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vitéz Falta László al tábornagy, 
a m. kir. csendőrség' felügyelője. 

Kormányzó Úr , (j Főméltósága folyó évi 
január 26-án kelt Legfelsőbb elhatározásával vitéz 
F,alta László altábornagyot a m. kir. csendőrség 
felügyelőjévé kinevezni méltóztatott. 

Legmagasabb katonai elöljárónk 1884 ,nove;n
ber 24-én született a csanádmegyei Apátfalvan. 
Kecskeméten járt középiskolába, katonai előkép
zését pedig a nagyváradi 
honvéd hadapródiskolában 
kapta, onnan 1903~ban: mint 
hadapródtiszthelyettes - , mai 
zászlós ~ a pozsonyi ' honvéd 
gyalogezredhez vonult be 
szolgálattételre. 

Elvégezte a honvéd fel
sőbb tiszti tanfolyamot Buda
pesten 1907-1908-ban, utána 
Wien,-ben a hároméves cs. és 
kir. hadiiskolát, majd fél
évig századparancsnok volt 
Pozsonyban. Ezt követően, 
mint a 74. honvéd gyalog
dandár vJezérkari tisztje, 
Nyitrán teljesített szolgála
tot. Hason minőségben in
dult a világháborúba, miköz
ben? 1914 augusztus l-én ll , 

vezérkari testületben száza
dossá lépett elő. 

A világháború elején, 
1914 augusztus-szeptember
ben az 1. hadseregnek rész
ben a W oyrsch német had
testtel Lublin irányában vég
rehajtott győzelmes támadó 
hadműveletei ben vett részt. 
Vi téz maga taI-tásáért már 
1914 szeptemberében a hadidíszítményes III. o. 
katonai ,' érdemkereszttel és a német vaskereszttel 
tüntették ki. 1914 szeptember végétől november 
elejéig a felső San melletti harcokban, San
domiecz bevételénél, majd a Visztulától nyugatra 
lvángorod irányában végrehajtott támadó hadmű
veletekben, a Góra Pulawska-i véres harcokban, 
majd a Tarnow irányában lefolyt utóvédharcok
banvett részt. 1914 novemberében a Szerbiában 
működő cs. és kir. 5. hadsetegparancsnokság had
műveleti osztályában nyert beosztást. Résztvett II 

Kolubara-menti harcokban, Belgrád elfoglalásá
ban, az 5. hadseregnek Kragujevác irányában 

támadó győzelmeshadműveleteibén, majd a vissza
vonulásban. Ezt követően a titeli ' Tisza-hídfő ki
építésénél, mint a hídfőparancsnokság vezérkari 
főnöke, működött. -

Mikor az 5. hadsereg zömét 1915 ja~lUárjában 
az északi hadszintérre irányították, a német "Déli 

'. hadsel~eg" "Hoffmann" hadtest - 55. had-
osztály - parancsnoksághoz 
került. Résztvett a Vereckei 
szoroson át megindítotL téli, 
majd Halicznál a Dnye-szte
ren át a Zlota-Lipa-ig lefolyt 
tavaszi hadműveletekben. A 
Halicznál kierőszakolt Dnye
szter-átkeléstől a Zlota-Lipa
ig előrevitt győzelmes tá
madó hadműveletekben az 
55. hadosztály vezérkari ff)
nöke volt. Itt legfelsőbb elis
merésül a hadidíszítmény es 
bronz érdeméremmel tüntet
ték ki. 

1915 szeptemberében a 
cs. és kir. IX. hadtestpa 
rancsnokság vezérkari osz
tályában kapott beosztást és 
résztvett a 4. hadseregnek 
Lucktól keletre, majd 1916 
áprilisától a német "von 
Ében" - hadseregcsoportnál 
Kelet-Galiciában Zuor0,v
Pomorzány területén vívott 
védelmi harcaiban. 1 Heni 
működését a hadidís'7,ítmé
nyes ezüst érdemérümmeI 
jutalmazta a Legtf>lr-;őhb 
Hadúr. Innen 1917 február 

elején az olasz hadszíntérre került az 1. I sonzó
hadsereg kötelékében Konstanjevica környékén 
harcoló cs. és kir. 48. hadosztályhoz és részt\. ett a 
Vippach-völgy, továbbá a Fajtihrib, majd a Bain
cica-i fensík, végül a Hermada birtokáért vívott vé
delmi harcokban. A 10. Isonzó-csatában a VII., 
majd az ezt követő ellentámadásnál a XXIV. had
se.reg-parancsnokság vezérkari osztályába vezé
nyelve működött. A Kostanjevica körül vívott 11. 
és 12. Isonzó-védelmi csatákban a 11. begyidandár 
első vezérkari tisztje volt. Az 1917 öszén megindult 
nagy olasz offenziva alatt az Udinén át a Piaveig 
folytatott győzelmes támadó hadjáratban, valamint 
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a Censon-i hídfőben "folytatott harcokban, végül 
1918 áprilisáig ~'eltre-től délre a Monte Tomba, 
Monte Spinuccia körüli védelmi harcokban a 48. 
hadosztály vezérkari osztályában fejtett ki tevé
kenységet. A 10. Isonzó-csatában a XXIV. had
testparancsnokság elismerésével, a 11. Isonzó
csatában pedig - mint a cs. és kir. ll. hegyidandál' 
első vezérkari tisztjét - vitéz és eredményes mű
ködéséért a III. oszt. vaskorona-renddel tiintet
ték ki. 

A világháború utolsó hónapjai alatt Pozsony
ban a cs. és kir. katonai parancsnokságnál, 
mint a hírszerző osztály vezetője és a vezérkari fő
nök helyettese, teljesített szolgálatot; az 1918. évi 
őszi forradalom után, a cseheknek a Felvidékre 
történt betörésekor pedig a pozsonyi védőkörlet 
vezérkari főnöke volt. A gyászos emlékű tanács
köztársaság ideje alatt Győrben volt a IV. honvéd
kerületi parancsnokságnál. A nemzeti megújhodás 
kezdetén a honvédelmi miniszterium 1. osztályába 
került s a honvédség ujjászervezésében szerzett 
érdemeiért honvédelmi miniszteri dícséretben ré
szesült. 

1920-ban a vezérkarban őrnaggyá, 1922-ben al
ezredessé, 1924 szeptemberében ezredessé lépett 
elő. Utóbbi előléptetést követően négy évig volt ct 

pécsi vegyesdandár parancsnokság vezérkari fő-

Sarlós hold. 
Ida: ARATÓ ANDOR. 

Mikor a madai új hídnál a kisebbik Sántha gye
rek megin-t arokba taszította a kincstári forspontot, 
két beregszászi némettel, valami finom urakkal, meg 
elvett tőlük sok mindent: három köves gyűrűt, egy 
pzüst pecsétnyomót, két szép kövér órát, meg száztíz 
forintot s az egyik oldalra fésült szakállú németet 
ostornyéllel még jól el is verte, hogy két hétig olajjal 
kenték az árvát a spotályban a doktorok, akkor rá
csapott a combjára Kántor Gyurka, egy nagyot 
l~áromkodott és megesküdött, ha végigrostálja a 
p.yíri homokot, aldcor is befogja most a gyalog
betyárt, a bitang zsiványát. Lóra ült hát haraggal. 
tizenhat legénye jött utána porfellegben s egy nap 
alatt hét falut hajtottak meg Bogdány tól Záhonyig. 
Másnap a halászi határt járták le . lóval, legelől 
Kántor Gyurka magas pásztornyeregben s mind 
nagyobb haragban, láncban portyázták át a zsom· 
bókost, meg a tocsogókat, estére holdvilágnál cap
laHak a vizesréten s harmadnap reggelre ráfordul
tak az ibrányi homokra. Négy nap, négy éjjel így 

nöke. Ebben a beosztásában kifejtett eredményes 
munkásságáért a Magyar Érdemrend lovagkereszf
jével tüntették ki. Ezután 1930 májusáig a had
történelmi levéltárban működött, majd 1933 no
vemberéig a szegedi vegyesdandár parancsnokság 
1. gy. parancsnoka, azután 1935 novemberéig a bu
dapesti vegyesdandál' parancsnokság 1. gy. pa
rancsnoka volt. 

Tábornokká 1933 májusában nevezték ki. Ot 
és félévi gyalogsági parancsnoki eredményes mű
ködését Legfelsőbb Hadurunk 1935 novemberében 
a Magyar Érdemrend középkeresztjének adomá
nyozásával jutalmazta s egyidejűleg a m. kir. pécsi 
vegyesdandár parancsnokává nevezte ki. Ebben a 
beosztásában, 1937 májusában, lépett elő altábor-
naggyá. • 

A Legfelsőbb bizalom most a m. kir. csendőr
ség élére állította. Katonához illő tisztelettel üdvö
zöljük Felügyelőnket ezen a helyen, amelynek 
nemcsak a mi szemünkben, hanem az országos, sőt 
a határokontúli közvélemény szemében is dísze, 
csillogása van. Mi azonban tudjuk azt is, hogy II 

dísz és csillogás mellett nehéz -felelősf"ége, súlyos 
terhe is van ennek a vezetőhelynek. Minden erőnk
kel és akaratunkkal rajta leszünk, hogy ennek a 
felelősségnek a viselését legmagasabb parancsno
kunk számára megkönnyítsük. 

járták a földeket, de a Sántha gyereket elnyelte a 
Nyírség. Ötödnapra aztán szétfújta ,dühében a sza
ká.llát Kántor 'Oyurka s visszaparancsolta a legé· 
nyeit sötétpiros arccal, de dobra tette a városban, 
a falukban és a tanyáknál is, hogy ötven forintot 
fiZf~t a megye annak, aki nywnát adja a madai 
pajkosnak. 

És még akkor sem szállt el a mérge, mikor 
meghallotta, hogyaselyemszakállú német, akit 
Sántha Pálostornyéllel vert meg, nem volt más, 
mint a beregszászi főfinánc, akit nem szerettek erre 
a népek 

Hatodnap napszállta után aztán elő is bújt 
Sántha Pál a gyürei malom padlásáról, ahová rej
tette magát. Ott feküdt a hasán hatodfél napig, há
rom korpászsákon, aludt jól, szép álmokat látott és 
elrágott vagy tíz kalap tökmagot. Mikor pedig el
hozták neki a hírt, hogy dobra adta a megye, csak 
felugrott a pallásoll, összeverte a bokáját s lemászott 
tüstént a léh'an, mert tudta, hogy dobszó mutat;ia ,l hajtás végét. J ól megmosdott a malomtornácnál 
a Tiszában, fényesre fésülte a haját, egy köves 
gyűrűt meg tíz forintot adott a molnárnak, százat 
dugott a balzseuébe s elment kényesen. Agátról 
)'!lég visszaszólt, hogy megjön hajnalra, ha nem 
hamarább, de többet se látták a maIorunál, mert 
még az este befogta Kántor Gyurka a mártoni 
rÁvnél. 

Ment pihenten s könnyű lábbal agátösvényen 
fl Sántha gyerek, mert nem tudta akkor, hogy mi
felé megy; füttyögött, fűzvesszőt vágott magának 
s amint széthajtotta az ágakat, meglátta a füzesen 
túl, messze, alján az égnek, a várdai torony go.mb
ját. Nevetett, kik-öpött Várda felé, mert gondolta. 
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. Á : Viilágkongresszus forgalmi 
. . - -. pró~lémáihoz~ 

, 
lrta: VITÉZ ,R~DEGH ,RAJ~OND ,őrnagy. 

. lLfoly6 év tavaszán nálunk lefolyásra kerülő 
Eucharisztikus Világkongresszus képe napról-napra 
bontakozik. ' Az idegenforgalom olyan nagyméretű
nek igérkezik,hogy hasonló idegenlátogatásra ha
zánkban alig van példa. Érthető, hogy a világkon
gresszus előkészítése és megrendezése nagy ·feladatok 
elé állítja a lebonyolításával megbízott hatósági és 
társadalmi intéző köröket, akik hónapok óta váll
vetve fáradoznak azon, hogy a síma lefolyását bizto
sítsák. 

A közbiztonsági szervekre eső feladatok tekinte
tében kétségtelenül első helyen áll a várható nagy
arányú iOl'galom biztonságának és 'zavartalan meneté·, 
nek biztosítása. Emellett azonban a nagymérvű ide
genlátogatás természetesen a közbiztonsági ·és köz
rendészeti szolgálat egyéb ágazataira is kihatással 
lesz s e téren is fokozott tevékenységre és rendkívüli 
intézkedésre lesz szükség. A közlekedés szabályozása 
terén a fokozott forgalom annál súlyosabb kérdés, 
mert egyrészt e téren számottevő tapasztalataink 
alig vannak, hiszen hasonló rendkívüli alkalmak 
hiányában ilyeneket nem igen szerezhettünk, más
réSzt mert a közönséges, mérsékeltnek nevezhető 
forgalmunkhoz szabott egész szervezetünk nehezen 
állítható át máról-holnapra ilyen rendkívüli forga
lomra. Ez a forgalom még hozzá nemcsak számbeli-

ott vagdalja a földhöz fehér lószőrforgós pandur
kalapját Kántor Gyurka s vakarja mákosra őszült 
fületövét, mert nem tudja, IDlt ha'zudjon majd a 
vicispánnak, ha kérdezi a madai, zsiványt. Ment az 
ösvényen, jól behúzta a mellé be a kiöntések és vad
vizek poshadt-édes lszagát, amit kedvelt, mert ezekre 
a földelae való volt. Igen szerette erre a · határt, 
a nyírek között járó vizet, a forgók gyŰrűj ét., a ki
~siny szigeteket, amiket tavasSzal mindig elhord 
az áradás, a lapos partot, a kukoricaer.dőkben a 
csőszkunyhók hűvös sötétjét, a száradt s repedt
földű nádasokat, ahol jó feküdni hanyat, napsütés
ben, friss szélben és nézni a nádibunkók játékát, 
meg a kemény, pufók kis felhők futását az égen. 
Meg szerette ősszel a pásztorok tüzét, a halászok 
sárral tapasztott sövényházát a, partokon, a molná
rok szállását a mély vízekre horgonyzott malmok: 
ban, az utmenti kocsmákat télen, az ablak mellet! 
a sarkot, ahol egyedül ül az ember, tenyerébe teszi 
az arcát, kint ,sok a hó a fákon és földeken, minden 
fehér-fehér, vékony piros bor áll az asztalon és 
mély citerahúr peng át a sötét ivón. De nem sze
rette a szolgáÍást, az úri majorokat, a cselédházat, 
{3e a pap beszédét, a búcsút, a dobszót, a vármegye 
fatönkös címer ét, a grófi kertben a nyesett bokro
kat, az ispánok Kossuth-kalapját, sem a köznapo
kat a tanyán, sem a vasárnapokat a falu ban és nem 
szerette a fehérbőrű s barnalábú lányokat se. nyen 
egymagába járó ember volt s hogy zsivány lett, 
félt tőle mindenki, mert tudták, hogy rosszabb az 
ilyen ejtettfejű, falukerülő bujnyi'k tizenkét betyár
nál is, akik lovakat lopnak, selyemkendőt kötnek 
a szemük elé, magassarkú csÍzmát viselnek, a szűrt 
rézlánccal kötik a nyakukba, mint az urak a mentát 

ség tekintetében, hanem a vegyes országbeli, külön
böző közlekedé'si rBzabályokhoz szokott vezetők, te-
kintetében is újszerű. . 

Tapasztalataink kiegészítésére azonban alkalma-o 
saknak látszanak awk a tapasztalatok, melyeket más 
államokban rendezett nemzetközi ünnepélyek alkal
mával szereztek. EszmeszolgáltatlJJs érdekében fog
laljuk össz·e a külföldi sz-akirodalom nyomán azokat 
a tanulságokat, amelyeket a Berlinben 1936. évben 
megtartott olimpiászból levontak. 

A XI. olimpiász alkalmával a felmerülő rendé
szeti feladato.k végrehajtására és leoonyolítáBára 
Berlinben hónapokkal Korábban különleges parancs
noki törzsöt létesítettek, amelynek vezetőjévé Berlin 
rendőrfőnökét nevezték ki. :hlz meghívta törzsébe a 
különléle szakelöadó:k.at. A törzs szorosan együttmű
ködött az olimpiász szervező bizottságáva1. Hatas
körébe utalták mindazokat a rendészeti feladatokat, 
amelyeket az olimpiász alkalmából és idejére 1elsőbb 
vezetés kezében összpontosítani kellett. Ezek közé 
sorozták nemcsak a száraztöldi és vízi közlekedés
rendészetet, hanem az. idegen-, tűz-, iparrendész.et 
feladatait is. 

Igy a parancsnoki törzs feladatai közé tartozott 
kivételes intézkedések kiadása az ipar és kereskede
lem számára. Az elárusító helyek és zárórák tekin
tetében a gazdasági körök részéről számos külön kí
vánság merült fel. Ezért az j,par- és kereskedelmi ka
marákkal összhangban több kivételt tettek, főleg a 
tej, sütemények, lényképészeti cikkek, virág, élelmi
szer és hírlapárusoknál. 

13 gavallérabb némelyik, mint egy huszárkapitány . 
pe az ilyen forspontdűtögető gyalograblóból nem 
lesz más, ,mint ünneprontó lopó, aki fokos helyett. 
'fejszét hord a gubája alatt, fejbeveri az alvót, meg
tépi az asszonyok ingváll át, ha meg utat áll, nem 
.a zablát kapja el, .de a saraglyánál ugrik be és 
hátulról markolja meg a torkot; s ha megvénül, nem 
lesz más: mint serteszakállú, sötétpillantású csa
vargó, aki balt ával töri fel a templomperselyt, vagy 
zsákkal lopja az ólból a malacot, s akit ,megszaggat
nak a tanyai kutyák és bottal kergetnek meg 
a mezőn akanászgyerekek. 

Lement a meredek töltésoldalon és átvágott a 
naptól megpörzsölt réten, ahol sok szekérnyom 
mutatta az utat a révfő felé. Allt a bokrosban: locs
csanva ment a víz előtte s messzi harangszó jött 
a habok tetején, mert sötétedett és az ávét verték 
valamelyik falubim a katolikusok. De ő csak nézett 
át a vizen a tulsó partra nézett és látta, hogy ott 
itU a komp üresen s látta a jelet is, ahogy az 
asszony üzente reggel: lámpa égett a révkocsma 
küszöbén. A sásban ,meg találta a ladikot, kiverte 
belőle tenyerével a vizet, behúzta a kötélgúzsba 
~. lápátot és átment a Tiszán. Hagyta, hadd vigye 
le a sodrás jól a csónakot: talán száz lépéssel a rév
ház alatt ,szállt ki s mert nem volt · közelben sem 
cövek, sem ág, csak kihúzta a partra a ladik orrát 
és a lapátot leszúrta az iszapba, a sás közé. 'Mikor 
pedig felkapaszkodott a gátra, érezte, hogy valami 
baj jön feléje a sötétben. 

A gát alatt, a kisréten először is egy lovat láto~t 
legelni. Rándultan járt ez, a ló, mert nyűg volt a 
lábán, a hátán magas pásztornyereg, de · ember 
a közelbén sehol. Még gondolta okosan, hogy jobb 
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Intézkedések történtek abban a tekintetben is. 
hogy a külföldi látogatókat tolakodó utcai árlJsok, 
koldusok ne zaklassák. A csendőrség az utakon foko
zott fIgyelmet fordított a csavargó k, koldús ok éllen
őrzésére. 

Az élelmiszer-ellenőrzés terén különösen a gyor
san r-omló élelmiszereket vonták állandó ellenőr
zés alá. 

Számolni kellett azzal, hogy az olimpiai játékok 
a nemzetközi bűnö'zőket is vonzani fogjálc Ezért la 

központban állandó 'bűnügyi szolgálatot vezettek be. 
ezenkíviil a versenypályák közelében külön nyomozó 
alakulatokat állítottak fel, amelyeket különféle spe
cialistákkal erőslÍtettek meg. Rendelkezésükre bocsá
tottak egy rádiósgépkocsit is, amellyel bármikor 
felvehették az érintkezést a központtal, valamint a 
külföldi rendőrhatóságokk,al. Ennek a fokozott ké
szültségnek volt k<öszönhető, hogy a főbenjáró ,bűn
cselekmények, valamint a zsebtolvajlás ok és szélhá
mosságok száma igen alacsony volt. Felállítottak 
még az olimpiai játékok köz,elében külön útlevél
osztályt, valamint gyermekek és talált tárgyak 
gyüjtőállomásai t. 

A sokféle szolgálat eredményes ellátásának biz
tosítására a birodalom különféle rendől'hatóságainak 
területéről több ezer rendőrt összpontosítottak. 

A feladatok homlokterében természetesen a fo
kozott forgalom kérdései állottak. Számos rendkívüli 
intézkedés vált sziikségessé. A parancsnoki törzs 
nemcsak a szigorúan vett közlekedésrendészeti 
ügyekben intézkedett, hanem résztvett a vendégek 
szállítás ának kérdéseiben is, amit a köz- és magán
közlekedési vállalatok láttak el. Képviselve volt az 

lenne visszamenni a ladikhoz, de már doboini kez
dett a düh a torkában, mert régen hitte, hogy meg
csalja valami pásztorral, vagy cselé,ddel ez az 
aJsszony, aki nem volt jobb és nem volt sz'ebb, mint 
a többi útszéli özvegy kocsmárosné: tömörtestíí, 
fénylőbőrű asszony volt, a haja zsíros, de szőke. 
Nem olyan úri-szőke, sötétebb, kenyérhéj szín, de 
flZ is ritkaság, mert errefelé csak a gyerekek sző
kék, meg néha a fiatal lányok, az asszonyok meg
,barnulnak, vagy seszínűek lesznek, mint a szőlő· 
!öldek. Mondják, a révkocsmárosné zabszalma levé
ben mossa a haját, azért marad meg szőkének, csak 
a vékony választékánál barnul, meg a kontya alatt 
vannak sötét kis fürtök, ahol a fehér nyaka hajlik 
puhán és szép vonalban ... 

Az ég sötét volt és a holdsarló ferdén állt a 
mezők felett. 

NeiID a réten ment át, mert azért ,félt, hogy 
megriaszt ja a lovat, hanem a kerítés mellett. Egé
szen este volt már, szél jött a vízről és zúgni kezd
Jek a k ertben a fák. A lámpa már nem volt a kü
szöbön, hanem lóbálva vitte valaki a kezében: a fény 
ott járt a kocsma előtt, aztán irányt váltott és 
egyenesen feléj e táncolt. Behúzódott egészen a 
palánkhoz, de a lámpa csak jött mindközelebb s 
közelebb. Mélyen tartotta a lámpát a kezében, aki 
hozta, egészen közel a földhöz, mintha az árokban 
és a bokornál keresne valakit ; olyan mélyen tar
totta, hogy arc ából és testéből sŰ(mmit sem mutatott, 
0sak a lába látszott térdig. Görbe lába volt a lámpa·· 
hordónak, kurta és zömök láb, csizmájából csak a 

, c.~ "na láte~tt, a w.W.:rát eltakal'tia a rézgorobos 

egész közlekedési feladatkör intézésére megalakított 
olimpiai közlekedési bizottságban s így felelős volt 
nemcsak Berlin és szűkebb környékének, valamint 
a pályák, hanem a határtól e helyekre vezető útvo
nalak közlekedésrendészeti ügyeiért is. 

A forgalombiztonság fokozása érdekében a kül
földi vezetőket a határ átlépésekor kioldattták a né
met birodalom terén érvényes köilekedésrendészeti 
szabályokról. Berlin távolabbi környékén a nemzeti 
szocialista gépjáróműcsapat emberei a jobb oldalon 
való hajtás szabiályára figyelmeztett ék az utasokat. 
Ezenkívül a parancsnoki törzs rádióelőadások kere
tében figyelmeztette a német gépjáróművezetőket 
azokra a veszélyekre, amelyek őket a balról hajtó 
országokból érkez,ő vezetők ré$zéről esetleg fenye 
getik. 

