilyen könyv kiadását tervezi a szerkesztőség, amely fel
ölelné a közgazdál1wdások, közétkezések lés egy átlagos 
családi háztartás gazdaságos és ok szerű v,ezetéséhez szü'k
séges pénz- és anyagszámvevést, a heti étrend egészség, 
táplálÓtzrték stb. szempontj,3 ból való összeállítását, fon
tosabb ételek gazdaságos, ízletes és tápláló elkészítésének, 
valamint az élelmiszerek eltartásának és téli eltevésének 
a módját, a kertművelés alapismereteit, háziállatok te
nyésztését és termékeik felhasználását, a háziállatok, 
konyhakerti vetemények és gyümölcsfák betegségeit és 
az ellenük való védekezést stb. Köszönettel vennők, ha az 

II I I 

KORNYEBDNYDN 
Környe községtöl 3 kilométerre 1 és 2 
szobás téglából épült kedes házrészek 
villanyvilágítással, 

6 évi kamatmentes részlelre eladók! -Három havi részlet ~efizetése után bir
tokba vehetök! 
Ugyanott 600 öles telkek több évi rész
letre! 
:mrdeklödni 

Magyar 'isztvi~elök Takarékpénztára rt.-nál -• Bpest, IX., Mester-u. 15. Tel.: 1-448-47. 

I 
Ön által megszabolt Időre terjedő előlegnélkülI 
hitel a m. kir. csendőrség m. t. tagjai részére. 

86lorok •••• Ioaok. matracok é •• odroaJok ••• 6aJ.~
Arak. lal6- é. ebédlő.ző.Jegek. df •• IArgJak é. az 
6..... yá •• oaá ...... abroazok. át:Jaemfídama.zlok. ==== Vidékre árajánlatot mintákkal küldünk. - I 

• Lakásberendezö vállalat, VI. Bndrássy út 66 • 

érdeklődők megírnák, milyen irányú tudnivalókat volna 
még célszerű a "Gyakorlati Tanácsadó"-ba felvenni. A 
könyv - a megrendelések számától függően - előrelát
hatólag 4-5 pengőbe kerülne. Mielőtt azonban a könyv 
kiadásához aZ engedélyt kilérjük, tudnunk kell, hány 
példány megrendelésére számíthatunk. A fent megadott 
irányárra vonatkozó, kötelező jellegű, vissza nem von
ható megrendeléseket folyó évi szeptember l-ig kérjük 
szer kesztőségünkhöz beküldeni. 

Pályázat az 1936-37. évi idényben megtartandó ka
tonai tárgyú tudományos és ismeretterjesztő előadásokra. 
A tudományos bizottság az 1936-37. évben 6 katonai 
vonatkozású előadás.nak a megtartását vette tervbe. 
Ezekböl 2-3 előadás tárgya szabadon választható, míg 
3-4 előadás kötött tárgyú. Utóbbiakra az egyesület 
választja ki az előadókat és kéri fel az előadás megtar
tására. A szabadon választott tárgyú elődások megtar
tás.ára pályázók legkésőbb szeptember hó l-ig jelentsék 
be az egyesület elnökségének szándékukat és csatolják 
a kidolgozott előadás két gépirásos példányát. Az elő~ 
adás a képek vetítésével együtt legfeljebb egy órát vehet 
igénybe. (Tapasztalat szerint 22 gépirásos. oldalt.) A be
érkezett munkák felett - a bírálóbizottság javaslata 
alapján - a tudományos bizottság dönt és kijelöli . az 
előadandó pályaműveket. A döntés eredményéről min
den pályázó értesítést kap. Az előadott pályaművek 

szerzői 120 pengő jutalomban részesüLnek. A jutalom
ban részesülő (tehát előadás ra kerülő) pályaműveket 
az egyesületnek jogában áll tulajdonába átvenni, mely 
esetben ezek nyomtatásban csak akkor közölhetők, ha 
az egyesület elnöksége erre engedélyt ad. Az elnökség az 
előadásra kerülő pályaművekre nézve fenntartja magá
naK azt a jogot, hogyapályaműveket előadás. céljára 
a vidéki honvéd áUomásparancsnokságoknak rendelke
zésére bocsáthassa. Kívánatos, hogy ebben az esetben is 
a szerzők ~aguk legyenek az előadók. Ebbő'l származó 
költségeiket az Ors.zágos Tiszti Kaszinó megtéríti. Az 
előadáshoz szükséges diapozitíveket - a szerzővel való 
előzetes megbeszélés alapján - az OTK elnöksége fogja 
elkészíttetni. Ha ezek máI1 a szerző birtokában volná
nak, úgy a számlákkal igazolt kés.zkiadásokat az egye
sület megtéríti. A pályázók munkáikat nyíltan - nevük 
és lakcímük feltüntetéséve1 - vagy jeligés levél csato
lása mellett küldhetik be. 

Fegyverhasználat. A császári örs állományába tartozó 
Nemes József r. thtts. örsparancsnok, Németh Károly törm. 
és Mogyorósy János cső.-Iből állott 'járört jÚ!:d.us 29-én fél 24 
órakor. Pánczél József és Pánczél Mihály császári lakosok 
Császár községben megtámadták. A 'két Pánczél ellen a járör 
szuronyt használt, mindkét támadó súlyos sérülést szeniVe-

HALÓK 
KOMBINÁLT II;BÉDLÖK 

B BERENDEZÉSEK U RISZOBAK 

DOBrESTI BUTORSZBLON KJ.T. 
BUDAPEST, VIII., BAROSS-UTCA 21. sz. 
Nagy választék. Kedvező részletfizetésre! 

KépvIselőnk rajzainkat mej!hlvásra dflmentesen bemutatja. 

S 1111 T" Nedves falak szára~~á tételéhez 

" HA.ARCSTOMITG 
POSNANSKY ÉS STRELITZ RT. 
Budapest,V. Zsitvay Leó utca 13. 'Ie!.: 1·228·29, 1-282·85 
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dett. Nemes thtts. késszúrástól könnyebben m egsérült. A tá
madókat az őrs elfogta. 

AlIwhoI. Az enyingi őrs állományába tartozó Kőris Ist
váml tőrm. június 27-én 16 ,órakor őrsparancsnokától a köz
ség;be kimenőt kapott és , 20 óra 45 perckor leittasodva 
tért vissza a laktanyába. Kőris törm.-el távozása előtt őrs
parancsnoka közölte, hogy 20 órakor járőr'szolgálatba indul. 
Mivel leittasodása által a szolgálatteljesitésre kép tel er né 
tette magát, az enyingi szakaszparanosnok: 'június 27-én 22 
órakor elfogta ésa ;veszprémi osztályparancsnokságnak 
átadta. 

Csendőrsikerek a helyőrségi versenyelmn. A budapesti 
vegyesdandár sportversenyének keretében június 25-én meg
tartott Szent György díjlovaglás-versenyszámban a budapesti 
3. lovas tan alosztály állományába tartoz.ó vitéz Biró József 
százados "Kont" nevű szolgálati lován nyolc induló közül 
második helyezést ,ért 'el. - A szegedi vegyesdandár Siport
versenyen a tiszti~hadipuska céllövő-versenyben B enedek 
GézI!L főhadnagy második hel.yezést ért el. Legénységi 
hadLpusk,a1övésben 3. Szalai János próbacsendőr; 100 méteres 
síkfutá,sban 2. Tóth László próbacsendőr; Magasugrásiban 1. 
Osztopányi János csendőr; Súlydobásban 1. Osztopányi Já
nos csendör; '3. Tóth László próbacsendőr; 4 X 400 méteres 
stafétafutásban a makói gyalog tanalosztály csapata L he
lyezést ért el. - A nyiregY'házi helyöI1ségi ,versenyen a 

-osendőrség az alábbi eredményt érte :el: Tisztek: A hadi
puskalövésben 1. Ferenczry Endre százados, 3. Vár biró György 
főhadnagy. Hadipisztolylövésben 1. OSÜl'ÖS Gyul'a ny. őrnagy, 
2. Várbiró György főhadnagy, 3. Ferenczy Endre százados. 
OliIlllPiai pisztolylövésben 1. VárbiróGyörgy főhadnagy, 2. 
Ferenczy Endre százados, 4. Osürös Gyula ny. ' őrnagy. 
Kisöbű puskalövésoon 3. Várbiró György tfőhadnagy. Kisöbű 
pisztolylövésben 1. Osürös Gyula ny. őrnagy, 2. Várbiró 
György főhadnagy. Legénység: Altiszti csoportban a 
hadipuskalövésben 3. és hadipisztolylövésben 2. Tamásy 
István tiszthelyettes. A hivatásos tisztesi csoportban 
had~puskalövésoon 1. Miszti Lajos pr6bacsendőr, 2. Papp 
János próbacsendőr. 'Hadipisztolylövésben 4. Nyiri Sándor 
próbacsendőr. Távolugrásban, 1. Hugai iIstván próba
csendőr és a 4 X 400 méteres stafétafutásban 1. a fI1~gai 
István, Bujdosó Antal és Bin-ó Imre próbacsendőrökből álló 
csapat. - A mi,skolci vegyesdandár sportver,senyén elért 
csendőrtiszti eredmények: A hadipuskalövésben 1. H ernády 
Sándor százados., iHadipisztolylövésben 1. H ernády Sándor 
százados, 2. Zsidegh Ferenc százados, 3. Kovács István fő
hadnagy. Kisöhű lPisztolylövésben 1. Hernády Sándor száza
zados. Olimpiai pisztolylövésben 1. Hernády Sándor száza
dos, 2. Zsidegh Ferenc százados, 3. Kovács István főhadnagy. 
Legénységi eredmények,: A hadipuskalövésben .1. Rácz Já
nos, 2. Nyilasi Béla csendörök. Hadipisztolylövésben 1. Nyi
lasi Beta, 2. Rác~ Jám:d,s csendőrök. Altiszti kisöbű puska:
lövésben 1. Rácz János csendőr. 100 méteres síkfutásban 1. 
Varga Lajos csendőr, 2. Gulyás Márton, 3. Kecskés Béla 
pr6bacsendőrök. 800 méteres síkfutásban 1. Nyi,~asi Béla 
csendőr. A 4 X 400 méteres stafétafutásban Balázs Sándor, 
Tóth Imre, 'Kerékgyártó József és Nyilasi B éla csendőrök 
csapata. Távolugrásban 1. Nyilasi Bé~a, 2. Bakos János 
csendörök. MagasugTásb~n 1. Nyilasi Béla, 2.. Bakos Já nos 
csendőrök;. S,úlydobásban 1. Szabó Ferenc ,csendőr, 2. Szabó 
András próbacsendör. A nehézsúlyú birkozásban 1. Zalán 
János csendőr. 