Berlinben magában 20.000 gépjárómű többlet· 
forgalmáv,al :szálloltak. E töhbletmegterhelés lehető 
csökkentésére különleges rendszabályokat léptettek 
életbe, amelyeknek végrehajtásával a rendőri segéd
szolgálatra beállított nemzeti >szocialista mótoros 
csapatot bízták meg. A !kívülről Berlinbe érkező 
járóműveket ,a külvárosokban állították le, ott napi 
50 pfennigért parkhelyeket biztosítottak. Emellett a 
belvárosban is jelöltek ki szükségparkhelyeket, sőt 
egész utcákat is lezártak parkhelyek céljaira. Ezzel 
párhuzamosan viszont parktilalmakat oldottak fel és 
egyirányú közlekedési vonalakat vezettek be. A gép
járóművezetőket ,a legszigorúbb figyelemre hívták 
fel, különösen abban a tekintetben, hogy meIlőzzék 
a megfordulást, helyette kerüljék meg a legközelebbi 
háztömböt. A berlini autós társllJdalmat felszbIították 
arra, hogy az ünnepségek helyein engedjék át a 

pantalló. Csak felnyögött ijedtében a Sántha gye
rek, mert már tudta, hogy a karikalábú várdai biz
tos, Kántor Gyurka jár a kocsmánál a lámpással, 
csak nyögött egyet és átdobta magát a kocsmakert. 
palánkján. Kezét-lábát szétcsapta s lapult nagyon 
a fűben, mint a béka, ha gólya jár a réten. A biztos 
meg elment a palánk mellett a lámpával és csönd 
lett, csak a szél sétált a kertben a szilvafák között. 

A gyalogbetyár felemelte az arcát. Fázott, mert 
átvert a harmat az ingén és szeretett volna már 
átal lenni a kerítésen, meg a folyón is. Gondolta, 
megmássza a palánkot, elfut. a parthoz és leereszke
dik a ladikkal a gyürei malomig s tökmagon él 
még egy hétig a padláson, míg el nem maradnak 
a sarkából amegye kutyái. Lekönyökölt a földre s 
törte az eszét" hogy tudta meg a karikalábú perze
kútor, hogy a kerecsenyi révhez jön estére Sántha 
Pál. Az IlJsszonytól tudhatta, mástól nem, így emész
tette magát, de akkor fejére gyujtja a kocsmát 
annak a föstött condrának, lámpással csalogatónak, 
biztos babájának; hogy csak asszonyba ne vesse 
hitét soha-soha férfiember, de legalább ne az ilyen 
kergetett, mert minden egyik hamis, ötven német 
forintért, egy se]ye,mkendőért eladja hitét is ... 
Kocsmásné. 

J árt a melle, mint, a fujtató, öklét meg úgy 
gör,csölte a bosszú, hogy zömök ujjaira csavarta s 
marokkal tépte maga körül a füvet, mintha az 
asszony szőke haját csavarta volna karjára s már 
vonszolta volna maga után véres testét a lapos 
parton a Tisz·a felé, ahol a víz fut sötéten, éjszakai 
csöndben s örvények között ... 
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parkhelyeket a helyi viszonyokkal nem ismerős ide
geneknek, ők maguk pedig állítsák le járómüveiket 
inkább a távolabbi utcákban. A főváros főútvona
lain a legélénkebb forgalom idősz-akaira, főleg nap
pal, leállították a teherforgaImat. 

A forgalom folyamatosságának biz,tosítására a 
városban 550 közlekedési rendőrt alkalmaztak, ami 
a rendes létszám kétszeres ének felelt meg. A fontos 
közlekedési pontok (különösen külföldiek szállásai
nak, vasútállomások és más közlekedési gócpontok) 
közelében felvilágosítást nyujtó külön őrsz,emeket 
állítottak fel. Ezeket a saját, valamint más rendőr
hatóságok idegen nyelven beszélő legénységéből vá
logatták ki. 

A rendőrség támogatására igény be vett nemzeti 
szocialista mótoros csapat emberei, az alakulat 
egyenruhájábanés "rendőr segédszolgálat" feliratú 
karszalaggal ellátva, a birodalmi rendőrség őrszemei 
mellett a forgalom irányításában és ellenőrzésében is 
részt vettek. Vidéken pedig, miután a csendőrség 
mötorizálása még nem fejeződött be, igénybe vették 
a nemzeti szocialista mótor'o'8 csapat gépjáróműveit. 
Az országutakoifi mótorkerékpárjaik oldalkocsijában 
szállították a csendőrség út ellenőrző járőreit. Egyes 
forgalmas útszakaszokon az alakulat emberei önál
lóan is látták el a közlekedésellenőrzési sz.olgálatot, 
s a vasúti átjáróknál figyelmeztető őrszemeket állí
tottak fel. A mótoros alakulat kalauz.oszta,gja a he
lyi ismeretekkel nem rendelkező idegen vezetőket 
kalauzolta Berlinben. A műszaki gépjárómüszolgá
lat emberei pedig műszaki segítséget nyujtottak. 
segítségükre volta:k a garázsszerzésnél, ellenőrizték 
az ál'szabást javítómühelyekben stb. 

Feltápászkodott, de lábraállni már nem volt 
ideje, mert a kapunál sersegett a hOmok valami lé
pések alatt s lámpafény vágott végig a kerten, mint 
a villám. Úgy maradt ott a palánknál: térden és 
földnek tenyerelve s várta a biztos t, aki a lámpást 
tartotta magasra. Tíz lépésnyire, ha volt tőle 
Kántor Gyurka s jól látta szakállas katonaarcát, 
melyre ráhullt a lámpavilág s olyan volt, mintha 
fényből és sötét vasból kalapálták volna ki. Mellette 
állt az asszony, akit verjen meg ezért az úristen. 

- Ha egy pisztolyom volna most - gondolta 
Santha Pál -, egy kétcsövü. Egyik csövit az 
asszonynak, másikat amegye huszárjának . . . 

De nem volt pisztolya, csak kés feszült a csiz
mája szárában, mint a többi ilyen szegény zsivány
nak, azért csak meghúzta magát rebegve a kerítés 
árnyékába. 

A biztos leengedte a lámpát s mélyre hajolva 
ment a kerítés felé. Minden fűszálat megnézett. 
Az asszony meg a nyomában. 

- No - gondolta Sántha Pál -, most fogták 
meg a madai zsivány t .. , 

A biztos ekkor megállt. Olyan közel volt hozzá, 
hogy jól látta horgos sarkantyújának csipkés ta
l'aját. 

- Nincs az itt - mondta Kántor Gyurka. 
- A szilvásnál keresse - igazította az asszony. 
A zsivány felhorkant; húzta volna magát hát

rább, de már nem engedte a kerítés. A biztos meg 
m.egindult. Egy lépés, kettő és még egy ... Limbált 
egyet a lá,mpán s azt mondta: 

--- Itt van! ... 

Ugyancsak az alakulat építette ki Berlin körül 
100 km-es körzetben a segélyhelyhálóz-atot. A segély
helyek egymással is össze voltak kötve telefonon, 
jelentő-mótorosok által s így a legrövidebb idő alatt 
segélyt nyujthattak embernek, járómünek egyaránt. 
A záróöv határán minden járóművet egy csendőr 
megállított, aki ott a mótoros alakulat 3 emberével 
szolgálatot teljesített. Minden vezető kezébe a leg
fontosabb közlekedési szabályokat tartalmazó emlé
kez,tetőlapot adtak, tájékoztatták a segé1yszolgálat 
hálózatáról és felkérték a szabályszerü és óvatos ve
zetésre. 

Az egyes ünnepségek helyei felé időnként özönlő 
fokozott forgalmat ille,tőleg megállapít ották, miként 
tehermentesítheWk ezek a vonalak. Számoltak a 
járóműve:knek (számos bel- és kül:l'öldi járómü, süri
tett helyi autóbuszjáratok. a versenyzők szállítására 
rendelt hadseregümnibuszok, a posta, vasút és más 
vállalatok vidéki autóbuszai, helyi taxik) tömeges 
forgalmával -bizonyos órákban és kijelöltek mellék
utcákat, amelyekre ez a f.orgalom elosztható. Ilyen 
irányú intézkedéseknél különös figyelemmel voltak 
a forgalmi gócpontokra és azok várható forgalmi 
nehézségeire úgy, hogy az előzetes helyes megszer
vezés után később torlódások nem merültek fel. 
A parkirozás tekintetében a versenyek színhelyének 
közvetlen közelében 24 parkhelyet biztosítottak 7.500 
gépjárómü és kerékpár számára. A parkhelyeken 
leállított járómüvek (labhajtásos kerékpárokat be
zárólag) különőrzése (az általános felügyeleti szol
gálaton felül) csak megfelelő díj ellenében történt. 

Agyalogjárók közlekedésének szabályozására is 
messzemenő intézkedések történtek. Utcá:kat zártak 

Sántha Pál felállt, mert röstelte volna, ha 
négykézláb szorítják a palánkhoz., mint a szökött 
kutyát. Hunyorogva nézett bele a lámpafénybe. 

A szakállas pandúrnak még a szeme is meg
dülledt, úgy bámult rá. A zsivány akkor látta, hogy 
fl balkezében lámpás van, a jobbkezében semmi. 
Fegyvertelen. 

De már nem volt érkezése a csizmaszárhoz 
nyúlni, mert Kántor Gyurka lehajolt a fűbe, fel , 
,kapott onnan egy fényes szerszámot s egy szem
pillantás alatt már az arca előtt csillogott a pisz
toly rézkakasa. 

- Fordulj hátra! ~ mondta a biztos. Csendesen 
mondta, de erővel volt megvasalva a két szó. 

A zsivány megfordult a sarkán. 
A biztos nekinyomta a fegyvert a hátának, ott 

érezte a pisztolycsövet a bordájánál. J ól hallotta, 
ahogy kattant a kakas. 

- Ne moccanj, fiam, mert szét1üvöm a girince
det ! - fenyegetett rá nyájasan a kis biztos, míg ki 
húzta a kést a csizmaszárból. 

.- - Tedd hátra a kezed! - kommandérozott to · 
vább s egy perc alatt megkötötte a kezét valami 
vékony szíjjal. Hácsapott a vállára, előrependerÍ
tette s egy fricskát adott az orrára. 

- Jó estét, Sántha Pali! - köszöntötte s hogy 
az nem felelt seiIDmit, rámordult - , tán elfogadnád, 
mH ... 

- Adjon Isten! - ismerte el nevét Sántha Pál 
rAkedten. 

- Azér'! - rántott ,egyet a rajthuzliján a pan
ct új' -, uo, mars előre ... 
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le különleges alkalmakkor, egyébként pedig a gya
logjárókat is kioktatták, hogy fegyelmezett maga
tartást tanusítsanak és a közrendészeti szervek meg
hagyásainak feltétlenül engedelmeskedjenek. Miután 
előző tapasztalatok alapján számolni kellett azz.al, 
hogyajegynélküli kíváncsiskodók tömegei el fogják 
zárni a főbejáratok előtti térségeket, az ünnepségek 
helyét kb. 1 km. körzetben gyalogjárók számára el
zárták. A kört 9 helyen léphették át a helépőjeggyel 
rendelkező gyalogjárók. 

Az intézkedések beváltak és azt bizonyítják, 
hogy nemcsak az előkészítésre, hanem a végrehaj
tásra is kellő gondot kell fordítani (rendészeti intéz
kedések közhírré tétele rádió és sajtó útján, figyel
meztető táblák felálIítása).A nemzeti szocialista 
mótoros csapat vezetője a sajtó útján külön felhí
vást intézett a gépjáróművezetőkhöz, kerékpárosok
hoz és gyalogjárókhoz, amelyben figyelmeztette 
őket a reájuk vonatkozó legfontosabb közlekedési 
szabályokra. 

Az olimpiász lezajlása után a következő tapasz
talatok kristályosodtak ki: 

A járóműfajták forgalmának: elkülönítése leg
jobb módszere a forgalom gyors lebonyolítás ának. 
A gépjárómű és lábhajtásos kerékpárforgalmat ép 
úgy szét kell választani, mint ahogyan a teherkocsik 
forgaimát a mellékutcákba kell terelni. 

A parkozás tekintetében hiányok mutatkoztak. 
Kitűnt, hogya "nyugvó forgalom" problémája mind
inkább nagyohb követelményeket kezd támasztani, 
mint a mozgóforgalom. Ezért különös gondot kell 
fordítani parkhelyek, beállítóhelyek, parkutcák, sze-

Már vitte is. 
A lámpás ott állt az egyik szilvafa alatt, a fény

karika közepében az asszony. Mozdulatlan, mintha 
szél érte volna. A zsivány megállt előtte egy szóra: 

- Te, rongy ... 
Mást is mondott volna,. de a biztos megkapta a 

l\.arját s lódított egyet rajta. 
Csak a. kertajtó csapódott utánuk. 
A kocsma előtt, a réten Kántor ' Gyurka hozzá

bogozta arabszíj szárát a pásztornyereg kápáj ához 
s nagyot kiáltott: 

-1 Révééész! ... 
Kompon vitte át a fJ..'iszán a nyíri betyárt, hogy 

még az éjjel bezárja a váradi kóterba. 
Valahol a víz közepe felé járt már a komp, 

mikor a biztos azt mondta: 
- Az asszonnyal meg mi bajod van1 ... Hé1 '" 
A zsivány nem szólt semmit, csak allt meg

kötött kézzel s a vizet nézte. 
- Mert igaztalanul mocskoltad, azt tudd meg 

- így megint a biztos -, mert nem is téged keres-
telek én a kocsmánál, te nagy mafla ... 

- Tán' az asszonyU ... 
- Tán' a nyavalyát, aki beléd üt. Két unokám 

van mán nekem ... Ezt kerestem én ... 
Benyult a zsebibe s kihúzta a fényes szerszá

mot, a,mit a kocsmakertben kapott fel a fűből. Egy 
pipa volt, kis parasztmakra, csillogó rézknpakkaL 
tömzsi kis szárral. 

- Látod~ 

les úttestek teremtésére, amelyeken a járómüvek so
rai leállíthatók. 

Villamos ok és gépjárművek nem férnek meg 
ugyanazokban az utcákban, mivel a villamosok 
minden megállása szükségszerüen a gépjáróműfor
gal om akadályozását idézi elő. Nem elegendő tehát 
a parkutcák berendezése és más utakon a parkozás 
megtiltása, hanem a főközleked'ési vonalakról el 
kell távolítani a villamos okat és ezeknek a helyét 
kell parkozás céljára kijelölni. Más utcákban vi
szont agyalogjárókat {járdákat) kell szűkíteni, hogy 
a "halsz'álka"-szerű parkozáJs lehetséges legyen. 

A körforgalom kétségtelenül a legjobb megol
dásnak mutatkozott nehéz keresztezéseknél. Azon
ban kellő tágasra kell méretezni ésa kört nem sza
bad villamosokkal és egyéb kiv·ételekkel megszakí
tani. 

A külföldi vezetők mintaszerűen viselkedtek. 
Ez anllJak tulajdonítha.tó, hogy mmt vendégek, szi
gorúan alkalmazkodtak a:z idegen országban a ne
kik szóban és írásban tudomásukra adott legfonto
sabb közlekedési szabályokhoz. Ezzel lszemben sok 
benszülött azzal tűnt fel, hogy könnyen vette a 
szabályokat. 

Mindazoknak a baleseteknek feldolgozására, 
amelyekben külföldiek érdekelve voltak, külön cso
portot, a különleges közlekedési balesetek nyomozó 
csoportját állították fel. Ez az intézkedés igen be
vált, mert lehetővé tette nemcsak az ilyen eseteknek 
központi feldolgozását egységes szempontok szerint, 
hanem kiválogatott, 1rözlekedési baleseti ügyekben 
különösen jártas és nyelvismeretekkel rendelkező 
nyomozó k beállítása az összes érdekelteknek javára 

- Látom. 
- Mert úgy nézzed, hogy több esze van ennek 

a pipának, mint három német zsandárnak, meg még 
egy olyan buta zsiványnak, mint te vagy. Mert 
ettől tanácsot lehet kérni: ez írni tud a füstjiveJ 
Öreg pipa ez, öregebb nálad, mert huszonhétéves .. ' 

- Én huszonhárom ... 
- Na látod, nem is leszel több, mert Jelakas1t 

a statárium. Egyszóval elvesztettem a pipát délután, 
aztán kereste,m. A Kenyeri-majorba is visszementern 
érte: ott nem volt. A révkocsmánál néztem, mert 
Kenyeribe menet itt hevertem egyet a kertben, míg 
nem gyöngült a N ap. Meg is találtam a szilvások 
alatt a fűben. Tudod már ... 

- Tudom ... 
- Nahát. Pisztoly se volt nálam a kertben. A~ 

künn maradt a kápán ... 
Rácsiholt, taplót nyomott a nyersszagú do 

hányra. A kupak -úgy kattant, mint a pisztoly · 
kakas. 

- Él-e apád ~ ... 
- N{\m él. 
~ Hát anyád1 
- Az igen. 
Kifujta a pipafüstöt s bozontos szemöldöke alól 

fölényes szánalommal mérte végig a legényt. 
- Te kapcabetyár ... 
A komp szállt csendesen a vizen. Kék este voH 

s az égen a sarlós hold arca állott mozdulatlanul, 
sárga és gúnyos mosollyal. 
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vált. Az a körülmény, hogy ezek az ügyek mind egy 
kézben futottak össze, ezenkívül megkönnyítette a 
tapasztalatok leszűrés ét is. 

Minden közlekedési balesetet, amelyben kül
földi részes volt, a szakképzétt 'specialistáknak 
lehetőleg 48 órán belül annyira el kellett intézniök, 
hogy az ügyész - pótmegállapítás.ok - elrendelése 
nélkül - határozhatott. Az ügyekben a gyorsított 
eljárású bíróság ítélkezett. Olyan esetekben, amikor 
a külföldi el akart utazni, csak néhány óra állt 
rendelkezésre. Miután a gyakorlott baleseti szak
emberek azonnal felismerték, . hogy miről van szó, 
így huzavonák e téren nem származtak. Kényszer
eszközök alkalmazását (letartóztatás, visszatartás, 
vérpróba vétele, biztosítéknyujtáJs stb.) a külföldi 
csoport vezetője rendelte el, adott esetben az 
ügyészség megkérdezésével. Magánj.ogi téren a köz,
vetítést is főleg a csoport vezetője intézte. A kül
földiekre minden téren a legmesszebbmenő tekin
tettel v.oltak. ÍTásbeli idézéseket teljesen mellőztek. 
Ha a külföldit nem lehetett a baleset színhelyén ki
kérdezni, szállodájában, szállásán vagy tetsz'és sz,e
rinti más helyen is felkeresték. lA kórházakba ke
rült külföldiek kikérdezésükkor csodálkozásuknak 
és elismerésüknek adtak kifejez'ést, hogy olyan 
gyorsan törődtek velük balesetükkel kapcsolatban. 
Az e10adott óhajokat - még ha nem tartoztak is a 
szolgálati teendők közé - lehetőség szerint teljesí
tették. Az óhajok többnyire hoz'zátartozók, ismerő
sök, diplomáciai képviseletek értesítés ére, a meg
sérült járóművekre irányultak. 

Különös szeretettel és megértéssel kezelték a 
külföldi németséget. Voltak ezek között olyanok, 
akiknek otthon útlevelet nem adtak és így illegáli
san lépték át a határt. Többnyire pénz nélkül lévén, 
útközben gépjáróművekre kéredzkedtek fel és így 
érkeztek Berlinbe. Ezeknek a visszautazáshoz vas
úti jegyeket sz'ereztek és még élelmiszerekkel is 
ellátták őket. -

Viszont gondoskodtak arról is, hogy közlekedési 
balesetek következtében vétlenül anyagi kárt szen
vedett német állampolgárok jogos kártérítéshez 
jussanak. Többnyire Isikerült is a vétkels külföldi 
vezető és a sértett kö'zött békés megegyezést létre
hozni. Ha ellenben a sértett mértéktelen követelé
seket támasztotta külföldivel szemben, javítómű
helyekben megbecsültették az okoz'Ütt kárt. Ez az 
eljárás igen megkönnyítette egyezség létrejöttét. 
Egy esetben a károsult német állampolgár erélye
sen követelte a külföldi vezető gépkocsijának 
llosszabb időre való őrizetbevételét s azzal fenyege
tődzött, hogy a rendőrség et anyagilag fogja felelős
ségre vonni, ha a gépkocsit idő előtt szabaddá te
szik. Polgári peres eljárásra csak akkor szánta rá 
magát, amikor látta, hogy fenyegetődZJése hatásta
lan maradt s a külföldit ügyészi intézkedésre 30 óra 
után mégis csak szabadlábra helyezték. 

A rendőrség az olimpiász tartama alatt kivé
telesen és átmenetileg eltért a rendes körülmények 
között polgári ügyekben mindig követett tartózkodó 
magatartás ától és ezért a közvetítésért - a kiegye
zés előmozdításáért - a külföldiek igen hálása1\: 
voltak. Lélektanilag megítélve, ez indokolt is, mert 
polgári pereskedések az ilyen ügyeknek nem vál
nak előnyére. 

Az olimpiász alatt 86 közlekedési baleset for
dult elő! amelyekben 54 külföldi (26 államból) volt. 

érdekelve. 90 külföldit kérdeztek ki, éspedig 35-öt 
gyanúsítottként, 26-ot Isérültként, a többieket sér
tettként (anyagi kár) és tanuként. Négy esetben 
külföldi gépjáróművet átmenetileg őrizetbe kellett 
venni. 

A fentiekben ismertetett intézkedések és ta
pasztalatok nem alkalmasak arra, hogy számunkra 
teljes egészükben irányadóul szolgáljanak, de tanul
mányozásuk erszmetermelő lehet érs így hasznosan 
értékesíthetők a sok körültekintést igénylő szerve
zési munkánál. 

Magyar tavasz. 
Sírhatsz, sikonghatsz... hasztalan kíséri 
Jajszód - sirályként - h(tbjátvad vizeknek -
Jövőbe látó jósok lángigéi 
Kövekre hullnak ... semmiségbe vesznek: 
Kihalt a hit ... ledőlt a templomoltár, 
Próféciákban nincs többé varázs, 
Intő, könyörgő szózat mitsem ér már, -
Korbács kell itt, vagy új lsten-csapás! 

Korbács, mely zsibbadt, ernyedt tagjainkon 
Szeges szíjjal ver, vág végig veszettül! 
Hogy felserkentsen - tenni megtanítson, 
S felszisszenjünk a fájó gyötrelemtül ... 
lsten-csapás, mely gyásszal földre sújtva 
.A. bosszú poklát kebleinkbe oltja -
E nép csak úgy tud talpraállni újra, 
Ha meggyalázva ott hevert a porba ... 

Tűnt ezredévnek mártírszenvedése 
S derűje kísért könnyfelhőkön át: 
Oh! hányszor volt kereszt a jóknak bére, 
Hányszor viseltünk fénylő glóriátl 
Hányszor mosolygott biztató szivárvány ' 
Borús egünknek pirkadó felén, 
S hányszor zokogtunk elhagyatva, árván, 
Mint most, - mikor csak áltat a remény! 

Tavasz van ... Szellő ring a tar fa ágán,
Rajtunk enyészet, átok árnya ül . .. 
Mímelt öröm, kéj, restség lo.mha ágyán 
Hempergünk tétlen, tehetetlenül! 
Pedig, ha gyáva rabtartóink látnák, 
Hogy megmozdul az elnyomott keze 
És rázza, rázza börtönének zárját: 
.A. szolga-csorda megfélemlene ... 

De így... de így... gőggel, kacagva nézi~, 
Hogy egymástmarjuk, mint dühödt vadak 
És nem félünk, hogy új örvény sötétlik, 
fl ajónk süllyed.. . a zúgó ár dagad ... 
És nem félünk . .. hogy ránk véres, vigyorgó, 
Közelgő végzet szörnyű réme les: 
Maholnap elfogy... nem lesz egy kovorsó, 
Egy koldus-rongy, egy rög, mely elfedez ... 

S ha nem lesz, úgy kell, akkor tán okulunk? 
Előkerül ős-szentségünk: a kard, 
Komor, királyi, hún haragra gyúlunk, 
S parázsló vérünk bősz tusára hajt ... 
N yomo.r fulánkja öntudatra ébreszt 
És nem tűrünk tovább kínzó nyűgöt,' 
Győzelmi torba fullaszt juk a szégyent, 
Mit homlok'l,.tnkra [laU [lazság sütött! 

VálVi Natu Géza. 
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Törvényszéki orvostani 
ismeretek. 

írta: Dr. BEöTHY KONRÁD, egyetemi magántanár, 
törvényszéki orvos (Pécs). 