Csendlirségi Közlöny 13. szám. 1936. évi VIII. törvény
cikk rendőrlegénységi és csendőrlegénységi betegsegélyezési 
alap létesítéséről. Személyes ügyele Miniszteri rendeletek. 
Odaitéltetett a III. osztályú tiszti szolgálati jel: Zsidegh 'Fe
renc, vitéz Kiss László, Benedek Mihály_. Bálint Jórt8ef és 
Fekete László szds.-nak. - Állandó nyugállományba helyez.-

tettek: Bognár József miSkolci VII., Györgypál Albert sze
gedi V. kerületbeli a1hdgy.-ok, Jenőfi ImTe, vitéZi Juhász 
Gyula, Kővári István budapesti L, ' Nagy-Mélykut~ Vince, 
Olácsi- István szegedi V., MátTai Mihály debreceni VI., Mé
száros János, Varga Vencel miskolci VII. kerületbeli thtts.-ek, 
Sipos Mihály szegedi V. kerületbeli szv. thtts., Fenekes Ist
ván szombathelyi III. és Agoston Jiános miskolci VII. kerü
letbeli váralwzási illetményekkel ,szabadságolt thtts.-ek. -
Névváltoztatások: H elli József P11b. cső. családi nevét ,,'Her
nádi"-ra, Szlová'" Ist'ván prb . . cső. "Vereckei"-re változtatta 
belügyminiszteri engedéllyel. - Szabályrendeletek : Csendőr
ség elhelyezési kimutatásának helyesbítése. Csendőr
legénységi ' Ellátásban RészesüIök Bctegsegélyző Alapja 
(OSERBA) végrehajtási utasításával kapcsolatos intézkedés. 
Csendőrségi dísz,lovagló nadrág leírása. Motoros állományú 
csendörlegénység részére lovaglónadrág rendszeresítése. 
Puskacsere eseteinek bejelentése. Csendőrségi nyugdíjjárulék 
alap i1934/35. évi zárszámadáSl3 .. A Zala ,vát'megyébe kebeLe
zett Letenye és Egyeduta egyesített községek végleges neve 
Letenye. A Vi3S vármegyébe keb'elezett Salfa és Köveskút 
egyesített községek végleges neve Salköveskut. A Szatmár
Ugocs8r--Bereg megyék,be kebel~zett Nyirrvasvári községhez 
tartozó Mandel-tag lakott hely neve MáriamajOT. A csend
őrségi kÖZibiztonsági szolgálatot érintő törvények és rende
letek kivonatos gyüjteményének kiegészítésére szolgáló mel
lékletek. Pályázati hirdetményam. kir. rendőrség, valamint 
a belügyminisztérium és annak alárendelt intézetek személy
zeti állományában betöltés alá kerülő kezelői, hivatali 
segédtiszti és II. osztályú hivatali altiszti, a m., k ir. pénzügy
mini'sztériumban megüresedett II. oszályú altiszti állásokra. 

Csendlirségi tolJforgót árusít, köt, javít Vár/ai (Vla
hina) Mihály ny. ,szakaszaitiszt, Budafok, Pozsonyi-út 29., 
Dél J(it sef ny. thtts, Budapest, VII., Amerikai-út 74. szám, 
Pekete bnre ny. törzsőrmester, Uj_Hatvan, Toldi-utca 2. 
Árak és munkadíjak: szép, új. disztoll, válogatott tollhól 
10 P, szolgálati tollforgó nagyság szerint 5-6 P, régi 
toll átkötése 1 P, pótlással 2 P, beküldött új toll vágása 
és megkötése pótlás nélkül 3 P, p6tlással 3 P 50 fillér. A 
PQstaköltséget a megrendelő viseli. Papp Fereno ny. 
törzsőrmester (Hajduböszörmény, Szilágyi Erzsébet-körút 
35.) kappanfarokból különleges gonddal készült tollforgó
kat 30, 25 és 20 P-ért árusít. Megtekintésre vételkötele
zettség nélkül küId toUforgót, az esetleges visszaküldés 
postai költségét azonban" az érdeklödőknek kell viselniök. 

SZEM1!.lLYI HffiEK. 

Házasságot kötöttek a pécsi IV.kerületbenl: Kes!<)thelyi 
Domokos törm. Englerrt Teréziával Sárpilisen; a szegedi V. 
kerületben: Kupi! Imre tőrm. BombicZJ Irénnel Budatété,n\)'
ben, Biró BalázSI tőrm. Bozó Erzsébettel Csanytelek en. 

Családi hírek. Született: Osászár Lajos pécsi IV. kerü
letbeli tőrm.-nek Klána Verona nevű leánya. 

Halálozás. Schwartz Móze,s ny. tiszthelyettes 76 éves 
korában eLhunyt, július 3-án temették; el a budapesti Gyáli
uti helyőrségi kórház kápolnájából. Erdély volt a szűkebb 

hazája, ott szolgálta majd az egész csendőrségi szolgálatát 
is. Félévszázadon át - még nyugállományba vonulása után 
is - hűség,els, derék tagja volt testületünknek, néhány éven 
át a Osendőrségi Lap'ok sZlerkesztőségében is végzett segéd
munkási teendőket. Mintaképe volt a kötelességtudásnak 
mind szolgálatban, mind a magánéletben. Sok súlyos csapás 
érte évek hosszú során át, de vitte a sorsát hangtalan meg
adássa-l és lankadatlan hittel, küzdőe,rővel., Példás családfő 
volt, de példás volt az élete mindenképpen. Megőrizzük ke
gyeletes bajtársi emlékezetünkben. 

8 , 

A legnagyobb csendórségi szolgálati könyv-, nyomtatvány-, írószer- és felszerelési cikkek raktára: 

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

A csendörséget érdeklO új cikkek forgalombahozatalát kOlön körlevelekkel hlrdetjQk. 
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Olvassa el, mfellJtt Ip nekll.nk l 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjwit61, hanem bár

kitől elfogadunk, de tizenöt gép- vagy kézírásos hasábnál 
hosszabbat csak előzetes megegyezés után. A közlemények 
fogalmazási átcsiszolásának és ha szükséges, tartalmi m6do
sításának, valamint a törlés és kiegészítés jogdt fenntart juk 
magunknak. Aki azt akarja, hogy közleményét változtatás 
flélkiil k&öljük, írja reá a kézirat oldalára piros ir6nnal: 
"Sz6szerinti közlését kérem!" A kéziratot kérjük apapírnak 
csak egyik oldalára, félhasábosan, ír6géppel kettes sortávol
ságra, kézírással pedig j6l olvashat6an és nem túlsűrű sorok
ban írni. Olvl1iShatatlan kézirattal nem foglalkozunk. A kézira
tokban semmiféle rövidítést nem szabad használni. Kéziratot 
csak akkor küldünk vissza, ha a szerző megcímzett és válasz
bélyeggel ellátott borítékot mellékel. Kéziratok sorsár6lszer
kesztői üzenetben adunk választ. Fényképfelvételek beküldése 
alkalmával csatolni kell a felvétel készítőjének írásbeli nyilat
kozatát, hogy (t felvételnek a szokásos tiszteletdíj ellenében 
val6 közléséhez hozzájárul. A megjelent kiJzleményeket tisz
teletdíjban részesítjük, de tulajdonjogunkat fenntart juk, azo
kat tehát beleegyezésünk nélkül nem szabad másutt közölni. 
sem pedig utánnyomatni. A nyomdai korrektúrát mi végezzük, 
korrektúralevonatot csak kivételes esetben adunk. Szerzőink 
lr:'.Uönlenyomataikat közvetlenül a Stádium-nyomda igazgat6-
ságá,t61 (Bp~t, VIII., J6zse/-körút 5.) szíveskedjenek meg
rendelnt, amely azt velünk kötött szerződésének árszabása 
szerint köteles elkédzíteni. Minden hozzánk intézett levélre 
válaszolunk, de csak szerkesztői üzenetben; magánleveleket ak
kor sem írunk, ha abeküldő válaszMlyeget mellékel. Minden 
Zevelet teljes névvel és rendfokozattal alá kell írni és az állo
máshelyet is fel kell tüntetni. Névtelen levélre nem válaszo
lunk. Hozzánk intézett levelet szolgálati útra nem tereliink, 
azok tartalma vagy beküldőik kiléte felől senkinek sem C1Idunk 
felvilágosítást. Jeligéül legcél8zerűbb kisebb helység nevét 
vagy ötjegyü számot választani. Annak, aki jeligét nem jelöl 
meg, nevének kezdőbetűi és állomáshelye alatt válaszolunk. 
Közérdekű kérdésekre nem szerkesztői üzenetben, hanem a 
"Osendőrlekszikon"-rovlJJtban válaszolunk. Előfizetést csak a 
csendőrség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bír6-
ságok, igazságügYi és közigazgatási hat6ságok tényleges és 
nyugállományú tagjait61 fogadunk el, mást61 nem. A csendőr-

CSABAI (CSIeSKO) ÉS GERICS 
polO' ri 68 egyenruha-8zabók. MIndennemO kalonal cikkek 
rakt'ron. K IlOn telve : MIniszieri elismeréssel. ezOsté.em
mel 68 aranyokievéllel. KAPOsvAR, FŐ-UTCA 33. azám. 
Pontos, megbízbató kiszolgAlás :-: MéltAnyos árak -: Kedvező li
zetésl feltételek :-: A m kir. csendőrség szerz. szAllitól. 

~!~!!!E!!t és ktrékparalkalrészek megbízható minőségben és leg
.. olcsóbban, kerékpAralkatrészek versen~ képes Arban 

R á d i Ó II nagy vAlaszttk.ban • 

---- KELEMEN MARIONIlL Szeged, Kelemen u. 11 
CSillárolI a magy. kir. csendftrséf!aglalnak kedvezl lizeltsi fellllelekk,l 

Mielőtt vásárol, tekintse meg raktárunkat ! 
ahol megtalAlja a legnagyobb választékot férfi és női szövet, selyem, 
vászon-, ágy- és asztalneműben, függöny, átvew, paplan, bőrvászon 
és Ilnoleumban. Magyar és keleti perzsaszőnyegek, futó- és asz
tali szőnyegek minden kivitelben, flanell-, gyapjútakarók a leg-

olcsóbb árban kaphatók. 

HIRSCH és POLLÁK cégnél, PÉCS Irgalmasok-u. 4 
Takarékossági könyvre 6-7* havi hitelt nyujtunk. 

ség tényleges és nyugállományú legénységi egyénei az előfize
tési díj felét fizetik. Előfizetni cSaJ.k legalább félévre lehet. Az 
előfizetéseket kérjük pontosan megújítani, mert felsz6lítást 
nem küldünk. A nekünk szánt pénzküldeményeket kérjiik ol 

Osendőrségi Lapok 25.342 számú postatakarékpénztári. csekk
&Zámlájára befizetni. Címünk: "A Osendőrségi Lapok szer
kesztőségének, Budapest. I., Böszörményi-út 21. szám." 

Dani József Wrm. Diósjenő. Előfizetését a. most bekül
dött 3 pengövei 1936 december végéig rendezte. 

Cs. - 20. A 31. pontot kell irányadónak tekinteni. Azért 
kell ez, mert másként a közgazdálkodások a folytonosan hul
lámzó létszám miatt bajba kerülnének. A távollevő tagnak 
is érdeke, hogy ez ne történjék meg, ha tehát áldozatot hoz, 
önmagának hozza. 

:fl:rdeklődő 31. A belügyminiszter úrtól kell kérni a név 
védetté nyilvánítását. Ehhez az kell, hogy a név viselője 
történelmi, vagy más !különleges érdemeket igazolj on , ame
lyek méltányossá teszik', hogy a nevet más család ne viselje. 
N em egészen könnyű dolog ez. 

Bízva bízzál. Igazolja az anya betegségét s általá.ban, 
amit a levélben leír. Azután adja ·elő örskihallgatáson a 
kérelmét. Nincs akadálya, hogy felterjesszék. Hogy aztán 
sikerül-e, azt előre nem lehet tudni. 

Jóakarat, Kecel. Ha nem viseLt katonai rendfokozatot 
és nem tudta, hogy kicsoda, akkor nem volt kötelező a tisz
telgés. 

Tal{ta. 1. Az 1928--4. számunk, 108. oldalán ,,Mág6cs" 
jelige alatt választ talál. 2. Habsburg. 3. Lekszikonválaszt 
fog kapni. 

Rádió. 1. Azt kell tenni, mit a Nyut. 9. melléklet 130/b. 
előír. 2. 3. Lekszikonválaszt fog kapni. 3. Szidolozni semmi
féle fegyvera.lkatrészt nem szabad, töltényhüveiyt sem. 

Tisza. Látjuk, hogy kitalált példa a gyengébbek közül. 
Tudják! önök a minősítést nagyon jól, de a józan eszük azt 
is tudja, hogy la fegyvert adott esetben nem használnák. Ne 
törjék a fejüket ilyen kia,gyalt dolgokon. 

Pozsony. Csak a felvétel legyen a csendőr munkája, a 
képet fényképésszel is ki lehet dolgoztatni és a pályázaton 
részt vehet. 

Remény. Levele adatai szerint: 1936 november L 
Vitat!lmzók. A beszámítható szolgálati időt kell tekinteni. 

Ha ez eléri a 14 év, 6 hónap é~ 1 napot, akkor nincs úgyneve
zett szanálási 40 százalékos levonás. Ha katonai szolgálatot is 
teljesített, az is beszámít a nyugdíjba, még pedig a megsza
kításra való tekintet nélkül. A beszámítható szolgálati i.dő ki
számitásánál azt vegye alapul, hogy az örsszolgálatban min
den 7 hónap 8-nak számít. A kézjegyügy ilyen módon rend
ben van, de ismét ajánljuk: senkinek ne írjon kézjegyzett le
veiet, mert joggal. megsértődik. 

P. J., Nyirád. Mi pedig a szárny- és osztályparancsnok 
uraknak köszönjÜk meg itt, hogy lapunk munkájában való 
közremüködéséért megdicsért ék önt. A jutalmat használja 
egészséggel. 

Ú;rendszerü bú'orhi'e'! 

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

váltó- és elöleg nélkül, 30 egyenlö havi részletre 
vagyis minden 100 pengő után 3.33 pengős 
részletre. Egy éven belüli törlesztésnél a ka
maWkat visszatéritjük. 

ORAK, éks:zer. arany és e:zUst aJándék
tárgyak a legnagyobb vAlasztékban 

Ildler Bélánál, Kaposvár 
Olcsó árak és könnyített fizetési feltételek! 
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Arad. Levelet nem írunk, a 20 f. bélyeget lapunk javára 
bevételeztük. Levelére: 1. Derék felfogás és egyedül ez a he
lyes. Már foglalkoztunk ezzel a kérdé~sel, de valószinü~e~ visz: 
szatérünk rá. 2. Sok üzene1.ünkben Irtunk róla, errőlt IS szo 
lesz még. Tökéletesen igaza van. úgy látjuk, ~ózanul. és tár
gyilagosan gondolkodik, közelgő örsparancsnoki m~gblzatás~
nak ezek a tulajdonságok igen jó alapot adnak maJd. 3. VárJa 
meg az új szabályzato t. Annak keretében az ön ~,elyz~te is .l~
nyegesen jobb lesz, mert a megoldásra ké.t leheto.ség IS nyillk 
majd bizonyára rövid időn belÜl. Kincstán anyagI támogatás
ról pedig csak akkor lehetne szó, ha magához venné édesany
ját s akkor kérné a családi pótlék folyósítását. Előbb termé
szetesen eze!] az alapon a laktanyán kivüli lakásra. kellene en
gedélyt kérnie. 

v. E. alhadgy, Mezőtúr. Szép, amit a "Tiszaföldvár és 
Vidéke" rólunk ír. A küldött lappéldány t eljuttat juk a levél
tárunkba. 

Hallgatni és továbbszolgálni. Hát ez csunya ügy, akár
csak 131 "Maul halten und weiter dienen"-böl fordított jeligéje. 
öszintén fájlaljuk, hogy akadt valaki, aki ezt a katonátlan, 
puhagerincü "közös" kiszólást magyarba is átültette. Sajnos, 
a levelében írtakra nagyon is talál ez a jelige. Hogyan lehetett 
olyasmit eltürni, amiket leír? Nagy tévedés, ha azt hiszi, hogy 
a birka türelem és a bajtársi engedékenység azonos fogalmak. 
önt olyan súlyosan megsértették, hogy azok után még a "ki
békülésre várakozni" egyértelmü az önérzet teljes hiányával. 
örsparancsnokának későn jelentette a dolgot s akkor is csak 

_éppen "tájékoztatni" akarta. Most már nem segít más, mint 
az áthelyezés, kérje minél sürgősebbcn. Mi nem terelÜnk sem
mit szolgálati útra, de éppen ezért kétszeresen ajánljuk, hogy 
mielőbb változtasson a helyzetén. örsparancsnoka tudni fogja 
a kötelességét, ha ezeket megjelenti neki. Az ilyesmiből, elmér
gesedett helyzetekböj szoktak aztán kisillni a csunyaságok. 
A jövőre pedig, más örsön, azt tanácsoljuk, hogy az önérze
tével többet törődjék. Kisasszonyos puhasággal magyarázott 
bajtársiasságnál még a nyerseség is kisebb hiba, mert az 
utóbbi legalább férfias dolog és nyiltan, erjedés nélkül intézi 
el az összeütközéseket, természetesen mindig és mindenben az 
előljárók útján. Levelét olyan apró darabokra tépjük, hogy 
emléke se maradjon, de aztán okuljon ebből. Jószándékú fiatal 
csendőr ön s ha tanul a leckéből, nem lesz baj. 

R. J. Wrm., Szombathely. Csoportképet elvből nem köz
lünk, a másik pedig erősen beállított felvétel. Mindenki a len
csébe néz. Nem közölhetők. 

555. Azóta bizonyára olV1asta már a Budapesti Köz!öny
ben, Belügyi Köz!önyben és Csendőrségi Köz!önyben közzétett 
"Cserba"-rendeletet. Ha nem, akkor az örsön megmutatják. 

Muskátli. 1-3. kérdéseire lekszikonválaszt fog kapni. 
4. Altalános panasz, de ina még nem volna célszerü a csend
őrséget ebből a szolgálatból k~kapcsolni. 

T. A.-né, Budapest, Garai-u., földsz. 6. Mi senkit sem is
merünk a szereplő személyek közül, - önt sem - s: azon felül 
nincs hatáskörünk ilyen ügyek elintézésére. Tessék az előljáró 

~tj:~k BOTORT Steiner és ~ranknál I 
Kedvező fizetési feltételek! KftPOSVAR, FO-UTCA 12 
A leueg,szerübb és leudiszesebb kivitel elsörendű minöséuben. Jután,os árak. 

KerállpárOIl, ~arrÓg ép ek. 
Ő r a, á II sz e r, ajándelllárguak. 
l alkatrészek megbizható minőségben, versenyképes 

árakon, kedvező fizet'ési feltételek mellett 

I Diadal áruház, SVájCi-Úra ház Budapest, I 
. VII. Thököly út 26. A csendőrség megbizható be v~sárl~"i forr~s~. 

Hirdessen 
Ha áru;a megbízható 

a Csendőrségi Lapokban! 
Hirdetése eredményes lesz 

parancsnokságnál tisztázni a dolgot, ha az igazát érzi. A 
csendőrségnél nem nehéz az igazságra az orvosságot megta
lálni, de ennek nem a hozzánk írt levél az útja. 

Szegedi ny. alosztály. Köszönjük, de meg sem ~ísérelhet
jük a felhatalmazást a közléshez megs2lerezni, annyIra szokat-
lan volna. . 

Vizakna. Újból elővesszük és elolvassuk. Közben mindig 
jobb és jobb anyag érkezik be. Ha ezek között is. megfelel az 
öné akkor sorrendben közöljük, azt azonban tudma kell, hogy 
még' régibb kéziratok is várják a sorukat. Felgy6gyulásának 
örülünk s annak, hogy lapunknak a nyugállományban is ba
rátja maradt. 