(IV. közlemény.) 

V ér és vérfoltok. 

Nyomozások alatt az esetek zömében találkozik 
a csendőr vérl'e,l, vérre gyanus anyagokkal, vérfol-
10kkal IS nekünk, törvényszéki orvosoknak i8 nagyon 
sok dolgunk akad mindig a vérret 

Célszerűség szempontjából tárgyalj uk az erről 
8zóló dolgokat a köve,tkezö sorrendben: - a legfonto
sabb kérdéseket illetőleg: 

l. Vér kimutatása. 
2. Milyen állattól (embertől) származik a vér

folU 
3. Ha embertől származik, milyen vé'rosüportba 

tartozikf 
A vérnyomokazok közé a Jegfontos,abb nyomok 

közé tartoznak, amelyek a legjobban értékesíthető 
bizonyítékokat i;zolgáltatják valamilyen bűncselek
mény kidel'ítésénél. A vérnyomokat a' hely:siz~nen, a 
holttesten, vagy annak környezeté,ben, szemMyeken, 
akik ,a tett elköveiéséve'lgyanusíthaiók s azokön a 
tárgyakon, amelyekkel a sértett vagy a sértő közvet
len érintkezésbe került, .....: kere8hetjük. Minden eset
ben fontos, aaiüt. nem kell külön hangsúlyozni, hogy 
ösak a vérnyomoknak a legkínosabb gonddal yaló 
megőrzése adhatja IDeig a sikeres további vizsgál,atot 
s azoknak keresése és viZisgálata olyan kimerítő gon
dossággal kell, hogy történjéik, mint amilyen nagy 
reménnyel indulunk a várható eredmény'eik:. elé. 
Minthogy pedig éppen a hozzMrtőnek a tapasztalata 
s ,szakismerete ebben az irányban nagyon sokat igér 
és ad is, nagyon kívánatosnak látszik, hogy legalább 
is a fontOl81abbnak látszó esetekben már a helyszín~ 
szemléhez i,s kikérjék. Ott, ahol nyomozó alosztályok 
működnek, szakértőknek az igénybevétele ha nem 
i,s éppen elengedhetetlen, mégsem olyan égetően fon
tos, mert tapa,sztal,atom szerint a nyomozó alosztály 
csendőrei sokkal jobb eredménnyel dOllgoznak, mint 
egy alkalmilag odahívott orvos. Nemcsa,k, hogy ala
posan és nlindenr,e kiterjedően végzik feladatukat. 
hanem emellett még a sokszor kellemetlenül zavaró 
melIékkörülményekre is kitér a figyelmük, úgy, hogy 
a vérnyomok megőrzése körüli eljárrusban eddig még 
slemmi zavaró gondatlanságot nem észle>ltem. 

Kü]önösen iigyelni kell arra, hogy véres csele
kedeteknél nlinden felesleges személy - mint aho
gyan az, kis helyen történni szokott, kisbíró, halott
kém, polgármester stb. - távoltartaslSanak, legalább 
is addig, amíg a vérnyomoik körüli eljárást b8lfe,je
zettnek nem nyilvánítja a csendőr. Soklml többet 
ér ,egy hozzáértő csendőrnek, a szakértő orvosnak s 
egy jegyzőkönyvvezetőnek a jelenléte, mint érdek
telen s hozzá n em ,édőknek a csoportosulása . (L. 
később.) 

Altalános elv az, hügy bűntény színhelyén min
dig ker'essünk vérnyomot. Minthogyazonhan a y;ér
nyomok nem minde'Il esetben "pirosak", mint aho
gyan azt esetleg az ember . gondolná, azért látszik 
mégis szükségesnek minden esetben szakJértő orvos
!lak a segítsége, aki abban ld van képezve s a. kiHsö 

körül.mények okozta színváltozás nem kerüli el 
figyeImét s abban az esetben is meglátj'a a vért, ami
kür azon más keresztülsiklik. Hendkíviil nehéz lehet 
egyes esetben a színhelynek a vérnyümokra való ku
tatása, hi'sz1en nagyítólencsével, lupeva;l szokták azt 
eBzközöhli, nehogy kikerülje az ember flgyelmét a 
legkisebb nyom sem. A vérnyomokra való vizsgálat 
nE'm tűr halasztást. Szabadban levő vérfoltokat na
gyon kis eső is örökre megsemmisíthet s ezért elen
gedhetetlenül fontOIS, hogy minél hamarább csinál
juk ezeket a vizsgál,atokat. Ha pedig a helyszíni 
szemle sürgő,ssége azt kívánja, akkor este, sötétben 
is lehet a vérnyomokat kutatni, erősebb lámpával, 
amikor is a y;érnyomok sajátságos, ragyogó vörös 
színben tí1nnek fel: 

Tudjuk azt is, hogy milyen gyakran fordul elő 
az, hogya teti0s véres ujjaival ajtót, ablakot nyit 
ki, klozebsinórt húz meg, vagy más módon lavort 
készít azért, hogyavérszennyeződésektől megszaba
dítsa magát. l~ppen ezért szükséges, hogya mosdó
vizét, általában a tárgyakat vérnyomoikra megvizs
gálju'k. F,alak, padlók, fiólwknak, asztaloknakalsó 
fele stb., mind lehetnek vérrel sz.ennyezve, ami felü
let.es vizsgálatnál köllllyen elkerüli az emb61' figyel
mét. A . padlót fel lehet szedni, vagy felületét 
log yalult at,ni s 'abban IIDeresni a vérnyomokat. 
A mennyezet91t is meg k,ell . vizsgálni, különösen, 
ha a helyiség al.acsOil1Y, mint Pl. a legtöhb pince. A 
gy,anusított ruháit, vagy azokat a tárgyait, amelye
lmt magával hord, mindig meg kell vizsgálni. Ösztön
szerűLeg tesú a tettes az,t, hogy véres: 0s,elekedet után 
megtllsztítja magát, ami azonhan esal\: a legritkább 
esetben sikerül tökéletesen. mgés~en kicsiny vérnyo
mok,amelyek a köröm és a bőr kö~ött bes~áradnak. 
vagy amelyek a köröm alatti szennyben vannak, 
figyeimét nagyon könnyen kikerülhetik, épp úgy a 
haján, vagy a bajuszán, szakállán megtapadó v,ér
nyomok is, amiket aztán teljes biztossággal ki lehet 
mutatni. 

N em lehet sohasem elmulasztani a tettes ruhá
zatának:, fehérneműjének és lábhelijének a vizsgá
latát. Zsebek, azoknak varratai, még akkor is lehet
nek vérrel szennyezve, ha az eseHeges kimosás után 
szabad szemmel semmi sem látszik. Volt már olyan 
eset is" ahol az egyébként tisztára mosdott tettesre a 
nadrágnyílásán belül kevés vér t,apadt, nyilván vi
zelt a tettel:kö'vetése után, de azután 'elfelejtette ru
háját megtisztítani. A varratokat nemcsak, hogy 
meg kell nézni, hanem azok'at fel is kell nyitni. A 
lábbelinek a megtisztítását legtöbbször elfelejtik a 
tettes ek, éppen azért azokat is alaposan szemügyre 
kell venni. 

Tudjuk azt is, hogy véres cselekedet után azon
llal igyekeznek eltávolítani a v,érnyomokat. Még leg
jobban sikerül ez akkor, ha a vérnyomokat hideg 
vízben mossák le; a meleg víz, különösen pedig 
utána a vasalás, a vérnyomokat a ruhán rögzíti. Dc 
még a legalapos,abbn'ak gondolt tisztítás után is _mu
radhatrrak vissza olY,an nyomok, rumiket sZIakértő 
szemmel azonnal fel lehet ismerni s ki lehet mu
tatni. 

Azokon az eszköwkön, amelyekkel álIít,ólag véres 
öselekedeteket vittek véghez, nem minden esetben 
lehet vérnyomokat kimutatni. Lehet ennek oka az, 
hogya kést azonnal kihúztlák a sérülésből, még mi
előtt nagyobbfokú vér?Jés állott volna be s éppen a 
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Xémet csendőrtisztek tanulmányúton a m. kir. 

késnek a sinw. pengeJe nem nagyOill alkalmas arra, 
hogy azon a vér megtapadjon. De éppen kihúzás köz
ben a ruhá~t is tisztíthat ja az eszközt. Az bizonyos 
dolog, hogy a késnek a sima pengéjét egytszerü le
mosás&al vagy letörléssel olyan tökéletesen meg le
het tisztítani a vértől, hogy azt a legérzékenyebb 
reakcióval sem tudjuk kimutatni. 

Mégis: vannak olya'll helyek a késen, amelyeken 
a vér rendszerint jól megmarad, így akinyitásra 
szolgáló kis bemélyedés a pen~n, a penge megerősí
tésére szolgáló tok, a késnyél belső felülete, v,agy fej
szénél a fejsze lyuka, ott, ahol a fanyelet beleszorí
tották. 

Téves feHogás az, amelyik azt mondja, hogy a 
tettesnek feltétlenül véresnek kell lennie akkor, ami
kor áldozatának súlyos sérülést okoz, olyanokat, 
amelyek egyúttal nagyereknek a megsértésével van
nak egybekötve. A vérnyomoknak a felismerése ak
kor, ha nem egészen frissek azok, nehézségekbe üt
közhetik. Külső behatások, mint a talaj, amin van, 
a hőmérséklet, a vérfestéknek a kémiai átalaJmlásai 
következtében a vérfoltok barnák, szürkésbarnák, 
szürkék, zöldek lehetnek, ezenfelül a köpettel együtt 
kiürített bagólé, festékek, növényi apró gombák, nö
vényi 'lledveJk és rozsda nagyon módosíthatjáJe a vér
nyomoknak a színét, kinézését s így tévútra vezet
hetnek, illetve felismerpsük meg lehet n~hezítve. 
Szabadban a vérnyomok solckal hamarább megvál
to7iliat.nak, eltűnhetnek, eső esik, szé ttapossáJk. Ilyen
kor még a köveknek azon az oldalán, amelyik a föld 
felé van fordítva, v-agy fatörzsön, fűszálakon, más 
növények levelein, alul még mindig meg lehet találni 
a vérnyomokat. 

csendőrségnél. Egy járőr felszerelését nézik. 

A megölt testén vagy ruháján levő foltok rulak
ján~, minőségének is megvan ra maga nagy jelen
tősége. Egy esetben megölt asszony bal kezének há
tán ugyancsak véres balkéz lenyomatát találták. 
Kétségtelen lett, hogy gyilkOSSág történt. 

Megfojtott embernél mindkét felkaron az ingen 
v-éres kéz nyoma látszott, nyilván onnan származtak 
a vérnyomok, hogy a tettes véres kezeivellefogta 
áldozatát. 

Megölt ember vállán ruhamintának véres lenyo
matát találták, amely úgy jött létre, hogy a tettes 
y,éres nadrágjával áldozatára térdelt. 

Azok a vérnyomok, ,amelyek a holttesttől távol 
fekszenek, arról adhatnak felvilágosítást, hogy hol 
történt a halálos vagy más sérülés. Ha ettől a hely
től vérnyomok húzódnak a feltalálás helyéig, alckor 
orvosi szempontból azt keH mérlegelni, vajjon a sé
rült attól a helyt.ől, ahol megsebezték, a vérveszteség 
következtében elmehetett-e még, avagy odacipelték. 
Ennek a kérdésnek a megválaszolása csak ~kor 
lehetséges, ha bO'llcolás tö'rténik, mert a boncolásnál 
az elvesztett vér mennyiségére lehet következtetni 
azokból a belső szervi jelekből, amelyek elvér~éses 
halálnál lépnek fel. Csak a boncolás tudja megmon
dani, mennyi vért vesztett a megölt ember aJllior, 
amikor a kiömlött Víért nem találjuk meg. A felnőtt 
("mber - általános orvosi tapasztalat szerint - el
vérzés kÖVletkeztébenakkor hal meg, amikor egész 
yérmennyiségének a felét, vagy 70%-át elves,ztette; 
viszont újszülöttne.k elvérzése ha.láláhoo elegendő 
40-50 grammnyi vérmennyiségnek az elvesztése. 

Hogy a vérnyomok elhelyezkedése milyen fontos 
eredményekre vezethet, azt tudja minden csendőr. 
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Pincelépcső alján asszonyt találnak halva. A bon· 
colás azt deríti ki, hogy az asszony koponyatörés 
miatt halt meg, mert lezuhant és egyben eltörött a 
gerincoszlopa is. A helyszíni szemlénél a csendőr a 
legfelső lépcsőfok felett 160 em.-nyire .friss vér
nyomokat talált, amely,ek freccsenéstől származtak. 
Minthogy a halottnak a jobb halántékán volt egy 
sebe, amely a jobboldali halántékütőeret szakítötta 
széjjel, nyilvánvaló volt, hogy az asszony a se~bet a 
legfelső lépcsMokon állva szenvedte el s csak azután 
zuhant le a pincébe. Ezt aztán a nyomozás később 
kétségtelenül bebizonyította. De elveszett volna az 
ügy teljesen, ha a csendőr a helyszíni szemlén él 
felületesen jár el. 

Vérfreccsenések azonban nem mindig verőérből 
származnak. Keletke~hetnek ezek olyan módon is, 
hogy tompa tárggyal sujt valaki a testre, majd 
ujbóli odasujtáskor a meggyűlt vérbe jut az eszkÖz 
s így a vér a vértócsából minden irányban szét· 
freccs,en. Űtésre ·emelt, véres eszközről ugyancsak 
lecsepeghet vagyegyszerűen lehull a vér. (Lásd 
1. ábrát.) 
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1. ábra: 1-2. = vérnyomok falon, 3. = menetközben lehullt 
vércseppek, 4. = fut;íB . közben lehullt v6rcseppek. 

Annál inkább elnyújtott üvegalakjuk van ezek
nek a vérfoltoknak, minél ferdébben· estek alapjukra. 
A vérfoltoknak . a vastagabb I1észe jelzi , azt a helyet, 
amelyen először érte a vércsepp a ' talajt S ' innen 
aztán elnyúlva folyt le. Ha a vércsepp derékszögben 
érte az alapot, akkor kerek; vagy magasról való 
esésnél a vércseppnek elfreccsenő részei miatt tüs
kés lesz a vérfolt. Ha pedig a tárgy, amelyre a vér
csepp hull: mozog, akkor medvetalp-szerűek lehet
nek a vérfoltok. 

Kérdés, hogy véres lesz-e a tettes véres cseleke
deteknéH Még akkor sem feltétlenül vérződik be, ha 
többször szúrt vagy metszett. A vérnek a tettesre 
való jutása függ a sebnek a minőségétől, a vérvesz
téségtől, attól, vajjon a vér kicsurgott-e vagy ki
fecskendezett, volt-e egyáltalán kifelé való vérzés 
vagy nem, fedte-e ruha a sebet, vagy nem, milyen 
testhelyzetben volt egymással a támadó és a meg
támadott. Tátongó sebeknél rendszerint véres lesz a 
támadó, de lehet valakinek a nyakát álmában úgy 
elmetszeni, hogy abból vér nem kerül a támadó ra. 
Az a körülmény, hogya támadó megfogta-e, érin
tette-e álöozatát, milyen ravasz módon járt el, sőt 
még a gyakorlat is nagy sz·erepet játszik abban, 
hogy valaki véres lesz-e vagy pedig nem. Volt már 
olyan eset is, ahol a tettes ruháit először levetette, 
majd egy másik esetben egy elmebajos, aki kettős 
gyilkossággal kapcsolatban először ruháira lepedőt 
borított, majd egy harmadik esetben a tettes kesz
tyűt húzott, hogy magát a vérrel való szennyez,ődés
től megóvja s nem is lehetett rajtuk semmiféle áruló 
vérnyomot találni. 

Előbb említettem, hogy a vérnyomokat szét· 
hordhat ják, eltaposhatják, általában :l'élrevezetésre 
alkalmas állapotba juttatják s ezáltal ártatlanok is 
gyanúba keveredhetnek. 

Rendkívül fontos tehát a nyomok felvétele, 
nagyság, alak, stb. tekintetében. A fényképet itt 
m.ellőzni nem lehet! Egy szoba padlóján három mezí
telen lábnyomat volt látható, amely keskenysége 
miatt azonnal női láb lenyomatának ,gyanúját kel
tette. Az áldozat saját lábai sokkal nagyobbak vol
tak, és nem véresek, a nyomokat tehát ,ő nem hagy
hatta hátra. A házban csak két másik személy volt, 
egy asszony és egy férfi. Az előbbinek a lábnyomata 
megegyezett a talált véres lábnyommal s marhavér
rel eszközölt próbák igazolták, hogy azok a talált 
vérnyomokkal mindenben megegyeztek. 

Kérdés, vajjon a vérnyomok nem utólag kelet
keztek-e~ Segítségül hívott orvos a szobában talált 
vértócsába lépett, a vért egyikből a másik szobába 
hordta s később gyanúba keveredett a tettességet 
illetőleg s még szerencse, hogy akadt tanu, aki meg
mondta a való tényállást. 

Másik esetben a vérnyomoknak a fontosságát 
megint csak a segítségül hívott orvos eljárása .csök
kentette, aki kalapáccsal történt gyilkossággal kap
csolatban a még élő áldozatnak segítséget nyújtva, 
a seb tisztítására szolgáló vattatampont eldobálta . 

Ugyancsak a segítséget nyujtó orvosok mosták 
meg kezeiket s a később megérkezett nyomozó arra 
gondolt, hogyatettesek voltak a kézmosók. 

Felakasztott ember nyakán vérző sebet is talál
tak. Egy másik szobában a szekrény fiókjában véres 
kötéldarabok voltak, amiből arra lehetett következ,
tetni, hogy az ember először nyakának átmetszésé
vel kisérelte meg az öngyilkosságot, majd, amikor 
ez eredménytelen maradt: ment a fiókhoz, keresgélt 
a kötelek között s azután akasztotta ,fel magát. 

Öreg részeges embert kötőj,ére felakasztva talál
tak. N em messze az oszloptól, amelyen lógott, a szén
porban vértócsa. A férfi feje tetején vérző seb. Ki
derült, hogy részegen jött haza, a pincében elesett 
ég sajtógépnek vágta a fejét. Ezzel a friss sérülésé
vel, amelyből ,az arcára is jutott vér, felakasztotta 
magát arra az oszlopra, amelyre már évekkel ezelőJt 
megkisér,elte magát felakasztani. 
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A vérmennyiség megbecsülésénél Óivatosan s 
akkor is csak megkö,zelítőleg nyilatkozhatunk. Laza, 
homokos talaj anélkül, hogy rajta tócsa keletkeznék, 
nagyon sok vért vesz ma,gá!ba, a szabadon levő vért 
az es,ő el is moshatja, vagy más, porózus talaj is 
nagyon sokat vehet fel úgy, hogy a beszivárgás 
helye egyáltalán nem felel meg a már beszívódott 
mennyiségnek. Puha fa, a deszkák közötti ereszté
kek is nagyon sok vért felvehetnek s így a szemmel 
látható menríyis'ég esetleg csak nagyon kicsiny. 
A szabad szemmel történő meghatározás mellett 
finomabb meghatározás,t is lehet végezni. Agyagos, 
ledöngölt talajon a vér inkább szétd'olyik, mint a 
mélybe hatol. A szabadban levő vérnyomokat a 
rovarok is megszállhatják, hangyák, legyek, s azok
nak a nyüvei s néha bámulatosan rövid idő alatt 
mindent felemésztenek. 

Kenyeres egyetemi. tanár kisérletei szerint egy 
liter híg vér asz.falton 180X 40 és 1% mm. vastag 
réteget ]{lépez. Egy liter vér egy milliméter vastagon 
elterülve egy négyzetméter területet foglal el. Gya
korlott ember szeme jobb, mint mindenféle kisérlet, 
de mégis csak meg kell azt említeni, hogy homokos 
talajba lasSIÚ. csepegtetéssel egy lit.er vért be lehet 
juttatni úgy, hogy a f.elületen csak egy 7X4 cm. 
nagyságú foU lesz. Igy van ez ke'rti, felásott földdel 
is. Durvaszemű porond átlag 30%, föld 30--58%, 
hamu 150-170% vért képes magá!ba felvenni, flanell 
súlyának 4., 3 ·szorosát, 100 gramm vatta 548 gramm 
v,ért, keményített organtin 100 grammja 193, 100 
gramm vászon 339 gramm V'ért, durva vászonból 
készült ing, olyan, mint amilyet földművesek visel
nek, 300--400 grammot s ezért egy ilyen ing 1 kilo
gramm vért is felvehet t,eljes átlucskolódás esetén, 
stb. Ha a vér beszáradt, akkor, amint mondottuk, 
nem ,feltünő s csak gyakorlattal híró ember veszi 
észre szabad szemmel. Mi azonban sohasem elég
szünk meg az,zal, hogy szabad sz,emmel vérnek mon
dunk eg~t :foltot, hanem nekünk azt bizonyitanunk 
is kell. A talált foltnak a természetét különleges 
vizsgálatokkal biztosít juk. 

Egy kissé l~észletesebben, talán a csendőr szűk
~égletein túlmenőleg fogom leírni ezeknek a bizonyí
tásoknak egyikét-másikát; nem azért, hogy most a 
csendőr foglalkozzék ezekkel az egyébként kényes 
viz,sgálatokkal, hanem azért, hogy láthassuk, hogy 
attbl függöen, hogy milyen állapotban van a vér: 
más és más vizsgáló eljárásokkal igyekszünk azt 
biztosí taní. 

Vannak úgynevezett kémiai előpróbák, amelyek 
a vérfoltnak a megtalálását nagyon megkönnyüik és 
pozitív esetben megvan annak a lehetős:~ge, hogy 11 

fol t vértől származik, negatív esetboo szerfelert;,t való
színűtlenné teszik azt, hogy vérről van s,zó. 

Ilyen kéJlli,ai próbák a hidrogénhyperoxid próba, 
az Ú. n. guajac-próba és a benúdin-próha. Mind a 
három egy kémirui szer, arnit gyógyszertárban készen 
lehet kapni. Ezeknek a lényege az, hogy az oldatok 
vér jdenlétében színesekkú válnak, illeh-c hidrogén 
hyperoxid esetén a vérfolt habzik. 

Azért említellll meg ezeket a próbákat, mert 
egyik-másik esetben tudomásom van arról, hogy 
csendőr ezeknek a próbáknak az elvégzéséve,l meg
l,epő eredményt ér el annak eldöntésében, vajjon a 
rablógyilkos:sággal vádolt ruháján tapadó vörös foltok 
fl, keri tés fesié.séhez h3Jsznál t minium tól, vagy való
ban vkrtől származnak-e, mint ahogyan azt a csend-

őrök gondolták. Amikor a cse!tldőr a próbát 0sinálta, 
örömmel kíáltott fel, mert vélTe jellegze,tes elszíno
ződést észlelt, amire aztán a tettes mindent bevallott. 

A guajac-oldat a köv8ltkezö: néhány köhcenti
méter alkoholba késhegynyi, gy6gyszertárhan kap
haJtó guajacot adunk, az,t abba.n felold j uk. MOIS,t már: 
a vérre gyanus foltot nedves itat6spapírral leitat j uk. 
Erre a pap,írra cseppent jük most a guaj,ac-oldatot, 
majd egy-két csepp terpentint vagy hidrogénhyper
oxidoldatot. Ha vél' va,l1 jelen: akkor az itatóspapír 
azonnal kékeszöld ] esz. 

Másik előpróba a hidrogénhyperoxidpróba. V é
!'Os folttllJl érintkezIve' ez az oldat, finoms1z,emü haboso
dást mutat. Vigyázzunk, hogy ne az, 'egész" vizsgá
landó foltot öntsük le ezzel az olda,ttal, hanem an
n nk cs'ak .egy ré8zét. 

Harmadik ilyoo próha a benzidinpróba, amely 
olyan erő's, hogy még mumiák vérével is. ad reakciót. 
2 kem ecetsavba k!éshegynyi benzidint oldunk, majd 
ebből 10 cseppet kémcsőben, 30 cseppet 3%-os hidro
génhyperoxid-OIldattal ÖSs21ethozva, fehér csészében 
vizsgáljuk a kérdéses foltot úgy, hogy abból tűhegy
gyel vagy máJs módon egy-két darabkát lekarcoluuk. 
Ha a folt vértöl származik, akkor nagyon szépen le
het látni a k.,ék sz.ínben leváló felhőcskéket, amik 
vért jelentenek. 

Ezek voltak az előpróbák. Biztosan azonban 
csak akkor nyilatkowatunk arról, hogy "érről van 
szó, ha megtaláljuk .a vórre jellegzeteB alkatrészeket, 
a vörös"értesteket. Ilyenkor már szabad szemmel 
nem boldogulunk, hanem a nagyító eszközt, az Ú. n. 
gómsövet kell igénybe venni:ink. 

A vörösvértestek keresése: friss esetekben iga
Z,álli nem nehéz. Abból az anyagból, amely még egé
szen vagy részben friss, egy keve,set 1 ezrelékes 
konyhasóoldatban úgynevezett tárgylemezr:e teszünk 
s kö·zvetlenül vizsgálhat juk, vaJjon vanllllJk-e benne 
vörölSvél'lSejtek ~ Ha vannak benne, akkor a 2. áhrán 
J átható sejteket észlelhet jük : 

2. ábra: Emlős állat (ember) v örös,"érsej t jei mi,kro8zkóp 
ruLatt; ,középen a mérték, amellyel a vörösvérsejtek nagy· 
ságát meg lehet mérni. A Vlérsejteknek ninca magjuk 
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Többé-kevésbbé kerek, magnélküli, kicsin~' tes
tecskék ezek, amelyekllek a jelenléte tehát bizonyos
sággal mutatja, hogy a vizsgált folt vértől szárma
zik. Ezek az emberi, illetve az emlős áUatokból szár
mazó vörösvérsejtek a kép közepén látható apró 
mérték &e'gítségével megmérhetők. 

A madaraknak, ké-tél tűeknek, halaknak a vörös
VJé~sejtjei másO']c különböznek alakban is, amennyi 
ben ez~k egészen oválisak, egyben azonban szembe · 
tilnik az, hogy mindegyiknek a közepén egy-e:g~' 
mag van, tehát e,~ék magtartalmú VÖl'öS"t"rRejtelc 
(Lásd a 3. ábrát.) 

a. ábl1a: MI1ig'VJlS vöröRvérsejtek (madárvérs~jt.~k). 

Ezek a roépek azO'nban nem elégségesek ana., 
hO'gy meg tudjuk mO'ndani, hogy melyik állattól 
származik a \'izsgált vérfO'lt, mert hiszen a vörösvér
sejtek nagysága között a különbség nagyO'n kicsiny. 
Egy;ébként is a megbízhatatlan nagysági mér{>sné>l 
sokka.1 jobb, egésoon biztO's módszereink vannak, a,z 
Ú. n. biológiai módszerekkel. 

Embernek a vörösvérsej t j ei O'lyan kicsinyek, 
hO'gy egy 1 milliméter távolságon sO'rjában 123 dara
bot lehet egymás mellé rakni, a kutyáéból 135 dara 
bot, egér, ló vörösVíérsejtekből l3S-at, nyniból 139-et, 
disznóból JAI-et, marhából 147-et, kecske- és birkából 
222-őt. Látható tehát, hogy milyen kics,inyek ezek 3 

különbségek. 
Nem smbad awnban azt sem elfelejtenünk, hog." 

még régi, beszáradt vérnyornO'kból is külön lehet vá
lasztani, azaz sza.baddá lehet tenni a vöröiSvérsejte
ket, aminek ·az a nagyon nagy jelentősége, hO'gy hu 
ez a gyanus fO'ltban sikerül, akkO'r azonnal meg tud
juk mO'ndani azt is, hogy H, folt valóban vértől szár
mazik, vagy, hogy legalábbis vér is van azon a foJ
ton. Ez az elkülönítés O'lyan vérfülton is sikerülhet. 
amely esetleg már évek óta van beszáradt állapO't 
ban, de ilyenkor a kötelékeiből s~ahaddá tett vörös
vérsejtek természetesen nem olyan szabályosan ke
rekek, mint ép, friss Vlérben, mert hiszen egymáshO'z 
Hzál~adva, nedvességüket elvesztve, alakjukat me'g
változtatták. Ha a vér vékony rétegben, mint pl 

üvegen beszáradt, akkO'r az változatlanul évekig szé .. 
pen eláll, s nem pusztul el 200 fokO's hőmérséklet ha
tására sem (a víz, mint tudjuk, már 100 fokon forr). 

Vannak olyan eszközök is, amelyek segítségé
vel a fémeken, fán, elefántcsonton, porcellánon, kö
V,eK:ffi tapadó vért minden további nélkül megvizs
gálhatjuk. Ezt esak azért említem, hogy ezt is tud
juk, részletesell nem ismer'tetem, mert hiszen egé
szen spooiáJlis vizsgálóeszközök ezek, amelyek a 
rsendőri nyO'mozásball nem jöhetnek szóhn. 

Ha .a vé·r nagyO'n száraz, úgy hogy egyszerű~n, 
vímel, nem lehet kezelni, akkor olyan folyadékokat, 
kémilai anyagokat használunk, amelyek a V'Örösvér
sejte~et felduzzaszt ják, de a festéket, amitől a vér 
a sZÍnét k/apja: nem tesz.ik tönkrc. Ezek az anyagok 
a vérfoltokat úgy dolgoz:z,ák meg, hO'gy a vörösvér
sejteket felduzzasztjáik, azokat tönkre nem teszik s 
mégis csak épnek mondható vörösv,ersejteket látunk 
magQnk előtt. ilyen folYla.dé-;k az Ú. ll. Hofman-Pa.cini 
fofy,adé.k, amelyben 300 rész \ 'iz, 100 t~é.<;z glicerin. 
2 11é;sz konyhasó s egy l'ész sZQblimM van, de jó e1'l"t' 
az egész egyszerű 30%-08 kálilúg is, majd meg az 
ú. n. pepsincg]icerinoldat is, ha pedig a vórfolt na
gyon régi, akkO'r az egyszerü desztillált vizet alka 1-
mazz.uk, amit vÍlSzO'nt fri·ss vérnyomoknál nem lehe1 
használni, mert a vörösvórsejtekből kivO'njA a fest.é
ket>; azokat fel is oldja. 

Ha most aztán górcső alatt nézzük, hogy mi tö'r 
ténik egy O'lyau r 'pgi foltt,a 1. amel~' állítólag vértől 
származik, akkor azt lit,tjuk, hogy a fentnev(Y~t fo
lyadékok hozz{ladása ntán a tárgylemezre t-ett rö'gök
ből a vörösvérsejtek lassanként elkülönü}.nek, elő
ször egymáishoz nyomott, sükszögií, sárga, magnél
küli sejtek s~abadulnak fel, amelyek úgy feküsznek 
~gymás mellett, mint az utcai kövezet kockái. 

Amikor a törvén yszéki O'rvO's vért vizsgál, sze
rencsés h&lyzetben lehet, mert nemcsak v:ért, hanem 
esetleg ~ vél're:lelkevert idegen .anY'agokat is meg
ismerheti a, gó rcsőb en. igy pl. orrvérzés esetében, vé
res köpet, bőrdarabük, agyszövetrész, izomrostük, 
terhességi bolyhok, hullóhártya darabok stb., mind 
fe]fedezhetők. Egy esetben abieska tulajdO'nosa a 
késen tapadó vérről azt állítO'tta, hogy néhány nap
pal ,ezelőtt lómájat d,arabolt szét vele. V,alóban: vö
rösvérsejtek mellett máj sej teket lehetett meglátni; 
másik esetben papírdarab került vizsgálatm, run~ 
lyen sárga, l1észben elmosódott, vörhenyes foltok 
vO'ltak, amelyek miatt vffl'l'el való szennyeződést vet
tek fel. A gyanusítO'tt azt állította, hogyahba a pa
pü'ba füstölthúst csO'magolt. Mikroszkóp alatt val6-
ban a füstölthúsnak parjÍnyi kis l\é.szecskéit lehetet.t 
felfedezni. 

Azt is meg tudjuk mondani, hO'gy a talált vér 
havivérzésből származik-e vagy sem~ Ezek nagyon 
preciz vizsgálati eljárások, éppen csak megemlítem 
anélkül, hogy részletesen ismertetném az eljárást. 

A vér kimutatására ha,sználjuk még a vérfesték
nek a kimutatását. Alhol vérfesték van, az vérből 
származik", íg:y még abban. az esetben is, ahol vörös 
vérsejteket nem találunk, de a vérfestéket ki tudjuk 
mutatni: bizonyossággal mQIl dhatj uk, hogy vérről 
van szó.. Ez a vérfesték vízben oldódik. Ha vízben 
már nem oldódik, azért, mert a vér régibb, akkO')' 
még mindig tO'vább vizsgálhat juk a vérfoltot, amikor 
az il. n. haematint mutatjuk ki benne. (Haematin 
képződik a vérből akkor. ha a vért forró vízben 
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mossák, vagy vasalják.). Ha a vért 120 fokra heví
tettük, akkor a vízben már nem, de nátronlúgban 
és jégecetben igen. 210 fokos hőn való állás után a 
vér még mindig oldódik tömény kénsavban. 

Friss vél' vízben oldódik s azt megfesti. Ha a vél' 
egyszerűen beszárad, akkor oldhatósága nagyon 
hosszú ideig megmarad, akár évekig is. Ha a folt 
mozgó levegő és napfény hatásának van kitéve, 
akkor a vér oldhatósága lassanként elvész s végü) 
egészen oldhatatlanná válik. Minél vékonyabb réteg
ben van beszáradva a folt, annál gyorsabban men
nek végbe ezek az elváltozások. Annak is van sze
repe, hogy milyen erősen süt a napfény. Kicsiny 
vérfolt néhány nap alatt oldhatatlan lehet, ha köz 
vetlen napsütés éri, míg egyébként az oldhatatlan
ság csak néhány hét alatt jön létre. Azok az elvál 
tozások' amelyek a vérfesték átváltozásában mennek 
végbe, a vérfolt színében is megláthatók. A fehér 
ala.pon e}ken t vél' vörös szine. csakhamar barna
vörös, majd szürke lesz. Ezek a folyamatok is gyor
sabban mennek végbe napon. Ha egy véres lepedőt 
a n,apr.a. teszünk ki, ~k:kor anna.1,: a színe a nap felé 
néző oldalon szürke lesz, amikor a másik oldal még 
változatlan. 

A vérfestéknek a kimutatása történhetik a 
vérfesték elnyelési színképének az előállításával is. 
Mindenki ismeri azt a tünemény t, mikor a napsugár 
a po/hál' vizen meg'törik, színeh··e bomlik; ezt a sú
várványszínt nagyon ismerjük már gyermekkorunk
ból. Van egy készülék, amely a fényt ugyanígy fel 
tudja bontani, ez a színkép elemző készülék. Mi, tör
vényszéki orvosok, azt a fajtáját használjuk, amit 
zsebben lehet hordani. A vizsgálat úgy történik, 
_hogya gyanus vérnek akár vízben, akár lúgban, 
vagy savban való oldatát üvegedénybe tesszük s 
most ezt az üvegedényt helyezzük a szfnképelemző 
készülék rése elé, amikor is egészen sajátságos képe
ket kapunk, olyan képeket azonban, amelyekből 
teljes biztossággal megmondhatjuk, milyen anyag 
oldatát \'Íz,sgáljuk s épp f,gy meg tudjuk ,azt ls mon
dani, bogy vért vizsgálunk, de nemcsak azt, hanem 
azt is, hogya vért miben oldottuk fel a vizsgálatra: 
egyszóval pompás bizonyítékot tudunk szolgáltatni. 
Helyszűke miatt a készüléket nem mutatom itt be 
képen, de bemutatom azokat az Ú. n. elnyelési csí
kokat, amiket az ember a színképelemző készüléknek 
a rése előtt lát akkor, amikor különböz(í anyagban 
oldva vizsgáljuk a vért. 

A színkép elemző készülék nyílásán keresztül
nézve, akkor, amikor véroldatot tettünk az üvegtal'
tályba, a következő csíkokat látjuk: 

4.é;bra: Felül: a vérfesték színképe. alul: oxygénes 
vérfesték 6zinképe. 

vagyis felül van két csík, egyik a D vonalon fekszilt 
s keskenyebb, a másik az E vonal előtt és szélesebb, 

Ha most ehhez redukáló anyagot teszünk, akkor az 
alsó egybeömlő széles, halványabb vonalat kapjuk. 
A felső az oxygénes vérfesték 8zínképe, az alsó pedig 
a redukált vérfesték szinképe. 

Ha most aztán különböző mérgek hatnak az 
emberre, amik bekerülnek a vérbe, vagy, hogyha a 
vért nem vízben, hanem a vízben való oldhatatlan
sága miatt lúgban vagy 8avban oldjuk, s akkor vizs
gáljuk a színképelemző készülékkel: akkol' megint 
más, de minden esetben szigorúan jellegzetes C8íko
kat kapunk hol jobb, hol baloldalt, a csíkoknak a 
száma változik, majd baloldalon, majd középen 
keletkeznek új, sötétebb, világosabb csikok, majd 
meg jobboldalon. 

Ezeket a vizsgálati eredményeket azért említem 
meg, mert: rendkivül csekély mennyiségü vérrel el 
lehet végezni ezeket a megbízható vizsgálatokat. 
másrészt pedig azért, hogy lássuk, hog;\' valóban 
szinte megszámlálhatatlan sok vizsgidati eljárásunk 
van arra, hogy a vért kimutassuk. Ha nem sikerül 
az egyik, megpróbáljuk a másik eljál'ással, addig, 
amíg eredményre jutunk. Azt lehet talán mondani, 
hogy lehetetlen, hogy ne tudjuk kimutatni a vért 
akkor, ha valóban vérről van szó. Van azonban egy 
egészen egyszerü kis eljárás, amellyel a vért szintén 
ki lehet mutatni, anélkül, hogy valami nagy labora
tóriumi berendezésünk lenne. 

A vérnek a kimutatása történhetik még az Ú. n. 
haerruin-jegoo~k előállításával a köyetkezőképpen: a 
gyanus foltból egy , nagyon kicsin~r mennyiségüt ve
szünk, majd ahhoz tárgylemezen annyi konyh.asót 
teszünk, amit-egy tű hegyével felemelhetünk s ehhez 
teszünk egy ' csepp jégecetet s ' aztán melegítjük a 
tárgylernezt. Néhány pillanat alatt az 5. ábrán lát
ható apró kristályok jelennek meg, amiket termé
szetesen csak mikroszkóppal lehet látni. Fontos 
ebben a kísérletben az, hogy: konyhasó, jégecet és 
melegítés után csak a vérfolt ad ilyen kristályokat, 
e~érta haemin-j·egec-ek eIőállításrunak éppen olYMl 
bizonyító ereje van, mint akármelyik más próbának. 

5. ábra: Haemin-jegecek núkroszJrópo.s képe. 
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Miért fontosak mindezek a kísérletek, amelyek 
csak egy részét teszik ki azoknak, amelyekkel ma a 
vér jelenlétét bizonyítjuk~ Azért, mert a gyakorlat 
azt mutatja, hogy barna, vörös, barnavörös foltok, 
festék, gyümö] esne dv, rozsda stb. mind vérnek tart· 
hatók majd meg a fakéregnek is van olyan szine, 
mint a vérnek, az eszközökön a legkülönbözőbb anya
gok tapadhatnal" amik megint zavarba hozhatják az 
embert. 

Azért is fontosak ezek a reakciók, mert olyan 
kicsiny mennyiségű vérrel is meg lehet ezeket 
csinálni, mint amennyi egy poloska, légy, bolha, 
tetűpiszok, amelyekben a vért emésztetlen állapot· 
ban meg lehet találni. S mindez adja az eddig emlí
tett reakciókat. 

De nemcsak a vél:nek a jelenlétét, hanem azt is 
meg tudjuk mondani, hogya vér milyen állatfa,jtól 
származik. 

Tavaszi da! 
Mozdul a föld, megrázkódik, 
Imbolygó lényl 'Ül az ugar, 
Tavasz nap önti zuhanyát 
S az élet zsendül s zeng a dal. 
A tél fa{Jyában elhalt ének 
Friss ritmusok ban tör elő, 
ej j kezdés t ölel át a vágy, 
S a vágyban új hit, új erő 
Hirdeti Isten szent szavát. 

És a földö11 já1'ó élet 
Elvont magasban székelő 
Fenséghez zengi himnuszát. 
Ez súlytón zúgó s vakmerő, 
Gyémátos égi kaput vágó, 
Magya1' könnyeMkel áztatott, 
Magyar vérma{Jván serkedett! 
Korbácsolt bdnatos rabok 
Zengik most ezt az éneket. 

Ez nem márciusi ének! 
Gyászba fogant szomorú dal! 
Ettől nem ve1' szikrát a szív 
S nem vet öklöt a férfi kar! 
- A márciusi ének gyujtó, 
Mint ősi dombon vésztüzek, 
A vérhe mel'ést pergető 
Diadalmas szent hevület, 
Sziklasírt nyitó szent Erő. 

Mitől Jerikó porba dül 
És minden rabbilincs Minyíl 
S a szerteszéjült dal szaván 
Megmozdul minden ősi sír. 
Élő és halott regimentek 
Száguldva győznek új csatát 
És nyögő Kárpátok között 
fgéretföldet, nagy hazát, 
Amit Trianon - összetört. 

Ilyen Mgy Március dala, 
Nyílfelhőt ontó büszke íjj! 
N e reményt szító fájdalom! 
Többet ne kéd. Többet ne sírj! 

vitéz dr. Gereöffg Géza százados. 

Portyázás. 
Született katona a. magyar. Ha nem az lenne, 

már ezer évvel ezelőtt - a népek nagy vóndorlásá· 
han - el kellett volna tünnie a történelem s.zínpadá
ról. Kard vágott neki utat a KáJ'páfokig, km'd terem,
tett neki itt új hazát és a kard tartotta meg neki ezt 
a hazát. S amikor egy-egy országrésziinket idegenek 
özönlötték el, mindig a magyar kard mondotta ki az 
utolsó szót: ez a föld pedig a mieuk! S ami annyi 
évszázadon át így volt, az így lesz ezután is. 

Tiszteletreméltó minden kulturtörekvés, amfJly 
bennünket az európai népek közösségébe von, tiszte
letremeltóak és szükségesek azok a gazdasági kap
csolatok, amelyek ebben a közösségben nekünk hasz
nálhatóságot, szerepet biztosítanak, tiszteletre'méltó 
minden más eszköz és mód, ami a népek 'l2ersenyé
ben szellemileg, anyag'ilag vértez bennünket, de lé
tünk alapja mégis mindig a kard volt és az is ma
rad. És a magyar sors 'f/.emcsak azt követeli, hogy 
katonák legyünk, hanem azt, hogy jobb, sokkal jobb 
katonák legyünk népek egész soránál. S. hogy ez így 
van, elég csal";' a világháborúig visszamennünk pél
dákért. A magyar katonának egészen mindegy 1'Olt. 
hogJl olasz sziklák között, vagy az 01'OSZ síkon, 
francia földön vagy a földkerekség miféle pontján 
kellett verekednie: verekedett. Ha a pokol ördögét 
szabadították volna rá, akkor is rálőtte volna a töl
tényeit, azután megfordította volna a puskát a tu
sára s ha az sem elég, szarvánál fogva csavarta 
volna ki az ördög nyakát, de olyan ellenség sem fl 

földön, sem a föld alatt nem volt, nincs és nem lesz, 
amitől a magyar katona megszaladjon. Csak a föld 
fölött, fent a 'végtelenben ismer maga fölött erő
sebbet, akihez mindennap elküldi a lI1'iatyánkot. 

N e higyje senki fiatalabb, - aki a 1.2ilágháboTÚl 
/lCIn élte át -, hogy ezek (f szavak itt a magyar krt 
lonáról csak szavak, mert a magyarság katonaérté
kének a leírásához bátran használhat juk a legszebb 
szavakat és 11'/;ég mindig marad 'l'óla írnivaló. Ez ben
nünk a legnagyobb nemzeti érték, ezért becsülik a 
barátságunkat nagy nemzetek és ezért állanak össze 
ellenségeink olyan kénllszerszövetségbe, aminel; 
egyetlen összetartója a mi katonai értékünk, más
különben már régen szétugrottak volna. Kilencmillió 
magyar minden lépését és lélekzetét sokszorosan 
. több millió másfajta lesi, hát ez a barátságtalan. 
mégi8 megtisztelő figyelem nem a tyúkfarmjaink
nak, hanem a magyar katona különleges erejpnek 
szól. 

Ezt a tudatot núndennap újból és újból fel kell 
ébresztenünk magunkban és ébren kell tartanunk 
abban a nepben is, amelynek körében portyázgatunk. 
A trianoni sors nehé.z és minden bokorban akad ál
próféta, aki a csüggedés felé tereli a magyal' embeT 
lelkét. LáthataUan, de annál k01wkabb és ves;,é
lyesebb had.iámt folyik a magyarság katonai ön-
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értékelésének a lemorzsolására, Seregestől prédikdl
ják foqadatlan és rosszhiszemü prédikátorok, homl 
kevesen vagyunk, gyengék vagyunk, nincs fegyve 
rünk, rajtunk már csak (/ megalkuvás, a szolgaság 
segít, Hát, ha kevesen vagyunk és gyengék 1,agyunk, 
akkor minek egyáltalában a kisantant? Gyenge nép
IIrk ugyan /fi tartana ilyen ól'jás börtönőrt? 

Az az igazság, hogy magyarok vagyunk, katonák 
vagyunk és tudják a határokon túl, hogy a magyar 
katonától tartan i kell, És ha eddig a.z volt II baj, 
hogy nincs fegyverünk, most már az is lesz, Minisz
teTelnökünk győri beszéde meghozta a legszebb ka
tonaünnepet, amibe II az, összeom7ás óta nwg,/jClr ka
tonának ré'sze lehetett, A magyar hadsereg kilép 
most a Hamupipőke-cipőből, Milliárd pengő gondos
kodik az elkö12elkező években anól, hogy legyen 
fegyverünk és kevesebb gondja legyen a nwgyal' ka
tonának az ottho.nhagyotf:akra, Milliárd peng(í Ile

künk mag,lJaroknalt tengerpénz s enuek nagyobb
része a honvédelemé, a hadserege' lesz, Mil/den ma
gyal' katonának boldog 1/a]Jja ez, amelyik (1 }lUg./j fel
szabadulást, ezt a hatalmas f'/őr('!cndiilést /)(>gl'(' 
meghozta nekünk. A I/Iegaláztatások hog..,z1Í éveinek 
vége s a magyar megint azzá lehet, (ill/illek született 
és amit hiába pl'ó7J,íltak megöl/ti benne: ka/ona. 
S ha ez megvan, nem kelllélJ/ünk a.z dl:övetke,zendő 
időktől. .. 

A másik öröm ebben a milliárd pengőben az, 
hogya haTmincas évek elején szinte húszpengős 
megerőltetéstől Üi ó12ni kellett nemzeti gazdaságu/l
kat, Amerre néztünk, mindenütt lefaragást, keny
szertakarékoskodást, lemondást, l·eménytelenséget. 
már-már a kétségbeesésig süllyedt állapotokat lát
tnnk. De ezt is kibíTtuk, A nélkülözések olyan kor
szakát, ami sok más népnél végzetes lehetett volna. 
Hogy ez nálunk nem következett be, azt nemcsak az 
ország vezetőinek, hanem elsősorban a nemzet élet
erejének köszönhetjiik. Nem is olyan sok esztendő 
alatt üres kasszától eljutottunk oda, hogy milliárd 
pengőt képes a nemzet előteremteni. Még aki a szá· 
titOkhoz nem sokat ért, ez a kiilönbseg annak is elég 
világos beszéd, hogy Trianon tulajdonképpeni célja 
nemcsak katonai, , hanem gazdasági vonatkozásban 
is - megbukott, mert a katonalelket be1lnünk lezül · 
leszteni nem sikerült és gazdasági téren is megtalál
{Ilk az új életlehetőségeket. Rz a lXt tTiQllOni cél volf 
a fejünk fölött a legnagyobb veszély .'i ha ezt (I ket
tőt elkerültük, ha ebből a temetési komédiából élve. 
sőt megerősöd12e kerültünk ki, akkor idővel már bír
. 1ttk, amíg Trianon a határokon is megbukik. 