Turán. 1. Még nincs augusztus; várja meg nyugodtan, 
minden megtörténik szépen a maga előírt útján. önnek ne 
legyen másra gondja, mint a becsületes S'zolgálatteljesítésre 
és a tanulásra. 2. Elméleti oktatásra nem vállalkozhatunk 
ilyen elemi kérdésekben, amelyek az örsön .. mindennaposak. 
Kérdezze meg egyik idősebb bajtársát, mond onnek példát szá
zat. 3. Ezt is megmagyarázzák az örsön. úgy látjuk, szeret 
önállóan, tisztán a könyvekre támaszkodva tanulni. Ez szép 
és helyes törekvése, de még fiatal hozzá. Egyelőre .csak próba: 
csendőr, elég tehát az idősebbek útmutatá~~ alapJán az .~lem~ 
tudnivalókat elsajátitania. Később aztán Johetnek az onállo 
tanulgatás ok ahhoz, hogy az átlngon felüli képzettséget sze
rezzen magának. 4. Nincs az sehol megírva, de mi is úgy tud
juk. 5. Szolgálati úton, hivatalból történik a besorolás, nem 
kell önöknek tenniök semmit. ügyes levelét megdicsérjük, jó 
csendőr mutatkozik belőle. 

Kassa. :E:rdeklődjék alkalomadtán a kaposvári alispáni 
hivatalban, ott őrzik a volt ezrede iratait. Ott kell lenniök az 
ön adatainak is. Különben mindössze néhány hónapról van szó, 
nem sokat jelent, ha nem is tudná igazolni. 

T. T. T. T. T. A jutasi altisztképző iskolába csak a honvéd
ség tényleges állományából van felvétel. 

Balaton 60.017. Mindenben megvan a fokozatosság, ebben 
is. Ez a szolgálat ezekben az években kezd külön kereteket 
kapni s majd sor kerül arra az egyelőre nem fontos részletre 
is, amit a levelében tárgyal. Okfejtése világos, ügyes csendőr 
lehet. 2. Azt kell tenni, amit az utasítás előír, azt pedig ön is 
idézi a levelében. 

KE::ZffiATOK. 
Dr. K. O. J., ezredorvos. Jó egészség rovatunkban kime

rítően írtunk már erről a betegségről. Nem ismételhetünk. 
Egyébként ennek a rovatnak a cikksorozatát egy szerző irta 
s ezen nem is volna célszerü változtatnunk. 

ft 
magyar kir. 
Csendőrség 

állandó 
szövelszállí
fója és ruha

készítője 

~~~ 
POSZTvCiYAR ÉS IWHACiYAR R.T. 

• SZÁMLA' 
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Pillanatfelvételek. Egyik közelebbi szárriunkban köz.öljüm. 
Kár, hogy a soroz!lJtot a túlnagy időközök szétdaraboljá;k. 
Kérjük legalább a levélben említett időpontok betartásat, 
hogy legalább 'egy évfolyamon belül közöljük az egészet. 

K. L. Légi rendéSzet. A magyar viszonyokat kell alapul 
vennie és' szakszerűen feldolgoznia annak, aki erről a külön
ben időszerű kérdésről cikket ír nekünk. Távoli világrészek 
példái a mi körülményeink között csak egz~tikum~.ént h~t. 
nának anélkül, hogy a gondolatot gyakorlatIlag elobbrevm
nék 'nálunk. 

K. L., Bomba és biztonság. Elég bő alapismeretek kelle
nek hOzzá, hogya cikkben fejtegetett arab-kérdést megértse 
az olvasó. Ha egyáltalában nekünk való lenne a téma, akkor 
is az alapjainál kellene kezdeni. De nem nekünk való. A cikk 
elején fejtegetett kőzbiztonsági szempontok nálunk egészen 
mások és a mi viszonyainknak megfelelően ismeretesek is. 

Zs. B. Közöljük. 
Sürgős. Ha nem tudnánk, hogy mennyire lelkes olvasónk 

és munkatársunk, akkor bosszankodnánk ezen a cikkén. 
Nem célszerű ilyen nagy fába vágnia a fejszéjét annak, aki 
egész szolgálati életét a szolgálat részleteiben éIte és semmi
képpen Isem nyílott módja arra, hogy szélesebb látókörrel 
lásson dolgokat. Amit ön leír, azt kezdettől fogva nagyon 
jól tudják az illetékesek, de azt is tudják, hogy ami orvossá
got ön ebben a cikkében ajánl, az kétségtelenül jószándékú, 
de mégis !csak mosolyognivalóan naiv dolog. Hát azt hiszi, 
hogy a: legégetőbb prob!émáinkat csak igy, ilyen könnyen, 
kézenfekvőnek látszó egyszerűséggel meg lehet oldani? És 
éppen azért, mert nehányan még a magasabb rendfokozat
ban és szolgálati állásban is ilyen naivan gondolkoznak és 
ilyen messze területekre kalandoznak, fiatalabb bajtársaink 
is hajlanak az efféle Kolumbusz-tojásban való hitre. önöknek 
nem az a dolguk, hogy "megmentsék;" a testületet, hanem 
az, hogy rendben t[!.rtsák azt a néhány örsöt, ami a gond
jaikra van bízva. Ehhez megvan a képzettségük, megvannak 
a tapasztalataik, ezen a határon túl azonban még jószándék· 
ból se kalandozzanak el. Magyarán: végezze ki-ki a maga 
munkáját s ha azután írni is akar és tud, akkor is marad
jon meg a maga munkája, hivatása körében. öntől az örsök 
életéből ihasznos, jó adatokat kaptunk, meg is tudta azokat 
írni, maradjunk hát a jövőben is ennél. 

11.899. Jól megérezte a hibát, de mint látja, éppen most 
fogtunk neki egy cikksorozatnak. Az önét tehát nem közöl
hetjÜk. 

Verecke. Mind olyan esetek, amilyenek et a csendőrhis
tóriákban már feldolgoztunk. Munkatársi készségét azonban 
így is köszönjÜk. 

Éva, Szülőföldemért. Szeret olvasni, van megfigyelő és 
kifejező készsége is. Hiányzik azonban mindkettőböl az elbe
szélés fökelléke: a lebilincselő leírási mód és a csattanó. Szí
vesen olvassuk az írásait, m erjük is biztatni, ;hogy Ír még 
közölhetöt is. Arra ügyeljen, hogy a szereplők beszéltetésé
nek a formáját helyesen használja; ez alakiság, amit akár
melyik tárcánkról lemásolhat. ÉS maradjon a hazafü3s, a 
csendőrélettel kapcsolatos témáknál. 

R. F. Közöljük. 
Dr. T. D. Közöljük. 

Szendrő. Önálló cikknek nem elég erős téma. Eltesszük 
a csendörhistóriák anyagához. 

K. M. thtts., Debrecen. A taktakenézi !1yomozást most 
közöljük. 

órára, ékszeire, alpakka evőkészletre 
van szüksége, kérjen költségmen-
tes bemutatást. Ó rá i m é rt, 
ékszereimért legmesz-
szebbmenő jótállást 
vállalok; 

Alapitlatott: 
1675. 

NEUBART SÁNDOR 
órás és ékszerész. Oklevéllel kitüntetett órásmester 

ÁRI NÁDOR-U. 21. 

Mint közlegény a vérmezökön. 
(Regény.) (14.) 

írta: SóLYOMVÁRI MIHÁLY. 

Ezt a bajtársi szeretetet nem is lehet elfeledni. Ilyen 
bajtársi szeretet él örökké. Bár ilyen lett volna mindenki. 
Akkor nem lett volna annyi halott. Ilyenek legyetek ti is, 
fiatal bajtársak, h::t a jövö háborúja ismét reátok zúdul. 
Ha így szeretitek egymást, nem kell félnetek a golyótól. 
Már körülbelül egy és· fél kilométert mendegéltünk az 
ezredjel irányáb:m, midőn erőm annyira fogyóban volt, 
hogy már a lábam, mint ólomsúllyal terhelt, megbotlott a 
legkisebb rögben is. l(óéTtem, hogy hagyjanak fekve a száll
táson, hisz úgyis meghalok. De a Ibajtárs9.im nem engedtek. 
Még vagy kétszáz lépést cipeltek. Végre lefektettek. Lajos 
barátom most is elszaladt, hogy szalmát hozzon alám. Pár 
perc múlva hoz egy ·m::trékkal. A derekam és a hátam alá 
teszik. Fejvánkosnak a borjút, amit ezideig cipeltek. Leg
alább most hasznát veszem. Idáig úgyis csak a hátamat 
nyomta ,a sok marsban. A fejem most kissé magasabban, 
fél ülöhelyzetben van. Meg.könnyebbülök, hogy már nyug
hatok. A bajtársaim könnyezve búcsúznak. Már memli kell 
nekik. Hisz az ezred alig száz lépésre nyüzsög kísértetie
sen a falu hamv:adó, vörös, füstös világításánál. 

A századok sorakoznak. Ide hallom a kommandókat. 
A zaj' is alábbhagyott. Csak a sebesültek nyögése, jajga
tása, nyöszörgése telítette fa füstös levegőt. Már éjfél el
múlhatott, amidőn ezredem elmarsolt. Mi pedig pár százan 
vártuk az orvost, a szanitéct és a sebesültszállító kocsikat. 

Átlőtt mellel a csatatérrő] a szülői házig. 

Hanyattfekve a szántáson vártam az orvost. A csilla
gok bágyadt fénnyel sziporkáztak a.z égbolton. Avőrös 
csík most már eltűnt, csak homályos vonal rezeg a helyén. 
Vagy két óráig bámultam az idegen égboltot, míg az orvos 
hozzám is megérkezett két szanitéccel. Megvizsgált és be
kötöztek ragaszkötéssel. A seblázt61 már ismét égett az 
ajkam. Az orvostól vizet kérem, de nem adtak. Habár a 
szanitéc eknél volt pár kulaccsal. Szigorú9.Jl megtiltotta a 
vízivást. Most odább mentek a nyöszörgő bajtársakhoz. 
Félóra mulva ismét jön az orvos és a tábori lelkész. Az 
orvos reám mutat és németül mondja: ez az emher a reg
gelt nem éri meg. A lelkész letéTdel hozzám. Kérdezi: ma
gyar vagy német? Magyar, felelém halkan. A ho~okom 
símogatja. Én vízért könyörögtem. Talán a pap maJd meg
sajnál. De az orvos ismét megtiltja. Nem szabad innom. 
Nem értem meg, hogy miért nem. Hisz az előbb azt mondta, 
hogy ,a reggelt nem érem meg. Hisz !akkor mindegy, iszom 
vagy n em. Az orvos elmegx. A tábori lelkész vigasztal. Elő
készít az utolsó hosszú útra. Kérdi, mily vallású vagyok? 
Katolikus felelém. l(óért, hogy gyónj am meg bűneim, hogy 
az örök bíró elött bátran megjelenhesse.k. Kérdi .a szokásos 
emberi bűnöket. Nehezemre esett a felelet. Azért halkan, 
ahogy a fájdalmaim engedték, meggyóntam. Homlokomat, 
kezeimet símog.atja és imádkozik. Utoljára kért, hogy a 
szenvedéseim békével tűrjem. Aldólag terjeszti ki kezeit és 

K üIönleges fizetési kedvezmény 
a m. kir. csendőrség tagjai reszére. 

Egyes bútorok és teljes berendezések. Sz6nyeglorrás. 
Ebédl6- és futósz6nyegek, sezlonok, paplanok stb_ Agy-

. nemű és fehérnemű ·vásznak. N61 és férfi divatszövelek. 
12, 18, 24 havi előleg nélküli részletfizetésre. 

LAKÁSBERENDEZÖ-nél 
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 5_. Te.~eton: 1-271-n 

MintaArjegyzéket és modellárJegyzéket kl1ldunk. 
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elment egy másikhoz, pár lépéssel odább. Jólesett szívem
nek a lelkipásztor vigasza. Hisz el voltam készülve, hogy 
meghalok. Hisz az orvos is azt mondta a lelkésznek. Nem 
féltem a haláltól. Hisz nagy bűnöm nincs. Talán odaát jobb 
lesz. Talán ott az emberek jobban szeretik egymást. 

Megnyugodva Isten akaratában, vártam a halált. 
Néztem a csillagos égboltot. Gondolatadm már odafönn jár
nak. Hisz nemsokára én is ott Ieszek. Képzeletben meg
jelent Szűz Mária, karjait széttárva fölöttünk, mintha 
ölelni ,akarna bennünket. Eipp úgy néz reán!r, mint a nya
kamba lógó érmen, melyet a jó .soproni Irgalmas Nővérek 
adtak az utolsó gyónás után, amidőn eljöttünk. Védő 
anyámnak fogadtam én is. Hisz ő a magyarok anyja. Már 
azt hittem, hogy nem is élek. Talán már a túlvilágon va
gyok. Csak a lelkem látja mindazt, amit gondolataim elibém 
varázsolnak a csiUa,gos égen. 

Csak akkor tértem magamhoz és tudtam, hogy élek, 
amikor a felkelő nap eresztette reánk mclegítő sugarait. 
Jött az orvos ismét a lelkésszel. Megnéztek, hogy még 
élek-e. A sebemet újból bekötötték, mert a hátulsó ragaszt 
lemosta a kiömlő meleg vérem. Most át is fásliztak. Délfelé 
jöttek a kocsik. A kis, orosz parasztkocsilr .a kis póni lovak
kal. Vagy száz kocsit már megraktak. Folyton zörögtek 
I,örü!öttem. ütötték, verték a kis fáradt pónikat. Nesz, 
kia,bálás körülöttem. A sebesültek felújult j,ajgatása az 
emelgetés folytán. Vártam, hogy reám is sor kerül. , Már a 
szekerek elvonultak, zörgést nem hallok. Csak körülöttem 
nyöszörögnek a súlyos sebesültek. Ki vízért, ki orvosért és 
szanitécért kiabálva, gyen.g~, elhaló hangon. 

Mi itt maradtunk. Mellettem vagy húsz súlyos sebesült 
fekszik. Közvetlen közelemben egy negyvennyoleas tüdő
lövött néz oldalt reám sárguló arcával, beesett, bágy:adt 
szemeivel. Ez is egy rezervista. mert már harmincon felül 
lehet. Sajnálom, pedig a magam fájdalma is gyötrő, kínzó. 
A nap már magasan tüzel a tájra. A szám már ismét cse
repesül a láztól. A szomjúság erősen gyötör. A nyelvem, 
mint egy száraz levél, úgy zörög. A torkom is beszárad. 
Végre jön valaki. Oldalán a kulacsok kolompolnak, mintha 
ezzel is jelezni akarnák a víz közeledtét. Sorra járj'a a se
besülteket és megitatja őket. Mellettem el akar menni. 