• 
A harmadik örömünk pedig a győTi beszéd nyo

mán az, hogy miniszterelnökilnk szavai szerint "eb~ 
ben az öt-tíz esztendőben a 'váTosnak szerényen, de 
jószívvel hátTább kell állania". Ez azt jelenti, hogya 
milliárdos eTőfeszítésből a honvedelem 'mellett, 
illetve azzal kapcsolatba11 a falu fogja megkapni azt, 
amire legégetőbb szüksége van. Utak, egészségiigyi 
berendezések és más intézkedések sora lesz hivatott 
a falu sorsát szebbé, jobbá tenni. 

N em először mondjuk és mégsem hallgathatunk 
felőle, hogy minden fillér, ami a falunak jut, a csend
őr dolgán is javít. Az utóbbi időkben pedig mind 
l öbb és több figyelem jut a falu, a föld népének 8 

);pnH't c,eudől'tisztek il HÖ~ZÖl'llléllyi-úti csendől'laktanyában 
IIlcgkOS7\Ol'Ú7.z:ík a vél'tUrluk ~7,olJl·át. 

ezen az úton a győri bejelent€Js 1wgyjelentőségü 
lépést jelent előre, 

A nagy megpTóbáltatások, szen'lJedések évei ldáll 
a Uyől'i beszéd úgy melenget és síniogat beulliinket 
magyarokat, mint nehéz tél után az első tavaszi 
napsugár. .. 

Egy csaló felhúzta magára az egyenruhánkat és 
sorra jáTta az üzleteket. Egy kereskedő szemfillessé
gén csúszott el, különben bizonyára alaposan meg
pakolhatta 'volna magát mindenféle pOl'tékával. 
amiknek a;: áTát aztán leshették volna (( léprement 
keTeskedők . 

Bosszantó ez a visszaélés, de van benne valami 
elismerés is számunkra: a csalónak az a meggyőző
d€Jse, hogy a csendőr egyenruha előtt megnyiln,ak 
az ajtók és az ártlraktárak, ami persze úgy is van. 
A csalók szimata nem szokott tévedni és igazán meg
tisztelő, hogy a tiszti, lelkészi ruhák után Most a 
csendőrl'uha is megkapta a márkát: csak ezt kell 
fel12enni és sal'kig tárulnak az ajtók. Amihez más 
emberek ezrei igazolványokkal, körülményes után
járással jutnak, azt egy csapásra, csak úgy Tánézésre 
megoldja a csendőr egyenruha, 

Vannak persze ennél felemelőbb példák és bizo
nyítékok is amellett, hogya mi egyenruhánknak 
mindenfelé megvan a maga tekintélye, de azért ezt 
a legújabb bizonyítékot is elkönyveljűk. S reméljük, 
mielőbb lesz szerencsénk szem€Jl7jesen is találkoznI 



196 CSENDORSÉGI LAPOK 1988 március 16. 

cl mi számlánkra ügyeskedő csalóval, hogy a tÖTvény 
nevében mondjunk neki köszönetet ezéTt a kitiintető 
utánzáséTt. A.nnál inkábbvágy'unk eTTe a találko
zás1'U, meTt bizony némelyik becsapott kereskedő mé!J 
azt találja hinni - ha csak Tövid időTe is - , hogy 
igazi CSendŐT dézsmálta meg a polcait. H a tehát 
valamelyik kereskedő ilyesfélét mondana 12alamelyi
künknek, fel kell világosítani, hogy nem csendőr 
csapta be, hanem közönséges bűnöző, aki a csendőr
ség becsiiletét akarta íTógépre és nadl'ágtaTtóTa 
'I-,áltani. 

Magyarosan - katonásan. 
Magyartalanságok a szolgálati nyelvben. 

KöziSlIDert megállapítás, Ihogy "a nyelv a népek 
faji természetének, lelki alkatának kiJfejezője", 
vagyis a sajátos népi szellem hordozója. M'ndem. nép
nek os így nyelvének is megvannak a maga jellegze
tességei, sajátszel'üségei, amikben a többiektől fel
tétlenül különbözik. A magyarság -népi-,faji tel\mé
szetének Pl. egyik legősiihb jellegzetess'ég'e az egye
nesség és a )~yilt szembeszállás készsége. Ez a belső 
Ijellemtulajdonság nyelvünkben úgy tükröződik, hogy 
a magyal' ember nem 'szeret általánosságIban, a;zaz 
s2)emélytelen szerkezetekben be sZ/élni , hanem mindig 
igyekszik megnevezni a cselekvés személyét, va,gyis 
hogy ki mit tesz. Példák: a németzahlen mintájára 
elterjedt fiz:etni! alak helyett fizetek a magyaros abiJJ , 
az általános értelm űutasíttatik helyett utasítom, a 
eselekvő személyt elrejtő közölve lesz, ki lesz adva, 
meg lesz taTtva stb. kifejezések [helyett a ,személyes 
csele]mrő ,alak a helyes, tehát közlöm, kiadom, rneg
taTtom, v,agy az értelem szm'int megkivánt más sze
mélyes alak. (Tel'mész,etesen ugyanez vonatkozik a 
multidejű igeailakokra lS.) 

Az indogermán nyelvekben, különösképrpell a la
tinban és él. németben - népeik lelki és jeHeilIl.Cbeli 
tel1mészetének megfelelően - igen ottihOll os pl. a 
s71enyedő ige ;és az Ú. n. g'erundiumos szerkeze,t, 
amely az általános, személytelen kifejezőJ1lódot segíti 
előtél~bc. Ezzels:oemben a magym~ban ezek a szer
kezetek eredetileg nem voltak meg s ma elő1'orduló 
alakjukiban (-tatik, -tetik; -va, -ve végű igenléy a 
~esz ig,ealakkal ö'sswkaposolva; -andó, -endő végű 
igenévnek igei 'használata:) éppen a latin-német min 
ták sz·erielen és szolgai utánzás'akép terjedtek ej 

nálunk. 
Ezeknek a fölösleges és nyelvünk eredetiséglét 

L'lhomúlyosító idegenszerű szerkezet'eknek az útv{' 
telét a történelmünkben trurtós latin és német (oszt
rák) befolyás magyarázza meg. Tudjuk, 'hogy nálunk 
hosszú időn út latin volt nemcsa k a katolilms egyhitz , 
hanem a tudomány, Íl'odalom, tÖTvényihozá;s, sőt az 
iskola uyelve is. (Még a mi nagyapáink is tudtak 
la tin ul!) N em 'csoda tehát, tha itt-ott mindmáig me,g
mara;dt (és sokaknak ma semeUenszenrves) a laHn 
hatás nyelvünkben. A német (osztrák) hatás, bár év
sz,ázadokra nyúlik vi'ssza, valójáJban csak az utóhbi 
évtiz:edekben erősödött meg és lett kifejezett nem
esak a hhratali, ;hanem a köznyelvihen is, főként a 
napisajtó közvetítése útján. Tm'mészetes, hogy , az 
1869-ben d'elál1ított m. kir. honvédség, valamint ké
sőbb a csendőrség szolgálati nyelve - a sza:bályza-

toknak fordításban való átvétele, . valamint a SUl'U 

érintkezés kö,netkeztében - ,szintén nem maradt 
mentes ettől a német (osztrák) nyelvi Ihatástól. 

• 
Bennünket e helyen most ez a kérdés wdekel: 

hol éH milYien formában fordulnak elő személytelen 
(magyartarlan) szerkez,eteka mai szolgálati haszná
lathan ~ Kihtásukm, magyaros alakkal való Ihelyet
tesítésükre mi a megoldás~ 

Személytelen srerkewtekkel a ,,!hivatalos" nyelv 
egész területén találkozunk: jelentésekben (kömések
hen) , kérelmekben ,és a parancsadásbam. e,gyaránt. A 
személytelen kifejezőmód sokat árt a katonás stílus 
]\Jét főtulajdonságának: a határozottságnak és a vÍ
lágosjiágnak, miknek fontosságát pedig szaMlyza
taink is külön hangsúlyoz~ák. EzMt nem lehet 01'
dektel@, ha az előforduló feltűnőbb hibálrra rövi
den rámu tatul1k. 

1. Jelentések nyelvében, közelehhről a közlő és 
megállapító stíluS/ban ma már ritkáJl)iban, de még 
elMordul a -tatik, -tet ik szel'kezet, sokszor az által 
llévutóval súlyosbítva. Példák: Az össz,eg kifizette-' 
tett. Nevezett utasíttatik. A parancs véu-rehajtatott. 
A jegyzőkönyv felterjesztetett. A m8Jgyar embe'l' 
tel'mészetével kérdezzük: Ki fizette ki az össw,geU 
Ki utasította "nevezettet"~ Ki :hajtotta végre a pa
rancsoU Ki terjesztette fel a jegyzőkönyveU Ezek
ből a mondatokból nem kapUJlk pontos Yálaszt kér
déseínkre, mert a kerte,lő, ihomályoskodó ldfejező
mód el,sikkasztotta belőlük a személyes cselekvő 
alany t, akit (amit) pedig - a magyaros nyelvérzék 
kivánalmai szerint - könnyen níeg is nsvezhetünk 
az adott helyze,telmek megfelelően, pl.: Az összeget 
a g. h. kifizette. Nevezettet utasítom (én, a parancs
noka, főnöke). A parancsot a iáről' 'végrehajtotta. 
A je,gyző}iÖnyvet a pamncsnokság felterjesztett'e. 

Ha az ilyen "szenvedő" ,szerk'ezetek:hez még az 
áttal névutót is hozzátesszük, akkor már swszapol'Í
tást is követünk el, pl.: A kioktatás az ÖI'sparancs
nokok által foganatosíttatott. Helyesen: A kiokta
tást az 'öl~sparancsnokok foganatosít ották <( elvégez
ték). Még Ihelyeseb,ben: A legénység'et kioktatták. 

Régi trétfás szabály: ,,-tatik, -tetik a ma;gyarban 
nem használtatik". Ez ugyanis idegen mintára al 
lwtott s'lienrvedő szerkezet. A csángók n á l vanI \1gyan 
szenvedő ige, de a mi köznyelvünkben csak e néhány 
szóban fordul elő: születik, dicsértessék, méltóztas
sék. Eredeti, de elhomályosult szemredő igréink más 
alakúak: hallik, töTik. A közhasználatIban, de főként 
a hivatali nyehrtben előfordul6 ide~enszerű swnvedő 
szerkezetek helyett teihát személye.s Icse.}'ekvő igeala
kot :használunk, ' esetleg általlinos alaullYrul, pl.: kt. 
ügy i"eTső'brb helyen máJr elintéztetett; helyesen: Az 
ügyet Ifelsőbb helyen már elintézték. Sokszor igen jó 
megoldást ad az ősmagyar visszaiható ige, pl.: kt. 
értekezlet befeJeztetett; , ihélye,sen: befejeződött. A 
kél'dés megoldq,tott; helyesen: megoldódott, V'agy: a 
k1él'dést megoldottuk. 

Kitadta? 
Az a babona, hogy 13-nak l1!em jó együtt ülni egy 

a.sztalnál,onman ered, mert Jéz.us Krisztus az utolsó 
't'acsorát 12 apostollal . együ1tt költötte el és utána ke
rp8zthalála következett. 
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Hasonló - még csúnyább - idegens:lJerüség az, 
l~a cl. -va, -ve végü mel1éknévi i,genevet a. lesz ige
alakkal kapcsolják össze. Ez a szerkeret a jövőidejű 
cselekvés kifeje.zésére még csak megjárja (pl.: Az 
intézkedés majd csak (hat órakor lesz kiadva), bár 
itt is !helyesebb a személyes ~selekvő alak (az intéz
kedést a parancsnok vagy parancsnok'ság hat ól'a 
kol' adja ki), de teljesen rossz személyoolell sZe'fwedő 
értelemben való használata, pl.: Az ilyen ügy gyor
san . lesz elintéz'i'e (es wil'd erledigt). Helye,sen: Min 
den ilyen ügyet gyorsan intéznek, vagy intézünk el. 
Még helyesebb, 'ha megnevezzük a személyes CBe

lekvő alany t, pl. a parancsnokság vagy más szerv, 
~zemé.Jy. 

Még t'Ürhetetlene'bib ez ' az idegenszerűség mult
idejű alakjában, pl.: Az ezred értesítve lett (das Re
gi:mernt wurde benachrichtigt). X. le lett tartóztatvo 
(X. wurde verhaftet), a parancs ki lett adva, meg 
lett rnagyarázva stb., stb. A s~emélyos cselekvő 
alany bátor megney·erese helyett sok'szor a szószapo
rító által né\~ntót is alkalmazzák a -va. -ve \régü 
í,genévvel kapcsolatban, pl.: X. főhadnagy a pal'ancs
nokság által értesítve lett. az iigydarab személyesen 
lett kiadva. Helyesen: X.főlhaJdnagyot ,a parancs
nokság értesítette. Az ügydara:bot X. (pl. a se.géd
tiszt) személye,sen adta ki. 

Ez a németesSég (bátran ·mon.dhátjuk: sült né
metség) igen-ig'en árt a stílus viIágosságánák és ' tel-

jességgel ellenkezik a magyar temnészeUel, amely 
nem szereti a hurkolt, homályoskodó kifejez.őmódot, 
hanem mindenkor a soomélyes 0s.elekvő alany me,g
nevezésére törekszik, kivéve természet'esen az,t az 
esetet, ha az értelem ,éppen személytelen szerkezetet 
kiván meg (pl. általános .alanynál). Ez a ki.fogásolt 
sz'erkezet a német werden ,segédigének szolgai - és 
hibásan felfogott - utánzásából tededt el nálunk. 
(A werden segédigének ugyanis kétféle szel'epe van 
a németben: a jövőidejű és a szen.vedő igealak kép
z;ése, Pl. er wird geben, es wil'd-wUl~de geg'eben. Ez
zel szemben a magyar lesz igealak csak a jövőidejú 
igealak k épz,ésé. l'e szolgál !) 

A -va, -Ve yégű melléknévi igencyet azonban a 
van igealakkal - de csakis tárgyas igéknél - Ifi" 
het összekötni, pl. meg van írva, el van rontva, de 
tárgyatlan igéknél hely telen, pl. el van utazva, ki 
1'an l'onulva, - helyesen: elutazott, kivonult. 

2. Kérelmekben is gyakran találkozunk idegen
";ZCl'tl személytelen sZel'kezetekkel. Legtöbbször az 
az - immár megrögződő - hiba fordul elő, hogy 
az igéhez a német "Zu-szerkezet" vagy a latilJ 
"accusativus cum infinitivo" mintájára főnévi ige
nevet kapcsolnak. Példák: Kérem a parancsnoksá
got intézkedni, engedélyezni, kiutalni, elrendelni. 
Azt tudjuk ebből, hogy valaki a parancsnokságot 
kéri de hogy ki fQg intézkedni, enge.délyezni stb .. 
nzt legfeljebb csak sejtjük. A helyes magyar nyelv" 



198 OSENDORSmGILAPOK 1938 március 16. 

érzék így szerkeszti meg ezeket a mondatokat: Ké · 
rem a parancsnokságot, intézkedjék, engedélyezze, 
utalja ki, rendelje el. Szóbeli használatban így iH 
helyes és magyaros: Tessék 'intézkedni, enged'; 
lyezni stb. 

Még rosszabb az ilyen szerkezet: Hallottam őt 
csúnyán viselkedni. Elhatároztam az ellenséget 
rnegtámadni. Helyesen: Hallottam, hogy csúnyán 
viselkedik. Elhatároztam, hogy az ellenséget meg
fámadom. (Ez a szerkezet abban az esetben helyes. 
ha cél kifejezéséről van szó, pl. Elmegyünk V(l 

dászní. De a nehézkesebb célhatározós kifejezéseket 
inkább bontsuk fel külön mondatba, pl.: Minden 
eszközt felhasznált az ellenséget nyugtalanítaini, he 
lyesen: Minden eszközt felhasznált, hogy az pllen 
séget nyttgtalanítsa.) 

Végeredm~nyben itt is az a szabály, hogy az 
általános értelmű, legtöbbször idegenszerű személy
telen szerkezet helyett a személyes alakot kell :J 
magyarban használnunk. 

3. A parancsadás nyelvében különösen ügye] 
nünk kell a félre nf'1ll érthető határozottságra és ti 

szembeszökő világosságra, mert "amilyen a parancs. 
olyan a végrehajtás". Mégis azt látjuk, hogy a leg
több személytelen -- ,egyúttal homályt .és bizony tu
lanságot keltő - ' szerkezet itt for.dul elő. 

A latin mintára elterjedt -andó, - endő szerke
zet valósággalotthonossá vált a katonai nyelvben. 
Ez mindenesetre bizonyos kényelmet és látszólagos 
rövidséget jelent a parancsadó számára, de a cse· 
lekvés s.zemélyének elhallgatása avégrehajtásban 
sokszor zavart és crélytelenséget okozhat. Pl.: A 
mai nap folyamán megállapítandó és jelentendő, 
hogy. " Az adott helyzetben a homályos és ma
gyartalan szöveg ellenére is bÍzonyára kitalálják az 
alárendeltek, hogy kinek szól a parancs, de miért 
ne írhatta volna előljárójuk mindjárt így, magya
rosan és félre nem érthető m6d'Üu: Az öl'spal"anesno-

- kok állapítsák meg és jelentsék, hogy... Talán. 
mert ez így hosszabM A rövidségre való törekvés 
neqi lehet magyarázat, hiszen nagyon sokszor a szó
szaporító által névutó is szerepel az ilyen szerkeze
tekben, pl. X. a parancsnokság által utasítandó, ér
tesítendő, megfenyítendő stb. Itt pe.dig a helyes 
magyaros szerkezet a rövidebb, tehát X.-et a pa
rancsnokság utasítsa, értesítse, fenyíts e meg. 

Találunk a parancsokban ilyen egészen rövidre 
szabott kifejezéseket is: Az öS1szeg kiutalandó. Ne
vezett okmányai helyesbítendők. Szolgálati gyakol'
iottságnnkban természetesen tudjuk, hogy a pénzt 
legtöbbször a g. h. fizeti ki, az okmányokat pedig 
az állományvezetők helyesbbítik, de a helyes ma
gyaros és mindenki számára világos kifejezőmód 
kedvéért néha egy-két szótaggal többet is írhatunk: 
Az összeget a g. h. utalja ki, az· okmányokat az ér
dekeltek helyesbbítsék. 

V égeredményben: "az -andó, -endő kerülendő" 
- mondja az iskolás szabály. Ez a szerkezet célha
tározós vonatkozásban sem helyes, pl.: ügyemet 
elintézendő, hazautazom, - helyesen: Hogy ügye
met eli n tézzem. hazautazom. Természetesen mint 
jelzőt bátran használhatj uk, pl. imádandó Isten, el
végzendő feladat, követendő példa stb., mert ilyen
kor az -andó. -endő helyes és magyaros. Hiszen 
néhány önálló névszónk is van ilyen képzéssel: 
jövendő, mulandő stb. 

A: paranci:Jadás nyelvében a személytelen kife-

jezőmód másik a;lakja a főnévi ig'enevek - szi!lltén 
idegenszerű - használatával fordul elő. Ezek az 
ú. n. figyelmeztetője Leülni! Felállni! Kinyitni! s tb. 
A magyal' vezénylő nyelv mindig magyaros volt. 
Kuruc vezényszavaink, pl.: Készülj a tüzeléshez! 
Fordulj félbalra! H ampd el a tőtést! Térdepöljetek 
le! szintén azt mutatják, hogya magyar katoná
nak 2. személyben kell parancsoluunk, nem: pe.dig 
főnévi igenévvel. Bál' Rákóczival a gyökeres new ' 
zeti érzés is hosszú időre elbujdosott Hazánkból, az 
1848/49-es honvédség vezényleti nyelve - a kényte· 
len és sürgős németből való fordítás ellenére is -
ismét egészen magyaros volt. Mai vezényszavaink: 
Vigyázz! Indulj! . .fUj! stb. mind kifogástalanok II 

helyes magyarság szempouijúból, 11 közhasznála t
ban mégis gyakran találkozunk a németes felszólí 
i ás, felhívás vagy parancsadás szóalakjaival. Eze
ket keriilnlink kell. 

Igaz, néha nehéznek látszik a hiba kiküszöbö
lése, pl.: A lábakat letörülni! A z ajtót becsukni! 
De ez csak a megszokás miatt vall. Ezeket a felírú ' 
~okat mindig úgy látjuk és olvassuk. ezért érezzül\ 
f'zokatlaunak a magyaros alakot: Csukd be az ajtót! 
Törüld le a lábad (de n em: lábairJat)! Ez kissé kr
ményen hangzik, az igaz. De ha mát· v;:t!akiről fel 
tételezzük, hogy az ajtó t küJönben nem csukná bl' 
és nem törüli le a lábát, aldwI' magyarán is figyel 
meztethetjük az illendőségre. Az ellyhítésre egyéb 
ként hasznaJhatjuk a tessék szót: Tessék besétálni. 
t f · S !'I ék leülni. tessék becsulmi stb. 

" 
Nyelvünk eredetiségének megőrzése s ezáltal 

nemzeti öntudatunk fenntartása és nagyranövelésf; 
ma már nem "száraz elmélet", hanem mindennél 
égetőbb szükség. Olyan időket élünk, amikor nap
ról-napra keserű tapasztalatok érlelik bennünk va
lósággá Széchenyi elkoptatott mondásának igazsá
gát: .. Nyelvében él a nemzeti" 

vitéz Rózsás József százados. 

Boldog ember datál 
Parányi fészek a mi fészkün k, 
De tolla selymes és meleg 
Vlan benne minden, amit kértünk, 
S leginkább álma rengeteg! 

Huszonötéves már a fészek . 
Sok .év meséje hullt bele. 
Elhangzott benne sok vÍ(j ének, 
S volt szívettépő sok tele ... 

De elviseltük az időnek 
Reánkcsapott korbács-szavát: 
A kis Nókák nagyra nőttek. 
Dalolják apjuk. sok dalát. 

Parányi fészek, légy te áldott! 
Legyen a tollad jó rneleg. 
Hullass szí'vünkbe még sok álmot. 
S ne tudják meg az emberek! 

Mit álnwdunk, ne tudja élő! 
S ne lássa senki, hol lakunk! 
Te tudd csak Isten, - ránk lenéző,
Hogy mÜyen boldogok va(lyunk! 

. Móra LdszlÓ. 
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A spany~1 harcokból. 

VaUomások ft kártyáról. 
~ Egy pályázat anyagából. -

VIII. 
AtyáJIn 1914-ben vonult be háborúba és négy 

nev,eletlen gyermeket hagyott hátra, köztük engem 
is. {gaz, már 11 éves voltam, iJgy némi örömet is 
érez,tem, hogy megszabadult.am ,az erős fegyelem 
alól. El is határoztam, hogy ezentúl az istállóba fogok 
aludni,ahol amyám eUenőr:öése alól jobban ki tudoo:n 
vonni magamat, mint a szobából. 

Akadt is egy barátom, kinek az atyja , szintén 
valamelyik harctéren harcolt é<s bevezetett egy kétes
életű osaládhoz. Eleinte csak tanítgattak bennü~et 
kártyázni: "rams1i" -ra "ferb1i" -re, amikor pedig 
látták, hogy megszeret tük és nem kell i~kolába 
járni, pénzbe kezdtek' velünk játszani. P ers'ze , min
dign ,családfő nyert. Búsan ~nentü,n~( 11a22a a pip,a
fü~ttől átitatott szobából és nle,gfogadtuk, hogy soha 
többet nem játszunk vrue. De ez csak fogadáJs ma
~'adt, Ha el tudtunk csenni pár fillért, már megint 
játszottunk. De vésztesek csak mi maradtunk. Ami
kor pedig fiár mind~n pénzforrfl$unk kiapadt, rá-' 
szedett bennünket, hogy ő megvesz mindent, csak 
liozzlmk ' hazuJ"ról. Így l&ttünk tolv,ajok. Saját ma
gunkat loptuk még. De mindegy volt, csák 'kártyáz
hassunk. Sőt annyira vittük ezt, hogy anyám egy
s'oor pénzt bizott' rám és azt is elkárlyáztam és azt 

hazudba.m, elvHsztettem. Hiába vert meg anyám, mit 
scm használt, csak a kártya lebegett elŐttem. Közben 
apám a harctéren elesett. Így még jobban a kártya
szenv,edélyemnek éltem. Ezt megtudta az egyik 
nagybátyám, aki akkor községi bíi·ó volt és éjnek 
idején a ésendőrök meglepték az ilJétó házát. Akkor 
hamgudtam a nagybátyámra, de most hálás vagyók 
neki. Ekkor a család közhelépett és először egy m&sik 
I'aluba lakó nagybátyámhoz lettem vaiósággal inter-' 
!lálva, majd ugyancsak nagybátyáim intézikedéSei 
folytán a cs,e,ndőrséghez k,eriUtem. 