A vágy 31 vízért újult erőt ad. Gyenge hangom mégis meg
hallja. Odalép hozzám. Megfogom a kezét, hogy el ne 
menjen. 

- Vizet! - nyögöm. Nem akar adni. Az orvos szigo
rúan megtiltotta. De ennek azért jó szíve volt. Az egyik 
tele kulacsot ajklamhoz nyomja. Mint valami fenséges, nek
tárt, úgy ittam ki az üdítö italt. Szinte új életet adott. Még 
a sebem fájdalmát is könnyebben türtem. Vártuk 'a kocsi-

, kat, hogy majd viss:?lajönnek. Már a nap ismét a fejem 
mögül bocsátja sugarait és 'a kocsik nem jönnek. 

Távoli ágyúdörgés veri fel a csendet. Alkonyatkor mái 
fegyverek ropogását is hallani. Mindig közelebb, közelebb. 
Srapnellelc pukkannak a leégett :Ilalu fölött. Golyóbisok züm
mögve, sírva csapódnak le körülöttünk. A sebesültek erő
Sebben jajgatnak. Félnek, hogy ide is eljön az orosz. 

A nesz mindig közeledik. Erős fegyver- és gépfegyver
ropogás. Már ismét sötétedik. újlabb tüzek festik pirosra 
az égboltot. Mellettem civilek menekülnek. Hurrá, hurrá, 
hallom a távollool. A zaj mindig távolodik. Mire ismét 
csend van a tájon, már éjfél is lehet. A csillagok mintha 
bágyadtabban csillognának reánk. 

Végre zörögnek a kocsik. ütika fáradt lov,akat. Az 
orosz kocsisok hangjai közé magyar hang is vegyül. Meg
nyugszom, hogy a mi kocsijaink jönnek. Az útról letérne.k 
és hozz·ánk tartanak. Végre megáll a kis, rozoga szekér. 
Egy marék szalma a fenekén. Engem felemelnek és a szal
mára fektetnek. Fejvánkosul a torniszterem teszik. 

lA lovak felé a negyvennyolcast fektetik, lábbal felém. 
Eddig, míg a szántáson feküdtem, csak tűrhető volt. Már előre 
féltem, ha a kocsi megindul. 

Végre megindult a kocsisor. Az útvonal ismét zajos. Az 
orosz paraISztok ütik-verik a kis pónikat. A sebesültek jajgat
nak. Jómagam is fel-fel jajdulok, amiil1t a kocsi egyik lyuk
ból a másikba esve, minket hol egyik, hol a másik oldalunkrru 
lódít, mint egy darab fát. BŰ'rzas21tó kínokat szenvedtem. 

BÚTOR 
tartós, modern kivitelben, kényelmes részlet-

fizetésre kapható: • 

KISIPARI TERMÉKEK BÚTORCSARNOKA RT. 
Budapest, VII., Dohány-utca 66. sz. 

FillkUzlel: VII .• rélerlfy S6ndor-u. 40. Hern6d-u. sarok. 

Erőm már nem volt fog;ózkodni. így ment az utazás egész éj
jel. Regg,el Krasznikba értünk, ahol a felgyujtott cukorgyár 
még most 'is bűzlött. 

Itt is sok sebe,sült meneteit mellettünk az úton. Köztük a 
lövői Bausz Jóska is, átlőtt karral. Megismert a hangomról, 
amidőn kinomban felj'aljdultam. Itt a kocsik megtorlódtak, a 
menet megállt. Baus21 elbúcsúzott, ,ment tovább. Anyámnak is 
üzentem. Mondd meg Anyámnak, megsebesültem, imádkozzon 
értem, ne várjon haza, majd az égben) találkozunk. Ez az üze
net ostoba,ság volt tőlem. De nem hittem, ho'gy felgyógyulok. 

A ;döcögő kocsisor ' ismét megindult egyórai pihenő után. 
Tíz óra felé megérkeztünk egy nagyobb közSégbe. Nem tud
tam, hol vagyunk. A szanitécek ' mondják, hogy !Janov. Az a 
városka, ahová először értünk a poliahn:ad ütközet előtt. Tehát 
még lorosz földön 'vagyunk. Nagyi zsivaj az utcában. Zagyva 
keveréke a nyelveknek. Egy kedves, id~gen női h:ang csilingel 
a kocsim mellett. Betekint hozzánk .. Feláll valamire ' és a feje
met megemeli. Bes21él hozzám kedvesen, de nem értem, mert 
lengyeiül Ibeszél. Németre fordítja. Kérdi: hol vagyok meg
lőve. Mutatom a mellem. Egy kis pohárka va~ami italt tölt, 
aztán a számba önti. Megtörli kínomban i verejtékező homlo
komat. Az· italnak erős hűsítő, frissítő ihJaltása volt. 

Kiabálva ihívja oda hozzánk a; hordágyat ViÍvő legény eit 
és bevittek egyik iházba. Az udvaron, !al hűs fák árnyékában 
e.gy hosszú aS21tal, amelyre lefektettek. :Körülöttem \ három 
orvos forgolódik, mint a vágóhíd on a mészárosok. Ezek is 
fehér kötényben, feltürö·zve. Az 'idősebbik, egy kecskeszakál
las úr, erősen vizitál. A lengyel hölgy Illémetül kérdezi, hogy 
életben maradok-e. Vía[ószínűen a férje, Imert a beszédük igen 
bimlmas. Az orvos azt mondja: 

- Ha erős a szeil've,zete, ,talán életben marad, hisz mióta 
meglőtték, már meg1halt volna, ha a ,golyó a tüdőn kiVÜl más 
nemesebb részt is ér. A ,'gyomor, azt hiszem, sértetlen. 

Bekötötték sebemet és levetkőztetve bevittek egy kis 
terembe, ahOl nyolc ágy közül már hatan feküdtek. Utánam a 
negyvennyolcast is behozták. .Ruhámat mellém rakták egy 
székre. A fínom, fehér, puha (ágyon most ross2lUI 'kezdtem 
érezni magam::tt. Egy csésze hűsítő italt öntöttek belém. Hoz
ták a ilázmérőt és egy fejcédulát. Rögtön vizes lepedőbe csa
v6.rn1aik. Jótékony, kábult álomba merülOk. 

Kábultságomíból csak másnap ébredek. Első pillantásom 
a !kedves lengyel nőre esik, ki a homlokomról törölgeti a ve
rejtéket és mosolyogva mondja németül, hogy nagyon rosszul 
aludllam. Már azt hitte, fel sem ébredek, hisz ,már két napja 
állandóan borogatnak a vizes lepedőkkel. 1!:n nem tudom. De 
most már jobban ér21em magam. HálásancsókŰ'IO!lll meg a 
kedves nő kezét, hiszen olyan jó, mint egy szerető anya. 

Most jó meleg teát kapok. Sz~nte. jól érzem magam, kissé 
körülnézek a teremben. Minden ágyon súlyos sebesültek. A má
sodil{ ágyon felöltözve ül egy orosz őrnagy. A jobb vállperece 
van összeroIIcsolva. Nagy kínj8li lehetnek, mert gyakran fel
ugrik és járkál 'ar teremben. Még két l,orosz, három honvéd 
van a s210bában és 'a negyvennyolcas, aki most nyugodtan fe
küdt az ágyon. 

Az orosz őrnagy cigarettát kért egyik bajtárstól, de nem 
volt neki. :Én intek, hogy jöjjön hozzám. Mutmtom a; hát
ibőröndöm, hogy bontsa 'ki. Egy kézzel kibontja. Egy skatulya 
Hölgy-cigaretta volt benne, még soproni. Biztatásomra kivett 
egyet. Intek, hogy vigye mind, nekem Diem 'kell. Nem akarja. 
Tört ,német nyelven köszöni és hálásaIn elfogadja. 1!:rdeklődött 

H e g e d f!., Harm.onika, Tárogató, 
Gram.ofon, Rádió 
és az összes hangszerek legjobbak 
itt a magyar gyárban kaphatók 
Csendöröknek részletre ls 

MOGYORÓSSYHANGSlERMESTER 
iJudapest. VIII., Rák6eod-út 71. Árjegyzék Ingyen. 

........................................................... ~ 
A m. kir. csendőrBég tagjainak évtizedes beBzerzé" forrA.a = 
Központi Vászonáru és Kelengyevál1alat 

CZEISLER LIPÓT cég 

Budapest, VI, Izabella u. 69. (Saját ház) -
VAszODfélék, keleagyenemiiek, iagek, férfi- é. aői .zövetek, 
paplaa, szöayeg, függőny stb. a legolcBóbb napi Arakon. 

6-8 HAVI KEDVEZ MÉNYES FOLYÓSZÁMLA-HITEL 
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lövésem után és az övét mondja. Füstölni a nyitott ablakho~ 
megy, hogy minket ne bántson. 

Már ötödik napja, ' hogy Janovban fekszem. Erőm nem 
volt annyi sem, \hogy a fejemet fel tudjam emelni. úgy itatott, 
etetett a kedves lengyel doktorné, aki, úgy látszik, fáradha
tatlan, mert mindenütt ott van, ahol segítségére szü~ség van. 

Hiatodik nap már napkelteko.r hallani lehet újból az ágyú
zást. Az abla:k , üvegjei állandó rezgéssel jelezték a közeledő 
ves~élyt. Az orosz őrnagy felfigyelt a mindig közeledő, erő
sülő harci zajra. De mi .is állandóan figyeltük 13.'Z utcán tör
ténő zűrzavaros n.eszt és futkosást. Mi ez? Gondoltam ma
gamban, uallán az oroszok győznek és visszaűaik a mi csapa
tainkat ? Sűrű katonai csapatok marsoltak nagy sietve, össze
viss~a. Ablakain'kat kevésbé sebesültek felinyitották, hogy 
hallják, mi uj ság. így tudtuk meg, hogy visszavonulás van. 
Nyugtalan lett minden magyar, vel~k én is. Csak az orosz 
őrnagy figyelte n.yugodtan al közeledő ágyúdörgést. 

Délfelé már a gépfegyverek kattogását is hallani lehet. A 
lótás-futás iserősbül. A sebesültek is menekülni akartak, de 
csak hárman tudtak öltö~ködni. Ki akartak menni az ajtón, 
de az zárva volt. Az egyik ,egylábú az ablakba mászott és on
nét kiabált, hogy ne hagyjá'k itt. Honvédek jöttek az 'a:blak
hoz. Egy-kettőre künn voltak, akik már felöltöztek. Pára;!), 00-
ugráltak és s'egítettek öltöztetni a súlyos sebesülteket s igy 
engem is. Már úgyis kétségbe voltunk esve, hogy foglyok 
leszünk. A2I orosz őrnagy, mikor látja, hogy én is menni sze
retnék, de nincs erőm, odajött és németül szólt hozzám. 

(Foly tat juk.) 

Vörös kakas. 
(Pályázat). 

A szeszélyes, jégviharos időjárásban szorongva vártuk 
az aratást és várjuk a betakarítást. Néhány vidéken s~örnyű 
istenítélet aratta le a gazdag tennést, de országos viszony
latban mégis )bízhatunk most már abban, hogy egy évre 
meglesz a kenyerünk és még 'külföldi pénzt is ka,punlll a 
fölöslegünkért. Rég6ta várjuk a gazdagabb évet s most, hogy 
a föld megemberelte magát, kétszeres ,gonddal l!:ell őrköd
nünlll minden búzakalász fölött, amelynek a most következő 
hetekben legveszedelmesebb ellensége a vörös kakas: a tűz. 
Milliókat emészt évenként ez a garázda ellenség s a gondat
lanságnak nagyobb szerepe ,van itt, mint a véletlennek. 
Egyik legfontosabb tennivalónk tehát mostanában a mező
gazdasági tűzrendészet ellenőrzése. A szabályokat pontosan, 
részletesen megírták az arra hivatottak, ne·künk csak be kell 
tartatni öket. A tapasztalat mutatja, hogy a lakosság jelen
tős része nem tartja be lelkiismeretesen ezeket a szabályokat. 

. Pályázatot hírdetünk tehát azok vészére, akik különös 
szolgálati buzgalommal végzik a csendőr ezirányú ellen
őrző munkáját. trják meg a pályázók, hogy hány esetben 
figyeltek meg ,tűzrendészeti szabálytalanságot a mai naptól 
kezdve augusztus 31-ig. Hány esetben élte'k figyelmezte
téssel és hány feljélentést tettek. Az adatokat az örsparancs
nokkal igazoltatni kell. 

A lBgm'edményesebb pályáz6t értékes cigGJrettatárcával 
jutalmazzuk. ,Határidő: szeptember 15. Az eredményt az 
okt6ber l-i számunkban hirdBtjük ki. 

A I I I 
MERCEDES IROGEP 
megbízhatósága vitán felül áll. A m. kir. csend
örség tagjainak kedvezö fizetési feltételekkel. 

Vezérképviselet : 

IRÓG~P BEHOliTILI RT 
Budapest, V, Nádor u. 24 

Vallás-pályázatunkban 
május 15-én azt kérdeztük olvasóink tól, miért kell minden 
embernek s külön'ósen a magyar embernek, de abból is leg
kivált a magyar csendőrnek istenhívőnek ~ennie? 207-en 

feleltek erre a kérdésre, 
"~ ennyi pályamunkát ritkán 

kapunk a pályázatainkra. 
De nemcsak számban, ha
nem tartalomban is örömet 
keltő az eredmény, talan 
több is, mint amennyit vár
tunk. Hiszen tudtuk .mi azt, 
hogy bajtársaink a születé
sükkel magukkal hozott és 
anyai imádsággal melenge
tett hittől. nem szakadtak 
el, meglep azonban bennün
ket, hogy erről a szavakba 
nehezen önthető kérdésről a 

pályázók milyen termé
szetes, egészség;es, egysze
rűségükben is emelkedett 
és okos mondatokban tud

nak írni. PersLJc, azt is tudjuk, hogy vannak közöttünk közöm
bösek és vannak álszeménnesek, akik még nem ismerték meg 
a falusi templom csendjének varázsát, de azért ezeknek a 
lelke mélyén is él a hit, csupán egy-egy okos jó 'szó, vagy 
talán egy-egy sorscsapás kell hozzá, hogy megmozduljon 
bennük. És különösen jó hatással lehet rájuk a hitük, vallá
suk mellett kitartó bajtársak példája. 

Beszámolónkat azzal kezdjük, hogy teljes terjedelmében 
közöljük a pályadíjnyertes Szabó Dénes csend6r - Perkáta 
- pályázatát. Mindannyian büszkék lehetünk erre a mun
kára, mert nemes egyszerűségü szavakkal, mondatokkal, 
tömören és mégis a maga teljességében adja meg a választ 
azokra a kérdésekre, amelyeket a pályázatban felvetettünk: 

"Édesanyámnak oolt egy fakó, soklevelü imakönyve és 
egy nagy komoly bibliája. Az imakönyvet esténkint elővette, 
a bibliát vasárnap délutánokon o~vasgatta. Ilyenkor né~ 
odament hORizá apám és olyam csendesen tette vállára a 'ke·zét, 
hogy anyám észre se'l'fIJ. vette. OSIJJk aanikor megállt lapozni, 
akkor nézett vissza rá j6ság,os szemeivel. 

Mi szegé'nyek voZtunk. D e azért szép fehér kenyeret 
ettünk és mi, gyerekek, téli1'e j6 meleg ruhát kaptunk. Azt 
mcmdják, akkor j6világ volt. 

Egyszer aztán apám elment kih:ülünk. Háború lett s el kel
lett mennie. Mi nemigen értettük a dolgo,t. Miért kell 'apának 
Blmenmd;e, mikor az6ta olyan szom.orú édesanyánk ? 

De a'f;:ért megvoltunk. Még, vo/ti j6 (pár telezsák búzánk 
és a tavalyi ruhánkat szépen meg lehetett foltozni. Egy új 
imát tanultunk, édesapánkért. Mikorr el,molfldtuk esténkint 
csendesen anyám után, szomorú arca mitha kisímult volna 
és homlokán a régi esték derűje, békéje ragyogott. Ha fes
teni tudnék, megfesteném anyámat eize,l a ragyog6 homlok
kal és azt írriám a képre: Hit. 

Ezért kell vallásosnak lenni minden embernek. A hit 
támasza, vigasza, öröme az embernek a szomorÚ8'(ig, napjai
ban. A.z istenhi'vő f;ta~ál reménysugarat sorsa legsötétebb éj
sza~áin is. ~ hit szövetség az Istennel. A,~ örömök idején 
ped~g okos pas'Ztor, amely a szertelenségre hajl6 testet-lelket 
a j6zan mérséklet mezejére terelgeti. A vallás 6v a rosszt61 
serkent a ,'jóra. 'Tettre sarkal és áldo~atra bu,zdít. Hittel szép 
és j6 ~ élet, még ha nehéz is. 

Hogy pedig minden magyarnak miért kell különösen 
hinni az Istent? 

Magyarnak lenni mindig annyit jelentett, hogy legalább 
10 ember helyett kell megfelelni, ott pedig, ahol egyre is 
nehéz .stor jut. Me,zy nemzet egy e'mberére jut anunyi küzde~ 
lem és álddzat, mint a magyarra'! Hit nélkül pedig küzdeni 
és áldozni nem lehet. Hiszen hronyszor kellett mindenünket 
az oltárra tenni . .. 

De nemcsak küzdeni. tud a miargyar olyan pogány-szilajon 
és nemcsak áldozni szent keresztény hittel. (jrülni is úgy 

._EI,S_Ő_s_z.~e_g_ed_i_s...;.z_a_b_Ó_iP_a_r..;;;i_s_z_ö_v_et_k_e_z_e_t II ~1_~ ___ ~r_~_:~~_:_V.;..á_S_á_rl_á_sn_á_I...;,,;11 Szeged, Széchenyi tér 8, Francia u. 22 sz. r a, j a v i t á s n á I 
T e ) e r o n 928 Ű z e ru I t e ) e f o n 160 

Egyenruha és úri szabóság. Bőrruha-osztály. Meg- ford.ljon bizalommal T Ó t h J Ó Z S el 
.... bízható minőség. MéItányos árak. Kedvező fizetési Képes árjegyzék ingyen! órás és ékszerészhez 
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tud, olyan könnyes vigalommal, olyan szárnyalólelkűen, mint 
senki a világon. Kell hát az erős hit, ho,yy lelke megmarad
jon Istene félelmében. 

A hit tehát nekünk derekasságtmk erőssége. A hit ne
künk öröm, ,me'Y't sok aszomorúságunk. Gyógyír, mert sok 
a sebünk. BUjlzsam, mert sok a fájdalmunk. Fegyver, mert 
sok az ellenségünk. Bizonyság arra, hogy feltámadunk. 

A magyar csendőr pedig azért legyen mindenkinél inkább 
Istenhívő, mert a nemzet hitét, erejét őrzi, hogy majd a nagy 
áldozattevésnél minden lélek a hazaJ Dltárára vigye áldozatát. 
E hívás oly szerteágazó, oly (egész lelket kívámó, hogy erős 
hit nélkül jól végezni nem lehet. A szolgálatunk komoly és 
nehéz, hiszen annyi érték van; gOfYldjainkra bízva, de lélekkel 
végezve nagyon szép. Kezünkbe 'L'an adva igen számottevő 
jog - mondhatni: hJa1alom - és fegyve'r. S hogy ezt a. jogot 
és fegyvert nem használjuk másra, mint amiért a kezünk!,be 
adták, arra jórészt becsületességünk ai biztosíték. Igazán 
becsületes pedig az, akinek ez a tulajdonsága lal hitében gyö
kerezik. 

A ztán a fegyverünk és különösen a szívünk ereje a ve
szélybejutottak és gyámoltalanok oltalma és tálllu18'za is kell 
hogy legyen, mert mi va,gyunk legtöbbet, ott, ahol segíteni 
ken. Ilyenkor is a vallás lágyít ja símogatóra a kemény kezet 
és hívja áldozatra az erőt, ha a bajbajutott segélyre sZO'Y'ul. 

Nekünk mindetnrnap készen kell lennünk, !hogy akár leg
nagyobb értékünket is kockára tegyük, ehhez pedig nem elég 
a parancs, ,vagy kötelesS;égtudás kényszerítő ereje. Ehhez az 
istenes lélek áldozatos buzgalma kell. A csendőr példakép is 
al<: egész rábízott területen. Jó példát mutatni pedig az tud, 
aki jobb a követőknél. 

Hogy tehát a '· csendőr e.kkotra szép hivatást eUáthasson, 
szükséges, hogy az mnberi jó tulajdonságok fokozottan meg
legyenek benne. Minden jó tulajdonság pedig az istenhívő 
jólelkéből fakad." 

Kiemelkedően szép és tartalmas pályamunkát küldöttek 
még be a következők: 

Simon Albert, képviselőházi őrséghez vezéDlYelt törzsőr
mester. Azt irja többek között: ,,A hitetlen ember átok a 
hazára, mert a sz{vében ross;;;. Nem teszi fontolóra, miMt tör 
a társadalom békéje. mások becsülete, munkája, élete ellen; 
az okok nem érdeklik őt, hanem csak az, hogy mit kap érte. 
Csak azt látja értéknek, amiből neki pilliwnatnyi haszna van. 
Nem számít, hogy hulláld,on táncol-e, vagy táncteremben, az 
ő Messiása az, aki akár mások pusztulása árán is pénzt, 
jólétet ígér neki". Azután: "Egész embernek kell a csendőr
nek lennie. Egész ember pedig csak az lehet, akinek ép a 
lelke, mert él benne az istenhit és ép a testei:s, mert benme 
honol a tisztaság és egészség". 

Fenyőváry Károly tiszthelyettes - Budapest -: "A 
magyar 'Hiszekegye.t is Istenbe vetett hittel kezdjük mon
dani. Ennek a hitnek tényleg hitnek kell lennie. Olyan e'Y'ejű
nek, hogy amikor ellenségeink meghallják, foguk vacogjon 
szenvedésünk és igazságunk ere,jétől". 

Simon Márton őrmester - Németlad - jól összeá'ogott 
történelmi áttekintéssel bizonyítja, hogy hittel áll és hit nél
kül bukik a magyar nemzet. "Nekünk nemcsak egyéni lelki 
szükségletiink, de nemzeti létfeltételünk is a hit". Igaza van, 
igy volt, igy van és igy lesz ez a magyar-sorsban. 

Kosaras József próbacsendőr - Zomba -: ,,Milyen szép 

Kérjen árjegyzéket. 

Sleyr-Puch-Everesl kerékpárok ! 
10-15-20 pengős havi részletre! 

S Z i O e li Károly Budapest, 
v. V laeg ré dl utca 11/a. Emelet· 

------------------------ ------: lOrszágos Ruházati Intézet Rt.
l
: 

: I Budapest, V, Eötvös tér 1. l'Alefon: 1-848·32, 1·<104·10. : 

- Mint a honvéd j6léti alaphol!; tartol!;6 vállalatI s:;áUít 12 havi -
- (dolmány t 24 havi) )3h. levonás mellett: egyenruhát, polgári -
ÍI ruhM, fellernemt'it ~s minden fels:;ereUst. -
• Vidé k i ",e gbJzottak l -- -------------------------------

is az Isten világa annak a csendörnek a szemébeYl1, aki érté
kelni tu.dja. Aki gondolkodva halad előírt útján, a törvény
sértéseken kíviil sok mvndent meglát, megfig-yrJl. Igy nyáron 
olyan a természet, mint egy nagy templom. A gyeppázsít a 
szőnyeg, mewnybolt a fedele, a. harangvirág ok a misecsen
gök, a madarak adják az éneket és mimdenki papja önmagá
nak. Le.hetetlen, hogyakadjon csendőr, aki Istent tagadja, 
mert aki sokat él a szabadban, annak a hangyáról és a csil
lagos égről egyará'not a Teremtő jut az eszébe". Tartsa meg 
ezt a mélyen atérzett szép hitét Kosaras próbacsendőr s ak
kor nincs csapás, baj és szenvedés, ami ledöntse a lábáról, 
mert aki a természetben ennyire Istent keresi és találja, 
egyedül és porig-sujtva soha, semmi körülméD\yek között 
sem maradhat. 

Pethő Sándor törzsőrmester - Füzfőgyártelep - írja a 
levelében: "Örömmel dolgoztam ezen a pályázaton, mert 
tudom, hogy a vallás mindennek alapja. Jól esik, hogy végre 
lt3 is írhattam, ami bennem él és ha papírkosárba kerül is a 
pályárotom, akkor is köszönetet mondok a GsendÖTségi La
pok szerkesztőségének, hogy ezze~ a pályázatával alkalmat 
nyujtott nekünk vallásos csendörökne~ arra, hogy az egész 
testulet nyilvánossága előtt tegyünk hitet a hitwnk mellett". 
Ezek olyan szép és derék szavak, hogy nem szorulnak külön 