Boldog volt,am, hogy így meg tudtam káros szen
vedélyemtő<l szalbadulni és fd is használtarrn . min
dent, !hogy a jóért ezután csak jÓot csinálja/Ic 
A próba0sendőri tanfolY'amon. mintakép,pen állítot
ta}(eloöljá'róim a töblbi elé, tanfolyamel~ő ]'ett'em és 
néhai Am:brózy tábornok vizsgakor kezet szorított 
velem, Ez 'felvillanyozott és talán esküdö·ztem is, 
hogy addig nem nyugszom, míg az örsön is az első 
hely,et el Illem foglalom. 

Alig vlégleg'esitettek, már egy forgalmas abb 
örsre hely.eztek át, aQlOI állandó járőrvezető lettem. 
Nem 'bíztam el mag&ma~, 'egyik dioséretem a mási
kat érte. AUg lettem őrmester, megkaptam az első 
örsparan(')sno'kthelyettesi ikine-y-ezésemet. Erre büszke 
lettem, ... de annál szorgalma'8aJbban vég'eztem köteles
ség,em1et. így jutottam ell928-ig, amikor kezdték a 
nyomozó alosztáJyhoz a legénységet kiválasztani. Én 
is bel,ekerültem, amikor pedig a felvételi vizsga volt, 



200 CSENDORSÉGILAPOK 1938 március 16. 

a legnagyobb dieső~gemre a kerületben én lettfflll 
az első. l\llinden vágyam te!j.esült. Csak most még így 
az Öl'sparanesnoki iskoláig és nyugodtan mondha
tom,eLértem a célomat, amit amiber elél'het. De nem 
így történt. 

Nem mondom, szorgalmas voltam, a nyomozó 
taTIJfolyamot jeles'en 'elvégeztem és az egyik nyomozó 
alosztály1hoz lettem heosztva. 

Mindent a I';zolgálatn~ szenteltem. Gyomorbajt 
kaptam, mirc onrosi eng.edléllyoo kintét'kező lettein!. 
Ez vitt a bajba. UgyaniJs az egyik vendéglőben kap
tam olyan étke~ést, ami nekem megfielelt. Itt ismer
kedtem meg két, il1etve három egylénnel, akikkel 
hamarosan igen szoros barátságba kerültem. A va
csora utáni időte1einte beszélgetés'Slel, majd utóbb a 
veszélytelen máriásoz,ással töltöttük el. Itt került 
közénk (lgy valóságos ördög, mert annak kell nevez
nem, egy kereskedő személyében. Alig melegedett 
meg társaságuniktban, máris a ,ferIblit tartotta a leg
joblb szórakozásnak. El(linte csak fill'éres alapon, 
majd 10-20 fillér, sőt pellgős al8JPon kezdtünk ját
szani. M,ent is a kártyae1eiuteéjfélig, majd lJe.gg.elig. 
MindjOlblban ralbjai l'ettii.nlk ennek az átkOIS szenve
délynek. Már lén QS úgy kezdtem kinézni, mint aki a 
hullafuázból szotkött meg és gyomrom nemlhogy javult 
volna, de mindjobban tönklJem~mt a I';ok dOlhánY7.á.<;
tól és a mértéktelen ivástó1. 

]}z. meg is hozta. nekem a dicsöség ihelyett a sze
gyent. Lemaradtam minden egyes öl'sparancsndki 
iskolából, mert elhanyagolt!am önképZiésemet és én, 
aki az italt előbb meg sem ik6etoltam, rörv:id~sen 
ittasságomban elkövetett sZ31bálytalanság miatt há
romszor leHem megfenyítvr. De mit használt ez, a 
l ,ejtőn nem tudtam megállni. S~abadságot kél'trun és 
kereste.m, hogy hoJ tudnék kártyázni. Nem néztem 
sem az alapot,f>em fl társaságot, csak játAzani, míg 
felébredt bennem fl gondolat: elmegyek IÍnuenéR 
mindennel szakítok. Gondolatomat tett követte és 
elöálltam e kérelmemm'8l. Ment, kie!l~jt nehezen, de 
ment. 

Ujlbó'l örsön voltam. Bizony nem úgy, mint 
HJhogyan elmentem, hanem megibélyegez,ve és anya 
gilag sehogy. Új életJk(l~désem bizonyelein te döcö
gött, de ment. FéLév sem múlt el, amikor kezdtek 
el,öljál'óimértékelni. ·sőt ,el sem rukarták nek,em hinni, 
hogy én annyira. a l,ejtöl'{,. léptem volna. Pedig igy 
volt. 

'Ma márbomadrva gondolok vissza a lHultrll. 
Azóta sooreztem egy kis há~at, pedig a kijöyetelem 
csak 1933 tavaszán történt. Egészséges vagyok. Meg
nőstiltem, boldog családi él,etet élek, pénz'.~m js van 
és ami a legfontosabb: becsületem. Osak az örs
parancsnoki iskolám hiányzik, dc ami késik, az még 
jöhet. Kártya azóta nem volt II kezemben és ('I';kii
Rzöm, nem iR lesz! 

IX. 
~·álam azt lehet mondani, hogy az alkalom 

s:.Iülte a kártyaszenvedély kezdetét, ami onnan ered, 
hogy gyermekkoromban a lakásunkon, a hosszú téH 
estéken folytatott szórakozási, illetve időtöltési kár · 
tyázás közben -- amit a.pám és barátai rendszf'l'es'en 
folytattak _.- megismertem a káirtyalapokat és ahogy 
az idő m'1Ílt fölöttem, nlÍndig jobban fejlődött ki 
hennem a kártyajáték iránti érdeJklődés, ami későiblb 
;1ztán szerencsejátékká. majd szenvedéllyé alakult át. 

Kezdetben, mivel még fiatal voltam és szegény 
uapszámososaládból szál'mazom, csak gyufaszálakra 
ment a játék. KésŐ'blh azonban. amikor már vala
mennyire felcsepel'edtem és egy pál' fillér is jutott II 

kezembe, első dolgom aj'. volt, hogy szerencsét pró
báljak vele és kártyára. ;,jz,ántam,amit nehezen meg
s~ereztem. Ennek folyományruképpell előfordult az 
is, hogy szüleim által szabad helyen hagyott pénz
hez hozzányúltam és amennyit tudtam, hogy nem 
igen veszik észre, elloptam. 

A késŐlbbi időben, amikor már dolgozni tudtam 
és pénwez jutottam, az is megtörtéllt, hogya kártya
szenv·edély miatt nmát smn tudtam magamra yenni, 
(',sakhogy a kártyaszenvedélYe'llinek hódolhassak. 

Az már velejáró dolog, hogy a kártya egy;ébként 
is gyakran letéríti az embort a jó erkölcs egyenes 
útjáról, csaklhamar bii.lloselekmények elkövetésére 
c.sábítja és romlásba dönti, de mindennek dacára a 
polgári életben nem bírtam letérni a kártya szenve
dély útjáról. 

1922-Ihen a csendörséghez felvettek s így még 
joiblban módomban állott a kárlyaszenvedély'emnek 
hódolni, mivel minden hónapban megkaptam a havi 
zsoldot. A szenv.edély folytatását nag~~ban ielősegí
tette még az is, hogy amikor a próbacsendőri taJl 
folyamot elvégeztem, egy olyan Ől'Sl'e nyertem he
m!ztásomat (mintha a sors akarta volna így). a:hol 
szenvedélyemnek még szabada:bban élhettenl. mert 
az örsparancsnokom alárendeltjeit nem eHenőriztl' 
kellően, teljesen magukra hagyta és az örsön le'Vő 
idősebb bajtál'saktól látva, hogy szolgálatmentes ide
jülkiben, éjszalkáró]-Iéjszakára a korcRmákball és ma
gálJiházaknál kártyáznatk, mindig johban-jobihan 
nekitmeriilve én i,s rlészh"ettem a társaságukban, sőt 
ene már ők maguk ll';, - majdnem kötelezőleg '-
hefolyásoltak, hogy velük tartsak. 

A kártyázás és az összejövetel ]'endszerint nenl 
jár alkoholfogyasztás nélkül, így az a lkoholra is rá
szoktam. Ebben azonban szerencsém yolt, mert nem 
tudott teljesen hatalmába keríteni, ami talán nagy 
hofolyással volt a kártyas~el}lvedélyem későbbi me
netére, m(' et részfben annak köszön'hetem, hog)' 11 

kártyruszeuvedélyről le tudtam szokni. 
Az igy folytatódó kárty:aszenvedélyemnek aztán 

HZ I,ett a köv·etikezménye, hogy adó:i'l'Bágha koveredtem 
és a /hónap nlsö napján, ruhogy megkaptam a havi-
7.soldomat, egy.;krét nap alatt e.gy fillér 'sem volt a 
zsebelTIJben és igy egész hónapon át pénz nrélki:il vol
tam, ami arra klénY'Bzerített, hogy kölcsönkérjek 
pénzt. Gyakori volt az is, hogya hónapköZ1hen köJ 
csön~ért összeget a ,következő hónapban nem voltam 
képes Ikiegy.enlítelli, igy 'az adósságom kés'őlhb any
nyira növekedett, hogy azt már egy Össztlf,"'hen meg
fizetni képtelen voltam. 

Az így k,eletkezett adósság késő-bb már annyira 
emelkedett, hogy tartottam attól, ,egyszer össz,eCiSap 
fejem felett a hullám és elmerülök, ezzel v,ége a fiatal 
éveimnek és vége a jól megválasztott pályámnak 
mert ha a csendőrségtő1 kitesznek, mOihetek aikár
hová, egész életemre meg leszek bélyegezve. 

Ebben a hely~etemben, ha egy-egy bajtársamtól 
hallottam, Ihogy m(lnnY1. megtakarított pénZ(l van és 
.láttam, /hogy zseMhen álland6an nagyobb összegű 
t.artalékoém van, az ezh-áJnt táplált irígységtölve
zetve, ellens~envvel viseltettem irántuk. 

Elfuen az időben már őnniSSter voltam, sőt . már 
a tör1iSŐrm9Steri előlépteiJés elóttálltam és a család-
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a1apítáJs ,i,s foglalkoztatott. Ekkor követJkezett be az, 
hogy j.e}enlegi fel'eségemmel megismerkedtem és 
hama,rosan a nősülés iránti 'klérvényemet is beadtam, 
ami döntő Ibefolyással volt a kártyaszenvedélyemről 
va1ó lemondáshoz, mert attól kezdve nlindig erősebb 
lett az aIkaratOlIll és .elhatározásom ct szenveWély e1 -
hagyására és a volt tál'sruságom elkerülésére. 

Az a v"éleményem, hogyaszenvedélyről való 
lemondáJshoz nem kell más, mint erős elhatározás, 
vasakarat és az olyan társaságnak az elikeJ'IÜlése, 
ahol az folyik. Ha az érdekelt ezt az elhatározását az 
akaratával állandóan ébrentartja, le kell, hogy szok
jon róla. Ezt aziért állítom, mert velem történt meg 
és nem máson tapasztaltam. 

Az tény, hogy míg a kártyaszen \nedélyemnek 
ra:bja voltam, a sok éj'sz.alkáz.á:s és a rendszerint wIe 
járó alkOOlolifogyasztás körvetkeztélben fáradt, levert 
és kedvetlen voltam. Minden munka iránt, ami fá
radságot igényelt, gyűlöletet éreztem. Állandóan 
kábuItnak léreztHiIll magamat. Az adósságok törlesz
tése és a pénzszerzési vágy miatti gondokat nem vol
ta:m képes legyőzni, sőt gyakran előfordult az is, 
hogy még aludni sem tudtaJln tőle, annyira hatal
máIha !!mrített. Mióta nem [{ártyázom, nem vagyok 
leV'ert, az éjsz.aJkáimat nyugodtan alszom vlégig, a 
munkát nem kerülöm . és fölösleges gondokkal nem 
küzdök. MIg kártyaszenve<llilyemnek élt'em, sajnáln i 
senkit és s'emmJit nem tudtam, ezeket az érzéseket 
nHiIll ismertem. Minden kö·zömlböls volt számomra. 
Azdkat a bajtárs3!kat és mnlhereket, akik nem kár
tyáztak, kel"Ültem,sőt bizonyos fokú gyiUöletet érez
tem irántuk. Most mindremlJek az ellenkezője van. 

Erkö10sUeg is megvan a hatása. Míg kártyáztam, 
l1em válogatta1nJ meg sem az embereket, serm a társa
ságot, mindig a magamfajta kártyások köz·öU talál
tam jól magamat. Züllött eg;~~éneJk társaságáíba kerül 
tem, :akik azt lestJék, mennyIÍ pénz vall a zsebembell 
és mennyit tudnak e10salni tőlem. 

Természétes'en ezt nem úsztam llLeg csak úgy 
szárazon, melrt a kártYIRsz,envedélY'em folytán elő 
állott gondOk miatt a csren:dő.rségi szolgálatomat és 
kiképzié,s'emet hanyagoltam el és ezek s miattuk 
közbejött máJs dlwk miaU 1927~lhenegymásután, rövid 
időközökIben, ,három Ízhen voltam fenyítve. Ennek 
köv,etke;t;ménye volt az, is, hogy 'elöljáróim előtt meg
bizihaooságomat teljesene1vesztettHiIll, pedig annak
idején, amikor az örsfle kikmmItrem, igen s~épen ha -

' 1adtam előfl8 és ,elöljáróimtól minden 'sZieml,e alkal
máIVal csak rdiC'S'éretben rtészesült'em. Term!ész:etesen 
hosszú év~k Ikellettek, míg megibízlhatóságomat {'S 

hecsület,emet ,elöljáróim előtt ismét vissz,aszereztem. 
Azóta kétsz.er TlészesüUem dicséretben és ami a leg
nagyobb öI'ömömre szolgál, e]:értem azt ilS, hogy az 
altiszti iskolá!ba is bekerültem. 

Mióta nem kártyázom, te,rmész·etesell anyagiak
ban is nagy változás állott elő, mert a:míg kártyáz
tam, az elöljáróim által 'elrendelt össz:eg1et sem tud 
tam a postatakarékba betenni, mert a zsoldom az 
adósságaim tö'l'lesztJé.sérü sem volt · elegendő. Azóul 
minden megváltozott. Tudolk takarékoskodni, sőt 
most már 5 téve, hogy megnősültem, háromtagú csa
ládom van és a c@alád rendes Iháztartásán felül már 
tudtam annyit talkarítani, hogy egy 2000 p'üngős la 
ká:st vettem, azonkívül pál'száz pengőt ,már kölcsön 
iR tudtam adni és ' családommal megértéshen és bol
dogan élek. 

(FolytaUul-.l 

ÖkUrsfttés. 
Jrta: BELÉNYI JÓZSEF tiszthelyettes (Makó). 

Akkor már esztendeje mult annak, hogya ha · 
tárok összeroppantak s hogy új urak tapodtáka 
a nemzet földjét. A történet, amit elmondok, róluk 
szól. 

A város nyugtalan von, jobban, illint amikor az 
első idegen katona megjelent az utcákon, mei't az
óta már a századik családot dobták át az "urak" az 
ideiglenes határon ... Nyugtalan volt a város, az ~l-, 
távozott ak helyére új areok tódultak. Amazok ha
Iottsápadtan, eillezek vidám ph'osan. J;Jmezek vona· 
tánál nagy hejehujázás volt, akidobottak vagónjaí 
előtt az idegen csendőrök vigyáztak. Nem - azért, 
hogya belétuszkoltak szíve illeg rie hasadjon, másért. 

Átkutatták a kétségbeesésbe menők holmiját. 
Levetkőztették és megtapogatták a _ .esalád minden 
egyes tagját, hogy nem visznek-e át a hat.áron ara
nyat, ékszert. A csecsemők pólyáü'a is kíváncsiak 
voltak. 

Emlékszem, egyik szombati napon a vasútállo
másról jöttem haza, elsirattam ott az. egyik rokont, 
akinek ép annyi büne volt, mint a többi földön
futóvá tettnek: semmi. Hazafelé tal'tothtm, útközben 
a piactéren kellett átmenuem. Akkor tudtam meg, 
hogy az új urak nagy, fényes ünnepségre készülnek. 
A bevonulásuk első évfordulóját ünneplik. A város
háza elő U hatalmas kecskebak-állvány t állítottak 
fel. MeJlette egy felvil'ágozott, ritkaszép ököl' nyug
talankodott. 

A régi honvédlaktanyából katonazenekar vonult 
ki, furcsa, hangos zenéje felverte a várost. A zene
kart körülvette és kiváncsi an kísérte a csőcselék. 
- Hová mennek? . . 

Egyenesen a városházához vitt a zenekar útj .ot _ 
Ott egy kanyarodással az ököl' elé kerültek. Szegén~
jámborfajta megriadt a szokatlan látványtól, cin · 
tányércsörömpöléstől, nagyot ugrott, ennélfogvamll 
gávaI rántva az ugyancsak felvirágozoU mészáros
legényeket. Azok sem voltak azonban m~lpból, segít
ség is érkezett: hasonszőrű legények, te:ij4t az ökröt 
legyőzték. Az ökör megadta magát a sorsának. El
indult a tarka sereg. Elől a gyerekek, aztán a zene, 
mögöttük a nyugtalan, ugráló, díszes ökör, melletie 
és mögötte kötélvégen izmos legények, akik annyit 
bukdácsoltak, ahányat az ökör a nyakán rántott. 
Nem lehet azt mondani, hogy egyenletes menet 
ütemben haladtak. Két oldalt a járókelők s ezek se
rege egybeolvadt az út közepén haladó, az ökrös cso
portót követő kíváncsi tömeggel. így járták be II 

nagyobb utcákat s így nőtt lassan a tömeg. A cél 
nem is volt más. 

Végül isa men ei a városháza előtt levő emel
vény előtt állott meg. Itt kezdődött fl tulajdonkép
peni ünnepség. Ott láttuk a város új előkelőségét 
teljes számban. Az arcokon ünnepies hangulat ült. 
Amikor a zenekar elhallgatott, mindenki csendben 
,~árta a toválbbiakat. 

Az emelvényen elhelyezkedett előkelőségből az 
ünnepség szónoka egy magas, cilinderes úr volt. 
'B'elám, - a torkát megköszörülte. Beszélt, időnkint 
az ökön'c nézve. Csak egyes szavakra emlékszem: 

"Évszázados küzdelmeink gyümölcse... vala
mennyien itt... ünnepség... te, az áldozati ökör, 
mint az ókori népEIknél ... " 
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Én láttam, hogy az ököl' a balszarvát a földnek 
~zegezte, nagy és könnres szemeivel a szónokat fi
gyelte. Mintha hallgatta volna a szép beszédet. 

A tömeg hangos l'ivalgással üdvözölte a szóno
kot, közben a halálraítélt ökröt figyelte, mert tudta 
már, hogy pecsenye lesz belőle. 

Az ünnepi bei:izéd után a lÚllcrafitzöU ökröt ;t 

programm szerint az egyik mészároslegéllY a né
hány lépésnyire levő vesztőhely felé indította volna. 
Ha az ököl' is úgy akarta volIla. De úgy látszik, e 
tekintetben nem egyeztek. Az ököl' nem mozdult. 
Orrliluli kltúgultak, jobb eli:iőlábát felemelte s nagy 
l'rővel toppHntott patájával a durva embor lúbfejérc, 
tn ire cl z harcképte1lenné vál v.a, jajgalty cl sántikált 
el az ököl' mellől. Útközben azonban szörnyű bosz
szút állott ClZ ökrön: hasbal'úgta. -Az ököl' bőrt' 
megrándult. A mit sik legény a kollégáján keJ'esztül 
a mész<Íl'oi:iságot ért bántalmazásél't ' akal't va lószí
nüleg bosszút állni, cunikol' a vastag kötéllel s;t,em
közt t'sapta a n~'oJllorult állatot. A , kötélvégek na
g~-ot csattantak, az útlat szemhéja sÜI'űn reszketett. 
A tömeg jót nevetett, az előbbi szónok a homlokáN 
l'eltolta a cilindert és zsebrevágta öldeit. Mikor pp
dig a legénr másodszor csapott, még nagyobbat, az 
előkelőségek feje szi nte ogyszel'l'C bólintott elism,·
rőleg. Viszont az ököl' olyat ol'dított, hog~ a mészú
l'Oslegélny majd hallyat.tesett. Az ököl' az ordítás utÚlI 
felugrott a levegőbe, a kínzóját magával rántotta. 
az hasraesett, a tömeget eg~,- láthatatlan ódás te
nyere mellbelökte, az előkelőségek kihúzták az öklü
ket a fl'akkzsebhől. Az ököl' ezzel mind nem törődött. 
Súlyos kemény fejét dl'l'ékvastag n~'aka tolta a föld 
felé s ott a legényt eg;yetlen nyomússal elnémította. 
Örömében-e vagy mérhetetlen dli,hében, újat bődült 
s nem szünt meg ordítani, míg a cilinderes, új pol
gármestel't is fel Dem dobta a levegőbe, a szónokot 
meg a jJénztúrcatartózseb felől lódította illeg. 

A tömegbőlordításokat, sikoltozások'lÍ lehetett 
hallani. hirtelen üres utcák is keletkeztek a fekete 
tömegbcn, az ököl' 1:1 faemelvénynek ugrott, össze
tiporta, a homlokából csorgott a vél'. A zenekar ka
tonaemberekből állott, tehát nem mozdult, amíg az 
ökör vissza nem fordult. Akkor aztán eg~' szempil
lantás alatt szétszórta őket. A kisdob perg1:1mI3Jl
jébe az ököl' belelépett. a nagydob elé fogott kis ló 
a lármától és csöl'örnpö léstől Jllcgvadnlva vágtatott 
a főtér felé. A gyors vágtatásban a nagydob kocsija 
fel borult és egy éppen arra rohogó villamos alá ke 
L'üli, amitől a villamos kisiklott és csak egy kávéház 
terraszán tudott megállni. 

Az ünnepség k1:1rhatalmi parancsnoka, akit egy 
szobor l'ácsoskerítése mentett meg a felöklelésWl -
a helyőrség riadóztatás át kérte. Egyesek a rendőr
ségre, mások pedig a tíizőrségl'c telefonáltak. A vé
szes szil'énajelzéssel robogó tüzoltókocsik láttára az 
egyik toronyőr tüzet sejtve, félreverte a harango
kat, amit a többi templomok harangozói is átvettek 

Az egész város megriadt ... Az ökör kifutott a 
városból s a dombok alatt valahol bődült még egyet, 
aztán lepihent. Még napokig rémítgette a határt, vé
gül is a katonaság mjvonala ölte meg. 

Az erdélyi eselldőrparancsnokság renlelte ell878-ban. 
hogy li csendőrök használatára megeng-ooett saját fejpárna 
huzatának fehérnek kell lennie. 

'1.1.1. 111:1111K •• ~ ... 
17. Kérdés. Lehet-e a le'vellteköteles ifjút arra kötelez ni, 

hogy ne a saját községében, hane'm egy másik községben tar
tott leventegyakorlaton vegyen részt? Elővezethető-e ilyen 
Gélból idegen községbe? 

Yálasz. A leventekötelezettség- helyi kötelezett~ég, ami 
azt jelenti, hogy a levente csak anna k a leventcegyesületnek 
lebet tagja, következésképpen c8>tk alJlJall a helységben van 
testgyakorlá~1'a kötelezve, amelyIJen lajstl'OllloztRk. Az 1921. 
évi LIII. t.-C. véÚelbajtása tá rgyá han kiadott 9000(1924. V. K. 
M. rendelet 11. és 15. §-ai szerint ug~-anis a városok és ' a 
községek kötelesek a tel'ülelükön lakó testnevelésre kötele
zetteket l1yilYántal'tani és a lajstrOlllokat l'venkint a testne
velé,;i bizottságnak átadni. A testncvelési bizottság a hi vat
kozott rendelet 18. §-a, illetve il 124.000/1924. számú beJüg'y
mi niszteri rendelf't értelmébe II kötcle~ lcventeegyesületet 
alakítani, amelybe a testgyakorlásra kötelezetteket a lajstro
lIlok alapján utalja he. Ezpkhől a remlelkezésekből világosan 
követkeúk, hogy olyan ifjú, 11 ki valamely község vagY város 
lajstromában nem szercpel. annak leventeegYf'siiletébe nem 
nta1ható be s így annak foglalkozlÍsain sem vebet részt. 
illetve crre nem is kötelezhdő. 

A rendelet mint kivételt engedi llleg, hogy a testgyakol' 
láBra kötelezett saját kérelmére nem a7. illetékes, hanem lllás 
leventeegyesiiletbc legyen utalható, ha a kérelmet elfogadha
tóan meg tudja indokoini (pl. mert a munkahelyén köny
nyebben tud eleget tenni kötelezettségénck, mint a lakó
helyén.) Saját kéreime nélkül erre senki scm kötelezhető. 

Csak egyesctben van megengedve a leventének a lakó
helyén kívülesö más helyre való elővczctése: a 69.000/1927. 
számú V. K. M. rendelet 7. §-ának esetében, amikor t. i. a fő
szolgabíró a fegyelmi vétséget elkövetett leventét lakóhe
lyére vagy más helységbe (dc legfeljebb 10 km távolságra) 
megfeddés végett maga elé idézheti, de elővezettetnie ilyen 
esetben is csak akkor lelhet. ha a. leventt' az idézÁsnek nem 
tett eleget. ' 

A rendeLkezés alatt, hogy a levente "a foglalkozás he
lyére" elővezethető, csak azt a foglalkozást lehet érteni, 
amelyen a levente résztvenni köteles. Ha a levente lakó
helyén leventeegyesület működik és abban ő lajstromoz va 
van, akkor az ő száruúra "a foglalkozás helye" mindig ez és 
nem az idcgen községben vagy városban tartott foglalkozás, 

Mind a ' testnevelési törvénynek, miud az c tárg:yban ki
adott rendeleteknek az a célkitíízése, hogyatestgyakorlásra 
kötelezettek e kötelességii.knck minél könnyeb ben. minél ki 
sebb megterheltetésü'k: mellett tudjanak eleget tenn i. A tör
vénynek és a rendeletnek e szellemével ellentétes minden 
olyan intézkedés, amelye kötelezettség önkényes súlyosbí
tását célozza, vagy amely a leventékre a jogszabályokon 
túlmenő kötelezettséget hárít. Ilyen önkényes követelmény 
lenne az is, ha valaki a leventéket arra kötelezné, hogy ne 
a saját városuk Yagy községük, hanem - habár csak es 8-

tenkint is ' - valamely szomszédos közspg- vag~- város foglaI 
kozásán vegyenek részt. 

Természetes azonban, hogy ha a közigazgatási hatóSág 
esetleg mégis ilyen intézkedést tartalmazó felhívást ad ki az 
örsnek, azt az örs teljesíteni köt.eles, - mert a , végzendő szol
gálat (az elővezetés) a csendőrség tennivalóinak körébe tar
tozik: ' A felhívás tartahlH~ért a felefösséget az intézkedő 
hatóság viseli. 

18. Kérdés. Az Orszugos Társadalombiztosító Intézet ke
rületi pénztára megkel'esi az örsöt annak megállapítására. 
hogJJ X, Y. pénztád tag, aki mint keresőképtelen beteg or-
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vasi kezelés alatt áU, valóban beteg-e, mert a pénztár által 
kiküldött betegellenőr őt nem találta otthon; a beteg ríllitó
lag makkot szedni járt az prdiíbe. A megkel"esés szeri,nt CtZ 

örsnek ezt a megállapítását megbízható tanuk l .. ikérdezpse 
útján kell eszközölnie. Foganatosíthat ja-e az örs ezt a meg
keresést, teTdntve, hogyaSzut. 65. pont e) alpontja szerint 
a csendőrség cselédek ps munkások társadalombiztosítási b('
jelentési ügyeinek ellenőrzésére nem vehető igénybe, viszont 
rtzonban a betegsé.oet színlelő pénztári tag c.~elekménye (Ft 

19Z1 :XXI. l.-c. 208. §-ába iitköző kihágás1 

Válasz. A csendőrség minden kihágási ügyben, így termé
szetesen az 1927:XXI. t.-c.-be ütköző titrsadalombiztosítási 
kihágások ügyében is eljárni köteles. ASzut. 65. pont e) 31 -
pontja nem is ezt tiltja, hanem azt, hogyacsendőrséget a 
cselédek és munkások társadalombiztosítási ügyeinek 
"ellenőrzésére" vegyék igényhe. Az "eljárás" és az "ellenör
zés" ugyanis két különböző dolog·. 

A társadalombiztosítás, ulllE'ly fontos nemzeti és szociális 
célokat szolgál, a feladatának (Jsak úgy tud megfelelni, ha 
a vele szemben fennálló kötelezettségeket mindenki pontosan 
teljesíti. Ha valaki a biztosításra kötelezettek bejelentését 
elmulasztja, vagy ha a biztosítási járulékokat meg nem 
fizeti, az intézetet megkárosítja és megncllCzíti, hogy az in
tézet a biztosítottakkal szemben fennálló kötelezettségeinek 
eleget tegyen. A'h intézetnek érdeke tehát, hogy állandó 
ellenőrzést gyakoroljon, hogy n biztosításra kötelezetteket a 
törvény szerint hiánytalanul és jdejéhE'n bejelentik-e. Mi
után pedig a bejelentési kötelezettség II munkandót terheli, a 
társadalombiztosító intézet ilyrn ellenőrzése is elsősor11rtn rt 
Illunkaadókra terjed ki. 

A törvény 135. §-a ezt az ellenőrzPf;t a Társadalombizto
sító Intézet jogává, illetve kötelesség'évé teszi, a munkaadó
kat pedig' kötelezi, hogy a szükséges adatokat (bérjegyzék, 
nyilvántartás stb.) az ellen6rző szerv vagy személy rendelke
zésére bocsássák. Ennek az ellenőrzésnek természetesen 
nincs bünteW eljárási jellege; valamennyi munkaadóra ki
terjed, nemcsak azokra, akik kihágás gyanúja alatt állanak. 
Közigazgatási trrmészE'tfi szemle ez, amelynek a célja annak: 
a megállapítása. hogy a munkaadó nem követett-e el olyan 
mulasztást vagy cselekményt. anH'ly miatt ellene eljárást 
kellene indítani. 

Ezt az ellenőrzést az intézet nem háríthat ja II csend
őrségre, hanem a saját közegeivel köteles e.]végeztetni; nem
csak azért, mert a törvény így rendeli, hanem . azért sem, 
mert ez a csendőrségnek, mint kimondottan közbiztonsági 
szervezetnek nem feladata. Az ilyen ellenőrzések rendszel'l'é 
. válása a néhány főből álló örsök idejét annyira igénybe
venné, . hogyacsendőrnek nem maradna ideje arra, amiért 
az állam a csendőrséget fenntartja: a közbiztonsági szolgá
latra. Sem személy, sem intézmény nem sajátíthat ja ki ma
gánllik a csend6rséget, már pedig az örsöknek a bivatásuktól 
távoles6 feladatokra való egyoldalú (s túlwtt igénybeYétf'lr 
a cselld6rség kisajátításával egyértelmű. 

Nem vehető igénybe a cs·endőrség annak ellenőrzésére 
sem, hogy pl. egy pénztári tag, akit a pénztári orvos kereset
képtelennek minősített, valóban keresetképtelen-e vagy sem. 
Ez ugyanis lényegében nem a biztosítottnak, hanem a pénz
tári orvosnak az ellen6rzését je.lenti, a.mire a cseud6r 
nem képzett, de nem is hivatott. Az ilyen ellenöués is i.i~ 
intézet belső közigazgatási ügye, amit a saját közegeivel, az 
Ú. n. betegellen6rökkel köteles és [,zokott is vég'eztetni. Ha 
rt csendőrségnek betegellenőri tennivalókkal megbízása rend
szerré válnék. a járőr egyebet sem tenne, mint házról-házrn 
járna annak ellenőrzése vég'ett, hogya betegnek minősÍtetf 
pénztári tagok valóban betegek-e vagy sem. Ezt senki selll 
kívánhatja a csendőrWI, mert ez nem esendéÍJ'i feladat. 

Egészen má~ az eset, ha megállapítást nyer, hogy valaki 
a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, vagy hogy 
betegség színlelésével vagy más Illódon az intézetet meg
károsította. Itt már meghatározott kihágás gyanúja forog 
fenn, amelyben a csendőr eljárni és feljelentést tenni köte· 
les. Vagyis: a csendőr nem köteles minden mnnkaadót ellen· 
őrizni, hogy a társadalomhiztosítási bejelentési kötelezettsé· 
gének eleget tett-e, de ha megtudja, hogy egy mull!!madó 
ilyen bejelentést elmulasztott és ezáltal kihágást követett el, 
a szükséges megállapításokat foganatosítania kell és az 
illető ellen feljelentést kell tennie. Vagy: .nem köteles min
den munkaképtelennek nyilVánított pénztári tagot ellen
őrizni, hogy valóban beteg-e; ha azonban megtudja, hogy 
egy bizonyos személy az intézetet betegség s?Ínl~lése által 
megkárosította. fe1jplentpst köteles tenni ellene, mprt itt 

Csak ti~ztRn Illutnt. Rrílint Gézrt él1'l1l. r"lv. 

már határozott kihágás gyanuJa forog fenn. Hogy hasonlat · 
tal éljünk: a csendőrség nem kötelezhető arra, hogy az örs · 
körletben levő üzemek, vállalatok stb. ügyvitel ét, számadá
sait, anyagkezelését állandó ellenől'zés alatt tartsa annak 
megállapítása végett, vajjon nem történik-e azoknál lopás. 
sikkasztás, csalás, vagy híitlen kf'zelés; ha azonhan ilyen 
hilneselekmény a tudomására jut, köteles elHrni. 

A társadalom biztosító intézetnek az örs ökhöz intézett 
megkeresését a Szu t. 65. pont e) alpont ja értelmében tehát 
nem teljesítheü az örs, ha az csupán valamfolly munkaadónak 
vagy pénztári tagnak az ellenőrzését kéri; ellenben eljárni 
köteles az örs, ha az intézet vagy az intézetnek megbízottja 
(Pl. a betegellenőr) valaki ellen - akár munkaadó, akár biz
tosított ellen - feljelentést tesz amiatt, . hogy kihágás t köve
tett el. A feljelentésben természetesen meg kell jelölni, hogy 
a feljelentett egyén a kihágást milyen cselekményével vagy 
mulasztásával követte el. 

19. Kérdés. A községben tűzvész ütött ki. A jár Ől' feluó
/it ja a lakosságol, hogy az oltásban .~egédkezzék, egyesek 
azonban a segédkezés t a járőr ismételt felszólítására is meg
tagadják. Mit tehet a járőr a vonakodókkal szemben? 

Válasz. Annak, 'hogy a tűzvész alkalmával ,egyesek me·g
tagadják a segédkezést, rendszerint két oka lehet: vagy u 
káros ellenszenves egy~sek (esetleg az egész lakosság) el6tt, 
vagy pedig hiztosítási csalás gyanítható, amir61 az oltani 
vonakodó knak tudomásnk van. Ha az s),ső eset nem állapít
ható meg, jó mindig a második esetre gondolni és a nyomo
zást ebbe az irányba is kiterjeszteni. 

A tűzrendészet re és a tűzoltásra vonatkozó legújabb ren. 
delkezéseket az 1936 : X. t.-c. és az ennek végrehajtása tárgyá
ban kiadott 180.000/1936. sZlÍilllú belügyminiszte,ri rendelet tar· 
talmazza. De mind a törvény, mind a rendelet cs~k áJtalános
;;ágban határozZJa meg · a kötelezettségeket, amelyek tűzvész 
eset én a tűzoltóságon kívül II Iakosságot terhelik; e kötele
zettségek részletezése II köz.ségi, városi vagy vármegyei sza
bályrendeletek feladata, amelyet ezek II 180.000/1936. évi B. M. 
rendelet 3. §-a, illetve a köz.ségek és megyei városok az 1886 : 
XXII. t.-c. 21. §. a) pontja, továbbá 27. és 28. §-ai, a törvény
hatóságok pedig az 1886 : XXI. t.-c. 3., 27. és 28. §-ai értelmé
ben megalkotni köteLesek. 

Azt tehát, hogy közveszély (tűzvész, vízáradás) esetében az 
oltási és mentési munkálatokban ki. milyen személyes vagy 
anyagi szolgáltatással (Pl. fuvarral) köteles részt venni, vár· 
megyei (várOSi) vagy községi szabályrendeletnek kell meg
áHapítania. Miután pedig szabályrendelet nem tartalmazhat 
II törvénytől eltérő büntető rendelkezéseke,t, a.z, aki a 8zabály
)'endelet rendelkezéseit megszegi, a kb tk. 141. §-ába ütköző 
kihágást követi el és pénzbüntetéssel, illetve, ha tiízvész ki
törése alkalmával te<szi, három hónapig terjedhető olzárlissaJ 
hüntethető. A kbtk. 141. §. 1. és 2. bekezdéséhen emlitett 
"szabályok"-on egyébként természetesen nemc;;ak szabály
rendeletet, hanem miniszteri rendelete,t is érteni ken, továbbá 
a tűzrendelettel kapcsolatos törvényt is, ha nem tartalmaz a 
kbtk. 141. §-ában foglalttól eltérő büntető rendelkezést. 

Ebb61 azonban nem következik, hogy tehát ott, ahol 
szabályrendelet ilyen személye~ kötelez!lttséget nem állapít 
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Illeg, a lakosságot nem lehet oltásr.a és mentésre kötelwl.ni. 
A tüzoltás és. ::t mentés elsősorban az önkéntes vagy a kötele· 
zett tüzoltóság feladata ngyan, de ott, {l.hol még ezek egyikE' 
sincsen megszervezve, vagy ahol ez nem mutatkozik eJeg.en · 
(lőnek, a hatóságnak nemof;!.ak joga. de kötelessége a köz 
vesz<éJy elhárítása érdekében nlinden intéZkedést megteuni, 
tehát a ti1zoJtóságon kívüli lakosságot is igé nybevenn i és pe· 
dig vagy személyes közreműködésre, vagy pedig anyagi 
~zolgáltatásra (Pl. fnvar8zolgáltatásra). Erre utal - a haw
ságo~at terhelő általános gondoskodás köte.lezettségén kívül 
-' a kbtk. 142. §·a, amely kihágás miatt rendeli büntetni azt, 
aki a hatóság ilyen fj>l"zóJítá~ának nem engedelmeskedik. 

Jól meg kell tehát jegyezni: ha valaki olyan kötelezet.tsé· 
get sért vagy tagad meg', amelyre szabályrendelet van: a 
kbtk. 141. §-ába ütköző kihágást követi el, ha pedig a ható
ság - ttlzvész vagy vízáradá~ e~etében - olyan szolgáltatást 
rendclt el, amelyre ninc" ngyall Hzabályrendelet, 'de amelyet 
a közveszély elhárítúsár.a I'lkeriilhetetleniil szükségesse tett, 
az ezzel ~zemhen tanú~ítot.1. f\lIgedetlenség a kbtk. 142. §-ába 
iitközik. 

Akirendelést "b l1tósá.g"-nak, tehát a községi elöljáróság
nak · kell foganatosítania; a csendőr felszólítását nem lehet 
hatóságtóL eredőnek tekinteni, annál kevósbé, mert ft lakos· 
~lÍg ilyen termÉ>8zetíí teUesítményének va.gy szolgálta tásánuk 
közmnnka-jellege van (abba be is ~7.tí.mít.). a c,.;endőrnek pedig 
II ines joga közel'őt kirendelni. 

Kérdés lUár most: mit tegyen a járőr azzal, aki e fel 
szólításának nem engedelmeskedik~ Kétségtelen, hogy az 
illető ezzel kihágás t követett el és pedig: ha szabályrendelet 
v·an reá, a kbtk. 141. §. 2.bekezdésébe ütköző, ha pedig nin 
csen szabályrendelet, a kb.tk. 142. §-ába ütköző kihágást. 
A Sznt. 312. pont 12. alpont ja szerint az, a,ki a büntetendő 
cselekményt a járőr figyelmeztetése ellenére folytatja, el · 
foghaM. Igen, de u Sznt. ezzel a rClldelkezéklével nem a csend
ő1'1'el szemben tanusított engedetlenséget kívánja megtorolIli . 
hanem '11. büntetendő cselekmény folytatását vagy hefejezé
Bét szándékszilt megakadályozui. A kérdésben t.árgyalt eset· 
ben azonban ezt a célt a csendőr az elfogással nem éri el. 
mert ha a.z illető addig il'! vonakodott az oltásban és a men
tésben réRzt venni, az elfog'atása után még kevésbé fogja 
megtennl, sőt most már a csendőrnek kell őt ebben meggátol 
nia, mert az elfogott egyént őrizet alatt kell tartania. Még ha 
több csendő)' van jelen, az elfogás talán nem ütközik nehéz
ségbe, de ha csak egy-két járőr áll rendelikezésre, nem lehet 
észszerü a csendőröket tömege.s elfogással és az elfogottal( 
'őrizésével elvonni a sok fontos (>s halaszthatatlan feludattól , 
ami tíízvész esetében reájuk hárul. De ettől eltekintvf> is: az 
elfogott Í>s bekisért egyéneket a közigazgatási hatóság rend
szerint csak csekély bünteté..sflP·1 ~ujtha.tja és nem áll 11lÓdjá· 
ban a járőr inté1Jkedésének - az elfogásnak - szigorú bün
tetéssel kenő nyomatékot adni annál kevésbé, mert a gyanú
sítottak egy része minden bizonnyal talál elfogadható ki 
búvót, amelynek valóságát a járőrnek a nagy sietségben és 
zürzavarban n{'m igen állhatott módjában ellenőrizn L 

Nózetünk szerint tehát II járőr rendes viszonyok között 
rlégedjék meg azzal, hogyavonakodókat a kb tk. 141. vag~' 
142. §·ábn ütköző kihágás miatt a I'őszolgabíróhöz rel:ielenti. 

Adódhatik azonbun kivételes eset, amikor nem elég' az 
lltólagos feljelentés, hanem a járőrnek a vonakodót mégis 
csak el kell fogni. Ilyen főképpen az az eset, amikor a vona
kodó rossz példája az egyébként segíteni kész lakosságra 
rossz hatást gyakorOl s attól kell ta.rtani, hogy ennek követ
keztében mások is tömegesen meg fogják t.agadni rt segít
séget. Ilyen esetben egy kellő eréllyel alkalmazott elfogás 
megmenthe.ti a helyzetet. Minden esetben el kelt fogni azt, 
!Ilki a segítéstől másokat visszatart. vagy arról másokat le
beszél (kbtk. 142. §. 2. bek.). 

Olyan örskörletekben vagy vidékeken, ahol a biztosítási 
csalás gyanújában iLlló tiizesetek elszRPorodtak és a.hol a 
lakosság á.ltalában húzódozni szokott az oltásba.n való részt
vételtől , nines a.kadálya annak, hog'Y II szárnyparancsnok az 
ilJetékesfőszolgabíráktól általános felhívást eszközö !jön ki 
arra, hogy az ilyen gyanúsítottaJmt a. járőrök minden eset
ben fogják el f.S kísérjék !t f6szolgabú'óhoz, akinek ilyen eset 
ben bizonyára egy;ébként i,s gondja lesz arra, hogy az ilyen 
káros Jelenségek megsz1i.njenek. 

Ki tudja? 
M enmyi 100-nak másfél harmada' 

Szolgálaton kívül. 
- Pályázat. -

A csendőr szolgálaton kívül sem felejtheU el 
hivatását. Ha a szemét és fülét nyi!1.:a tartja, lát és 
hall olyan dolgokat. amelyeket a szolgálatban hasz .. 
nosítani lehet. Ilyen esetek megírására hirdetünk 
most pályázatof. lltlincleg,lJ. hogy az eredményegy· 
szerű kihágás, vagy nagyobbszabású büncselekmény 
felfedése, avagy bármilyen más természetü volt, 
csak a.z a fontos, hogy a.z eredményt a csendőr szol
gálatonkívüli szemfülessége és lelkiismel'etessége biz
fosította. Pályázni lehet a legegysze1'űbb esetekkel is. 

Határidő: április 15, az eredményt a május t-i 
'Izámunkban fogjuk közölni. A legjobb pályázatot Jó 
fényképezőgéppel "i'utalm.(l.zzuk. 

1.IIUj,.. .. ••• Ii •• _. ,.... 
OyuJlogalás és bizlosflásl 
csalási esel nyo.mozása. 

f..ta : nORHÉLY VIKTOR tiszthelYl'ttes. Tiszalök. 

1935 július U-én 23 órakor a Hsz:alöki örs legény 
~ége_ a szokásos tüzriadóból arra értesült, hogy a 
községben t(íz ütött ki. Bihari György tiszthelyettes. 
örsparancsnokhelyettes, Balogh Áron törzsőrmester 
és vit.éz La.cikó István próbacsendől' azonnal a hely
színére siettek s a helybpli tűzoltóságnak segélyt 
nyujtottak. 

A kérdéses éjJelen egy külszolgálathan álló 
járőr ellenőrzése végett távol voltam S így ldnt a 
határban értesült em a tüz kiiitéséről. Szolgálatomat 
megszakítva azonnal a helyszínre mentem, hová 
1935 július 12-én 1125 6rakor érkeztem meg. A lakó
ház ekkor már teljesen leégett s a t.iízoltóság is be
Fejezte a munkáját.. Helyettesem jelentette, hogy II 

15 m. hosszú náddal fedett és leégett ház Kövér Já
nos* isaszegi lakos tulajdona. A házban mint bérlő 
Roboz József tiszalöki lakos cipészmester lakott. 
A titz 19'35 július ll-én t/223 órakor keletkezett. 
A járőr megél'lkezésekor a tetőzet teljesen lángok
ban állott úgy, hogy II tüz eloltására gondolni sem 
lehetett. Roboz bérlő öttagú családjával nagynehe
zen csak úgy tudott menekülni, hogy a szomszédok 
az a.jtót rájuk törték, mert mél:v(m aludtak és nem 
vették észre a tüzet.. 

A titzoltóság munkája ezél'L arra szorítkozott, 
hogy a.z égő háztól ~ 1ll-l'E' levő, cseréppel fedett. 
szomszédos lakóházat és az égő ház tel kén 11 III 

távolságban levő szalmakazlat mentsék meg, ami 
sikerült is. A tűz keletkezésének okát még nem sikp-

.. A nev\'ket megváltoztattuk. 
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eült megállapítani. Csupán annyi ismeretes, hogy fl 

tilz a kémény mellett, az északi oldalon keletkezett 
Első intézkedésem a helyszín lezárása volt. Ki 

kérdeztem azután a ház lakóit, hog:)' a tüz keletk(' 
zése előtt mikor tértek nyugovóra, :mikor jál'Wk :i 

padláson, ott lámp'át, gyufftt vagy más fedetlen 
világító ('sz:közt használtak-e, végül, hogy mikor, 
milyen anyaggal és meddig tüzeltek a tüzhely b('J1. 

Ezután a helyszíni szemle megejtéséhez fogta.m. 
Elsősorban isa leégett ház padlásán maradt törme
léket vizsgáltam át, hogy nincsen-e ott olyan anyag, 
mely öngynlladást idézhetett volna elő, vagy ha 
gynjtogatús történt, 11 gYlljtogatúsnál haszmílt tárg~' 
kanóc, sth. np,m hllúlllfIt6-p. A törmelék et, hamlll 
szaglással is vizsgáltam. Azután a lakás egyetIell 
kéményét a kerületi kéménys'('prőmesrt:ürrClI együtt 
átvizsgáltam, hogy li kéményben nincs-e olyan fa 
anyag beépítve, mely ott tüzet fogva tüzet idézett 
volna elő, stb. A kéményazonhan tűzbiztos volt s 
benn(' a korom sem volt égett. Az eddig llttotiakból 
arra a meggyőződésre jutottam, hogya tüzet gyuj 
togatás idézte elő. Ezért a hf'lyszíni szemlét még 
alaposabban igyekeztem mf'güu·tani. Az éplUet fald 
körül a földön, a tetőzetről lehulló törmeléket il" út
forgattam. Az épü let kpleb végénél. a ]Jadlásfeljáró
nál a törmelékek alatt, egy kissé égett létr'afokot 
találtam. ]j létrafok, mint későbben a helyszíni 
szemlénél megállapítottam, a leégett ház keleti vé-

. gétől J 1 m. távolságuRn álló szalmakazal mellett 
talált és félig széthullott állapotban levő létl'úhoz 
tartozott. li;zt a létrái. Roboz a tűz keletkezése előtti 
napon haKznillta ugyan, de azután visszahelyezte 
a szalmakazal mellé. A tűzoltásnúl l'észt\'evők kikér
dezése után megállapítást nyeet, hogya létl'át [\ 
tűzoltásnál ,se.nki ~em használta. I"C1ltevése:m az, voH, 
hogya létl'át a tettes használta a padlásra va íó fel
jutásl'a. A padlásra könn~7en féljuthatott, mert az 
nyitott állapotban volt. A létra foka a létrából 
aktkor eshetett ki, ami kol' a tettes It helyszíuéről 
menekült. 