dícséretre. Annyi bizonyos, hogy ·ruem papírkosárba, hanem 
ide valók. 

Pozsgai Imre tiszthelyettes - Veszprém - írja: "Vál
ságos karunk alapkérdése az istenhit harca az istentelenség
gel. Számtalan emb6'Y' éli hitnélküli, durva. szabályozatlan 
életét". Nagyon jól megtalálta ezeket a szavakat Pozsgai 
tiszthelyettes, mert hiszen a hitetlen ember életének ez a 
főjellemvonása: durva és szabályozatlan. Sokan azzal érvel
nek a hit ellen, hogy elég, ha jószándékú az ember. Sokan 
közülük töre~zeruek is a jóra, legalábbis, hogy kimondottan 
rosszat nem cselekszenek, de mind hiába: életük azért durva 
és mindenesetre szabályozatlan. Azt pedig mi csendőrök 
tudjuk a legjobban, hogy a..>ni szabályozatlan, erös és biztos 
nem lehet. 

Iglódi József törzsőrmester v. - Kartal -: ,,Egyedüli 
maradaindó érték az ember számára a hit, mert ettől csak 
maga foszthat ja meg önmagát, senki más". 

Pelényi János csendőr - Kistoerenye -: ,,A csendőr a 
föld fia s az igazi földmíves-ember soha sem lehet isten
tagadó". 

Győri Pál őrmester - Lőrinci -: ,,,A. magyar csendőr
'nek meg kell mutatnia, hogy nemcsak nyers szóval tudja 
embertársait rendre kényszeríteni, de megbecsülni és tiszte
letben tartani is tudja azt, aki arra rászolgál. Mások tiszte
letét és megbecsülését pedig csak a vallás útjá;n tudjuk iga
zá;n megérteni é8 m .egvalósítani". 

Balog József őrmester - Fe1söíreg -: "Nem kerestem 
ehhez a pályázathoz forrásmwnkákat, mert elég nekem ehhez 
a magam hite s ha a leírás nem is sikerül úgy, ahogyan 
érze k, azért nem bánom meg, hogy résztvettem ebben a pá
lyázatban. Azt írom le, amit a természetes e,szem diktál, ké
Mm eszerint elbírálni a pályáootomat. Nem baj, ha nem 
nyerek, nekem az is ajáJndék) hogy mindezeket itt leírhat
tam. Ezért még hűségesebb olvasója l6i8zek a lapnak;". A 

(róglD ül és üllaalallllon. == laullás 
lIarDanlarlas == alllalrészell 
IradallelSzerelések.IOllolOllall 
Elsőrangú minöség. :.: Olcsó árak. 
Ked vező fizetési r elté t el ek. 

Wirth és RangalI Szagad. Széchenyi lér 5 
A törvényszéki palota mellett. 
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szerkesztőség számára is az ilyen bajtársi sorok jelentik a 
legszebb ajándékot. 

Simon József III. cse!lldőr - Balatonszárszó - : "Ne
kÜJnk a 'nemzetek életében igen nagy megpróbáltatás és szen
vedés az osztályrészünk. Annyi igazságtalanság és csalódás 
sujtott bennünket, hogy Istenen és magwnkon kívül másban 
nem hihetünk". Azután: "Ha a csendőr példaadásával csak 
wnmryit is elér, hogya lakosság néhány százaléka vallásos 
lett, ezzel a maga munkáját is könnyebbé teszi és jó szolgá
latot tesz Istennek, Haz'ának. A vallásos ember nem azért 
tartózkodik a bűncselelkményektől, mert fél a törvényektől, 
hanem azért, mert féli az Istent és törvényclt betartja" . 

Darabos János alhadnagy - Körmend -: "Aki minden 
t6lttével és lépésével tiszteletet parancsol, aki bátran és büsz
kén vállalja a veszélyt, aki embertársai nyugalmáért és bol
dogulásáért soksz:or a kimerülésig dolgozik, aki mosolygó 
arccal indul szolgálatba s 'nem tudhatja: hogyan tér onnan 
vissza, akinek mindf'ln lépésében ott kísért a felelősség, aki
nek annyi ezer ellensége van, aki annyi viszontagságnak és 
váratlan küzdelemnek van kitBv €li, mint a csendőr, hogyan is 
lehet az ilyen ember vallástalwn? Mi tartja hát őt talpon? 
A szerencsé'jel? Testi ereje? Esze? Lehet, de me1ddig bírja 
ebből a véges emberi erőből? Csak addig, amíg a baj be nem 
köszönt. Akkor összeroppan. Hány és hány szépem indult 
csendőr-sorsot láttam és láttunk a hitetlenségen elbukni". 

Ignéczi Károly törzsőrmester v. - Debrecen - : "Ha 
minden magyar ember és elsősorban minden magyar csendőr 
vallásos lesz, ez egymagában elegendő erőt ad Trianon meg
döntésére. Mert a mostani o'l'szághatárok nerm számítanak. 
Végül az a nemzet mwrad felül, amelyik több istenhitet ment 
ki magának ebből a mostani világzürzavarból". Ignéczi törzs
őrmester bizonyára nem végzett világpolitikai iskolát, mégis 
odatapintott a mostani évtizedek lényegére. 

Ezeket idéztük bajtársaink pályázataiból csak úgy futó
lag, ahogy válogatás nélkül, sorjába a kezünkbe vettük 
őket. Folytathatnánk, sokaknak van még nyomdába kíván
kozó mondanivalója, de nincs rá helyünk. Ezért a többi érde
mes pályázat beküldőjét csak névszerint tudjuk felsorolni: 
Anta~ Imre őrm. (Nagytétény). Bardócz Ernő, cső. (Tahitót
falu), Csapó Mihály tőrm. (Zagyvaróna), Csepnegi Józse! 
tőrm. (Lillafüred), Elekes János !tőrm. (Tapolla3.,), Erdei Jó
zsef cső. (Somoskőújfalu), Fábián Pál őrm. (Szirák), Fekete 
István cső, (Baglyasalja) " Füleki József alrhdgy. (Toponár). 
Honos Ferenc thtts. (Leányfalu), Haris I,ajos cső, (Szirák), 
Harmath Zsigmond cs:ő. (Szirák), Hegedűs Henrik tőrm. 
(Cered), Karácsony Bertal'a'(n cső, (Szilvásvárad), Kálmán 
Vince !)Tb'. cső. (Homclkterenye), Ker-ekes Miklós tőrm" (Bu
ják), ,Ke,zér Már-toln cső. (MátraszöJ]ős), Kiss M enyhért tőrm. 
(Zagyvaróna-Vízválaszitó), Kiss 'Aron cső, (Homokterenye ), 
Kormos András tőrm. (Somoskőújfalu), Kovács Károly prb. 
cső. (Körmend), Lovas !Ferenc cső. (Buják), LWligi Istv(ÍJn 
thtts. (Somoskőújfalu), Nagy Sándor cső. (Cinkota), Nád
házi Lajos cső. (Homokterenye), Rácz Elemér prb. cső. (Bag
lyasalja), Sá.ndol:r Mihály cső., (Kisterenye), Süttö Pál cső. 
(Nyergesújfalu), Simo,» Gábor tőrm. (Cered), Szamos György 
cső. (Ihal'osberény), Takaró Jó,zsef cső, (Mátraszöllős), Tóth 
Sándor örm. (Lőrinczi), Turi Sándor őrm. (Z!3.gyvaróna-Víz
válasZltöj, Varga Alajos cső. Sár.crspatak), Vass Fer6lnc cső, 
(Csolnok-Augusztatelep) . 
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Modern B Ú T O R -házaki 
KOMBINÁLT SZOBÁK, HÁLÓK, EBÉDLŐK 
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Ki akar pünkösdi miniszter lenni' 
E cím alatt a folyó évi június l-i ll-ik számunkban félig 

komoly" félig tréfás pályázatot tüztünk ki olvas6inknak. 
Látni akartuk: ki, hogyan képzeli el miniszte:rségének első 
napját s főképpen pedig: mi fekszik legjobban a szívén, ami
nek orvoslására mint miniszter mindjárt az első - és egyet
len - napját felhasználná, Kiváncsiak voltunk: a testületnek 
milyen kérdései 'foglalkoztatják legjobban a csendőr gondolat
világát, mi :az, ami bajtársaink nézete, sZierint jobban is le
hetne és ami - pályázóink felfogása sZlerint - "sürgős or
voslást" igényel. 

Pályázó szép számmal akadt, de örömmel álIapítottuk 
meg, hogy a félelmünk, mintha e pályázatunk nyomán a ba
jok, sóhajok, panaszok, kívánságok özöne zúdulna r,eánk, nem 
vált valóra. örvendetes dolog ez, mert ha sok és nagy "ba
jok" volnának a testületben, a jelige jótékony takarója alatt 
- amely,et ezúttal szándékosan és kivételesen megengedtün.k 
- bizonyára mind előbukkantak volna. A "rendeletek" azon-
ban mind csak 5- 6 kérdés körül forognak, ami annak a bi
zonysága, hogy ezek között valóban akadnak olyanok, ame
lyekkel érdemes foglalkozni. Lehet, hogy a pályázatok tartal
mát valamelyik későbbi számunkban majd összefoglaljuk és 
megjegyZl~seinkkel kísérve közreadjuk. 

Van 'pályázó, akinek a munkáján meglátszik, hogy ko
molyan foglalkozott vele és .gonddal állította össze. Egyik
másik indokolás határozottan figyelemreméltó. Mások viszont 
rövidebben intézt ék el a dolgot, de ez sem baj, hiszen a lényeg 
volt a fontos, nem a terjedelem, Természetes azonban, hogy 
azokat, akiknek a munkája alaposabb, jobban átgondolt és 
megindokolt, a többivel szemben előnyben kellett részesíte
nünk. 

Legjobb a "Nem eserélek" jeligéjü pályázat, am,elyet a 
szerzője: Almás László, ;marcali örsbeli törm .. alá is írt, így 
már most megállapíthatjuk, hogya jutalmat ő nyerte. Igen jó 
az "Orgona" jeligéjü pályázat, amelyet a pályázó komoly és 
tréfás részre osztott; az utóbbiból jóízü humor csillan ki. 
Utána ·következik a "Joe" jeligéjü pályázat, amely Budapest
ről van keltezve. Ez a három ,!pályázat mind '31akilag (fogal
mazás tekintetében), mind pedig tartalmilag az összeS pályá
zatok között a legjobb, 

Jó pályázatok még a következő jeligéjüek: ,,Remény" 
(beküldte Szabados József csÖ. Székesfehérvár); "S. O. S. 
O. S. O." (Budapest); "Agglegény" !(Budapest); "Szemüveg", 
"Arvácska", "Galamb", "Nem elég,edetlenkedem", ,,Reform", 
,,Bánya", "Lesz még kikelet", "Nádi hegedű", "Viharos 
élet", "Dabos", ,,Honfog~aló", "Vág", "Törekvés 1"11,", 
,,Revízió", "Erdélyi" (Szirák), "Arankamentes' " "Lila akác", 
"Bakony 333". 

A kitüzött jutalmat a nyertesnek: Almás László marcali 
örsbeli törzsőrmesternek elküldöttük. Kérjük a többi jeligés 
pályázat beküldőit, írják meg nevüket, hogy a következő 
számban közölhessük. 

A sZerkesztésért és kiadásért felelős: 

MOHACSY LAJOS százados. 

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

ELÖLEGNÉLKÜLl RÉSZLETFIZETÉSRE I 
SEZLONOK TAKARÓVAL • • • • • • • P 65-161 
EBÉDLÖSZÖNYEGEK • • • • • • • • • P 28-161 . 

FoteJágyak, paplanok, vasbútorok, !utósző- ". • • 
nyegek, !ehérnemüvásznak, rubaszövetek. "Barosa Szonyeg- és KárPloosuzlet 

Budapesi, VIII., Baross-ulca 74. sz. 
A m. kir. csendőrség tagjainak árengedmény! 

42 éve a világot uraló eredeti angol The Champion kerék
párokat havi P 20.- és saját készítésü kit:ünö Royal Star 

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

NAGYBANI GYARl ARBAN. 
Külsőgumi 3.90, belső 1.20, pedálok 

(~~~ 2.10, 'kormány 3.20, sárvédők 1.20-tól 
feljebb. LANG JAKAB és FIA, 
kerékpárnagykereskedés, Budapest, 

vm., József-körút 41. Képes árjegyzék ingyen. Alapítva 1869. 