Mivel a leégett ház körül más érdemleges ll~'O
mot nem találtam, a helyszíni szemlét az udval'l'a 
és a kerh'c is kitcrjesztettem, azzal a feltevéssel, 
hogy ha a tettes idegen volt, akkor a lakóházat leg
jobban a kerteken kel'esztül közelítette meg s 
ugyanott is titvozhatott észrevétlenül, mert egy má 
sik telken át egy . néptelen utcára ' Iehetett jutni. 
Ezért elsősorball [\ kert napl'aforgó'kóróból álló 
kerítését kezdtem átvizsgálni. li~gy helyen it nap1'3 -
iorg6kóró szét volt húzva és ott taposási nyomok is 
voltak A kel,then burgonya volt ültetve, a házbeliek 
ott naponta megfordultak s így li kel't talajábull 
igen sok lábnyom látszott A kerítés kérdéses részé · 
től néhány méternyire találtam egy lábnyom csa 
pást, amely a kert e]] ell kező oldala és a lakóház 
keleti vége felé vezetett. A csapást ij,övetve a lakó
háztól 50 ID-re egy burgonyaboko)' tövébell, rögzÍ
tésre és azonosításra alkalmas, csizmától vagy cipő
től eredő lábnyomot talilltam. A tüzoltásball részt
vevők alapos kikérdezése és lábnyomainak megvizs
gálása utá)1 meg ill l apítottam, hogy a tüzoltásban 

. résztvevőI, közül ezen a helyell senki sem járt. 
Ezért II taláJt lidmyomot gipszöntéssel J'ögzítettem. 

A nyomozás további folyamán azt igyekezten.1 
tisztázni, hogy ha gyujtogatás történt, kinek és 
miért állott érdekében fl lakóházat felgyujtani. rg~
megállapítottam, hogy a lakóház telekkönyvileg 

Kövél' Ferenc, Kövér.T ános atyja nevén állott. 
Kövér János régóta AmerikábRll él, azóta itthon 
tartózkodó feleségétől törvényesen elvált s már 
évtizedek óta ~em ad életjelt magáról. Itthon élő 
három gyermeke n Tiszalök községben levő ingatr 
lanán p,gymás között megosztozott. .A lakóház 
Kövér .J ános haszná latába került, melyet azután 
bérbeadott. A házat saját neve alatt tüz ellen 1932 
április l-én 10 évre a MagyaJ' Altalános Biztosító 
Intézetnél 1050 P-re bebiztosította. A tető igen el · 
hanyagolt állapotban volt és így az épület forgalmi 
Pl'téke csupán 600 P-t tett ki. 

Roboz bérlő kikérdezésekor előadta, hogy egy 
alkalommal panaszkodott Berecz Bálintné, Kövér 
'Máriának, aki Kövér J ánosllak testvérnénje, hog~' 
Kövér J áuos a lakás tetejét nem csináltat ja meg. 
Bel'eczné ekkor azt mondta, hogy egy valaki igért 
neki 100 P-t arra az esetre, ha a lakóházat felgyujtja. 
Gynjtsa fel ő és akkor megkapja a 100 P-t. Berecznt~ 
ezt a kikérdezése alkalmával beismerte ugyan, df\ 
azzal védekezett, hogy Rohozzal csak tréfúltés esze
itgflb,lJI sem volt a házat felgyujtani, sem mással 
felgy lljt.atni, mert arra senki sem kérte fel. 

.A helyszínen talált nyomokból és Roboz elő
adcísúból ítélve most már nem volt kétes, hog~' 
gyujtogatás történt éspedig a biztosUási összeg 
megszenr,ése céljából. Kövér János a csa ládjával 
szükös an.,·agi viszollyok ' között élt. Feltevésem az 
volt, hog~' CI ln kúst az ő fel bujtása folytán gynjtotÜ • 
fel valaki. A tettest elsősol'han az ő hozzátartozói 
között kellett keresni, mert Bel'eczné kijelentéséh81 
az vili/gIott ki, hog~' a gyujtogatásra ő is vagyeset · 
leg a csn ládjámdc valamelyik tagja kéretett fel. 
SoiTa vettem t ('hú t Kövér rokonait . .l\1egvizsgáltam 
alibijöket és a lúbbelijöket. A. délutáni órákban 
került sol' ifjú Király .T ános 21 éves, tiszalöki lakos 
földm íveskikérdezésérc, aki szintén unokatestvére 
Kövér Júnosnak. Ifjú Király János fl járőr hívására 
ünneplő csizmúban jelent meg a községházánál. 
Alibijét szüleivel igazolta. Allítása szerint a kérdé
ses este egyedü I aludt lakásuk konyhájában és a 
tűzoltásban sem vett részt, mert a napirnunkától 
nagyon fáradt voll. Az ünneplő csizmára vonatko 
zólag feltett kél'dé-;iinkre azt mondta, hogy más láb · 
belije nincsen, azt pedig tiszteletlellségnek tartottu 
yolna, hogya járőr hívására. mezítláb jelenjen meg. 
Ezt a magyarázatot természetesen nem fogadtuk el. 
hanem őt egy JarOl' őrizdében a községházán 
hagyva, a lakására mentünk nwgállapitalli, hog:.' 
van-e az ünneplő csizmáján kívül más lábbelijeis. 
Szülei elmondták, hogy van egy pár barnn füző" 
félcipője. 1\findjfll't kÜl'esni is kezdték, d(' nem talál 
ták meg. 

A községhitzúra visszatérve, Királyt felszóJífot 
tam, hogya barna. félcipőt adja elő. Király el 
ismerte, hogy va lóban volt egy pár barna füzős fél 
cipője, dc mivel olyan rossz állapotban volt, hog~' 
nem akaJ'ta tovább viselni, munkahelyén,. a tiszalöki 
vasúti úJlomásnitl, a vasúti árokba dobta. A cipőt 
a jelzett helyen meg is találtuk. OsszehasonIítottul, 
a burgonyáskel'tben talált lábnyomról készült gipsz 
öntvénnyel. A ciJ)ő és az öntvény mind méret és 
alak, mind jellegz('tességek szempontjából eg~\'ezett. 
Ezt a nwgállapítitsomat Király elé tártam, aki most 
már felhagyott a tagadással és a gyujtogatás el · 
kövdését a következők szerint ismerte be: 

]935 májml bayftban Kövér .TánoR náluk járt 
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látogatóban. Négyszemközt panaszkodott neki, h ogy 
nincsen pénze, pedig a tisza löki házának a teteje 
olyan rossz állapotban van, hog,), feltét lenü l meg 
kellene javíttatni . A húz tűz ellen biztositva van 
és így pénzhez lehetne jutni, ha leégne. Ezutún kér
lelte, hogy gyujtsa fel a házat, ha sikerül, megfizet 
érte. Ö ene igéretet is tett. Unokabátyja eltávozása 
nt án sokat gondolkodott a dolgon és az az elhatá
rozása, hogy a házat felgyujt ja, mindjobban m eg
érlelődött benne. Csak kedvező alkalmat várt. .J ú

' Iius ll-én ruhástól feküdt le az ágyába és meg-
várta, amíg a szülei elalszanak. Ezután felkelt és a 
Kövér háza felé indult . Egyideig az utcán kellett 
ólálkodnia, mert a szomszédok még nem feküdtek 
le. Ezalatt azon tanakodott, hogya házat miként 
tudná észrevétlenül megközelíteni. 1!"1éI23 óra tájball 
a szomszédos lakóház, majd cl Kövér háza kertj éu 
keresztül, a napraforgókerítésen átbújva, a házh oz 
lopódzott. Útközben a szalmakazal mellett széthul
lott állapotban lévő létrát talált. Ezt össz'erakta é~ 
odatette a padli'tsfeljáróhoz. A létrán felment és a 
nyitva levő padlásajtón belépett a padlásra. A nád
dal fedett lakóház tetejét belül ről, az északi olda
lon, a kémény mellett egyetlen gyufaszállal meg
gyuj totta, azután ugyanazon az úton, amelyen jött, 
eltávozott. F. közben a létrát maga után húzva, a 
szalmakazal mellé dobta. Mire hazaért, már hal
lotta a tüzilármát. Otthon nem szólt senkinek és 
lefeküdt. Atyja hívta a tűzhöz, de arra hivatkozva, 
hogy nagyon fáradt, nem ment. 

Beismerte, hogy a gyujtogatást azért követte e l, 
hogy unokabátyja a biztosítási összeghez jusson, ő 
pedig megkapja a megigért jutalmat. 

Kövér .J ánost az Lsaszegi Öorssel elfogattam és 
Tiszalökre kísértetteriL Kövér tagadta, hogy Királyt 
a gyujtogatásra jutalom ígér,ésével felbujtatta volna . 
Tagadása ellenére elfogtam és gyujtogatásra való 
felbujtás, valamint biztosítási 0salás bűntettének 
kísérlete miatt Királlyal együtt a nyiregyház'ai kir. 
ügyés~ségnek átll!dtam. Ugyanoda beszolgáltattam a 
lábnyomr6l készült gipszöntvény t és K irály barna 
félcipőjét, mint egyedüli tárgyi bizonyítékokat. 

A főtárgyaláson Király a járőr előtt tett be
ismerő vallomását részben visszavonta és azt állí
totta, hogy a gyujtogatást nem Kövér .János fel
bujtására, hanem önszántából, bosszúból követte el, 
mert a házat nem az ő anyja használhaHa. így a 
törvényszék, mivel más bizonyíték ellene nem volt, 
Kövért feronentette és szabadlábra hrlyezte. Király 
Jánost azonban gyujtogatás bűntettében bűnösnek 

mondta ki és az enyhítő kÖl'ülmények figyelembe
"ételével jogerősen egy évi fogházra ítélte. 

* 
A, tűzesetek nyomoZlwsa azért is nehéz, mert a 

tüz r omboló hatása elpnsztitja azokat a nyomokat és 
bűnjel eket, amelyek az eset ~fel derítéséhez tám
pontul szolgálhatnának. Tökéletes romboló munkát 
azonban a tűz nem végez mindig, tJppen ezért a hely
színi sz'eml e gondos és a lapos megta'l'táJsával, a hely
színi szemlének a táyolabbi helyszínre való kiter
jesztéséYel arra kell törekedni, hogy ilyen adatokhoz 
j ussun'k, ami ebben az esethen is sikerült. 

Nemet csendőrtisztek tanulmány út ja a magyal' csendőr· 
ségnél. Roettiu német csendőrezredes és Radtke német csend
őrszázados, akik a német birodalmi belügyminisztEn'iumban 
leljesítenek szolgálatot, március l -én tízuapos tanulmány, 
útra érkeztek hozzánk. A vendégek bemutatkozta,k a m. kir. 
csendőrség felügyelőjénél, helyettesénél és beosztott táborno
kánál, a honvédelmi mini.sz:ternél, a belügyminiszternél, a 
belügyi á.JJamtitkároknál, a közhiztonsági, kmhatalmi fő 
osztályok főr.ökeinél, a VI. b. és VI. c. osztályok vezetőinél. 
Március 3-án Visegrádon megtekintették ,az örss,zo-lgálatot, 
majd Esztergomban a szárnypar'ancsnokságnál tettek tanul 
mányi látogatást és megnézték a váro.'> történelmi nevezetes
ségeit. Március 4-én megkoszorúzták a Böszörményi-úti JJak
tanya udVlarár.. a Vértanúk szobrát, utána a budapesti kerü
leti parancsnokság szervezetéről, szolgála!menetéről, a csend
őrség és a hatóság-ok vjszon~áról előadásokat hallgattak. 
Ezután ebéd volt ,a tiszti étkezdében, amelyen résztvett a 
lll. kir. csendőrsúg felügyCilője, a belügyminisztérium VI. b. 
és VI. c. osztály vezetője és minden budapesti csendőr csa
patparancsuok, továbbá ,a nyomozó Ül'lztály parancsnoka. 
A vendégeket az ebéden vitéz Falta László altábornagy kö
szöntötte, amire Roettiu ezredes igen szivélyesen válaszolt. 

Március 5-én előadásokat hallgattak a r~yomozó al akuJ a
tokról és a közlekedési szolgálatr61. A következő napon meg
tekintették ,a hévizi ClSsndőrségi gyógyházat - útközben a 
székesfehérvári kerületi pruranosnoksú,got is - , majd Szom
bathelyre gépkocsiztak. Március 7-én a Bzombathe.JYi örs
parancsnok-iskola és já.rőrveze,tői taufOilyall1 tamnenetét, a 
csendőr szolgálati fellépésének fontosabb gyakorlati mozza
natait t.ar~ulmányozták. A következő nUlpon ,a kiskunhalasi 
lovas tanosztálynál meg'1/;ckintették II pótló álJományt és ki -

i '''''~:&~~;'''''2;1;;;~d"'''q~~i'''~ 

Jj\P~N EZUST 
FEMFONAL 
ES SODRONY 

"G,OLD I N" II 
FEMFONALd 

ÉS SODRO i~Y 

Csendarsési és katonai aranv, "\~Z 5; Kicsinvben eladis nincs. 
ezOst esvenruhizati cikkek, ~"'-- Bevisir.isinil kérje a véd-

zsln6rok svira. jegvOnkkel ellátott irukat • 
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képzést, a zártrendű és harcszerű gyakorlatokat. A Jovasok 
diszmenete rendkívül mély hatással volt ,a vendégekre. 

Március 9-én megtekintették a tö'rökszentmiklósi Jov,as
Öl'6öt, onnan a debrecer,i kemleti pamncsnokság érintésével 
anagyhortobágyi örsre utaztak a pusztai szqlgálat ·tanul
mányozására. Márcil1S 10-én a Gellért-szállóban ehédetadtak, 
melyen mindazok rész'tvettek, akik a csendőr tiszti étke:lldé· 
ben rendezett ebéden jelen voJtak és miúdazok a tisztek is, 
akik a vendégek 6zámára rendezett előadásokon szerepeltek. 

Má,rcius 10-én a vendégek elufaztak. Az összekötő tiszti 
teendőket Zámbory Arpád őrnagy látta el, aki a vendégeket 
Szobnál fogadta, egész magyHrországi tartózkodásuk során 
kísérte és elutazásuknál együtt volt velük a határállomásig. 
A vClidégek a magyarC6emlőrségnél lá;!ottakról egész tanul 
mányútjuk során, miJldenütt és ismételten a legnagyobb el
ismeréssel nyilatkoztak. 

/ A szv. altiszti tanfOlyam záró. 
vlzsgája. A számvivő altiszti 
tanfolyam, amely mult év szep
tember elsején kezdődött, feb
ruár 28-án, a záróvizsgával be
fejeződött. A vizsgabizottság' 
tagjai vitéz Doóry László, a 
m. kir. csendőrség felügyelője 
mellé beosztott tábornok elnök
lete ' alatt: Szütsy Imre ezre
des, a belügyminisztérium 
VI-b. osztályának vezetője, 
Hertelendy Ignác alezredes, a 
belügyminisztérium VI-c. osz
t ' ly vez·etőjének helyettese, Ba
lassa Nándor belügyminiszté
riumi számvevőségi főtanácsos 
és vitéz Sasváry József őr

nagy, a tanfolyam parancsnoka voltak. A tanfolyamot 46 hall
gató végezte el eredményesen. Ezek közül 5 kiváló, 23 Jgen 
jó, 16 jó és 2 megfelelő eredményt ért el. Tanfolyamelső lett 
Zsidei Miklós szegedi V. kerületbeli , törzsőrmester (képét itt 
közöljük). Kiválók még: Keresztény József székesfehérvári II. 
kerületbeli, Bazsó Sándor miskolci VII. kerületbeli, dr. Ré
vész János budapesti I. kerületbeli és Papp Kálmán szom
bathelyi III. kerületbeli törzsőrmesterek. 

Vívás . .A HTVK egyik válogatóversenyéről szóló tudósí
tásában a Nemzeti Sport a következőket Írja dr. Meszlényi 
Egon kpvj. őrmester - csendőrtiszti tanfolyamhaUgató _ 
vÍvásáról: A legigazibb törvívál'lt a mezőnyben ezúttal is 
dr. Meszlényi vívta. Tusereje nem áll arányban technikai 
felkészüItségével, de éppen azért remélhető, hogy iiokat fog 
még fejlődni. Érdemes lenne tanulmányútra küldeni Olasz
országba, vagy Franciaroszágba, mert' törvÍvó tehetségeink 
kiképzése minden áldozatot megérdemel. 

A csendőrség! jutalmazási alap javára felajánlott juta· 
lékok. A budapesti I. kerület állományából : Tölgyes Ferenc 
tiszthelyettes és Málnás József őrmester fejenként 5.76 p, 
Madarász Péter őrmester 12.42 P, Boros Lajos csendőr 12.93 P, 
Simon János csendőr 2.50 P, Fodor Péter próbacsendőr 2.50 P; 
a székesfehérvári II. ~erület állományából : l~er Gyula törzs-
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őrmester és Erdélyi István csendőr fejenként 19.88 P; a szom
bathelyi III. kerület állományából: Katona József törzsőrmes
ter és Csizmad~a András őrmester fejenként 2.48 P, Szabado'1-
Molnár Lajos tiszthelyettes és Horváth Lajos I. csendőr 
egyenként 12.45 P, Horváth József VII. törzsőrmester és 
Borbély István csendőr egyenként 4.96 P; a pécsi IV. kerű
let állományából : Pákozdi Gábor őrmester és Koroknai Jó
zsef csendőr fejenként 6.80 P; a szegedi V. kerület állomá
nyából: Dombováry Gyula törzsőrmester és Szilágyi Imre 
csendőr egyenként 2.50 P, Járomi Lajos tiszthelyettes és 
vitéz Nagy Imre csendőr fejenként 0.52 P, Faragó András 
csendőr 0.00 P, Vasvári István őrmester és Komlósi Sándor 
csendőr egyenként 2.50 P, Kerekes János törzsőrmester v. 
1.43 P, Kecskés Károly és Baranyi Péter csendőrök egyen
ként 0.67 P, Gáthi Béla és Palotás Pál csendőr ök fejenként 
0.80 P, Turós István törzsőrmester és Balogh György csendőr 
fejenként 1.74 P. Kerekes János II. törzsőrmester és Fias 
József őrmester, Szombathy Lajos és Bálint Lajos csendőrök 
fejenként 1.18 P, Fülöp István tiszthelyettes, Antal József 
törzsőrmester, Bagi Bal:ízs törzsőrmester és Sallai Ferenc 
cs'mdőr egyenként 1.20 P, Kardos József törzsőrmester és 
Harmati .Tános csendőr fejenként 4.18' P, Enyedi András és 
Szabó I!lllre II. csendőr fejenként 0.92 P tetten érő i és fl\l
jelentfíi jutalékban részesültek. A jutalmazott csendőrök a 
jutalékot felajánlották a csendőrségi jutalmaz:ísi alap javára. 
A felajánIOtt összegeket a belügyminiszter elfogadta. 

Pénzjutalom. A m. kir. belügyminiszter a szombat-
helyi III. kerület állományában a közbiztonsági szolgálat 
önálló ellátása, vezetése és a legénység kiképzése terén fel
mutatott er·edményes tevékenységükért Bódi János, Szabó 
Lajos II., Füleki József; Kiss Lajos L, Szabó Imre II., Pus
kás Lajos és Németh István XV. alhadnagyokat 55-55 P, 
Baranyai József, Gallai József, Lugosfalvi István, Aczél 
György, László István, Ferencz Sándor, Nagy Pál L, Hor
váth Gyula II., Róz,;uri Imre, Nagy Gyula, Menyhárt István, 
Galambos János, Vörös Ferenc, Horváth József III. tiszt
helyetteseket 50-50 P, vitéz Molnár Ferenc II. tőrzs.őrll1estert 
50 P, vitéz Vác zi János és Fegyver' Arpád tiszthelyetteseket 
45-45 P pénzjutalomban részesítette. 

Fegyverhasználat. A felsőire·gi örs állományába tartozó 
Balogh József őrmester szolgálaton kívül március l-én 18 
óra 10 perckor az utcán zajongó, mintegy 15 főből álló cso
portot rendreutasította. A rendreutasításra többen azt kiál
tozták, hogy "üsd le ' a csendőrt!" Balogh őrmester szétosz
lásra szólította fel a csoportot, mire Lakatos József cigány
zenész tamburával, Szántó György föld!lllÍves és Farkas Géza 
cipész pedig karókkal és kövekkel megtámadták Balogh őr
mestert. Az őrmester kardot használt. Ennek következtében 
Szántó György és Farkas Géza súlyos, míg Lakatos József 
8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Balog'1h őrmester 
is megsérült; sérülése 8 napon belül gyógyul. 

E zrednap és emléktábla· leleplezés. A volt cs. és kir. 4. 
huszárezred március 20-án Makón ezrednapot tart és lelep- ' 
lezi az ezred hősi halottai nak emléktábláját. Az ünnepség 
sorrendje: a református templomban istentisztelet, utána a 
református templom falán elhelyezett emléktábla leleplezése. 

c 
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11 órakor a r. kath. templomban szentmise, majd az ott el
helyezett eIJlléktábla, valamint a hősi emlékmű meg koszorú
zása. Utána bajtársi ebéd. Ugyan~kkor Bud'apesten a Kere
pesi-úti temetőben tiszti küldöttség koszorút helyez 
Simonyi óbester, továbbá a világháborúban hősi halált halt 
Szibenliszt és Szőts alezredesek, dr. Meskovits százados, 
Euerváry éíl Blum hadnagyok sírjára. A volt bajtársakat 
kérjük, hOIfY teljes számban vegyenek részt e kegyeleteR 
ünnepségen. Vitéz Pálffy István ny. tiszthelyettes. 

Magyar nyelv védő könyvet adott ki Pintér Jenő munka
társaival. 1}evezetésébe,n megállapítja, hogya diák beszéde 
magyartalaI}, a hivatalnok homályosan fogalmaz, a tudós 
()onyolult mondatokat sző, az író nem ismeri a nyelvhelyes
ség követelményeit. Ha pedig Pintér Jenőnek ez a véleménye 
a szellemi élet vezetőrétegeinek a nyelvhasználatáról, akkor 
szégyenkezés nélkül bevallhatjuk mi csendőrök is, hogy so k 
a javítaniv,ló nálunk ezen a téren. Mi minden ilyen nyelv
mentő és uyelvtisztító munkára felhívjuk olvasóink figyel
mét. Aki világosan, tiszt.a magyarsággal tud írni, megkettőzi 
vele munkája eTedményét. Ehhez pedig sem az elemi iskola, 
sem a próbacsendőr-taniolyam, sem az örsbeli átlagos ki
képzés nem elegendő. Minden csendőrnek érdekében áll, 
hogy ilyen segítő könyveket szerezzen magának és tanulmá
nyozza is azo'kat át. Nem úgy kell ezeket elolvasni, mint a 
regényt szokás, hanem időnként, vagy éppen amikor megakad
tunk valam~ben, elővesszük őket és megkeressük a helye~ 
szavakat és kifejezési módokat. Aki csak egy kicsit is fog
lalkozi'k eZljel, rendkívüli hasznát veszi, mert végre is, a 
magyar nyelv velünk született s csak egy kis gondoss6g 
kcll hozzá, hogy a született, de aztán elromlott nyelvkészség 
tisztává csiszolódjék. Nagyon ajánljuk hát mindenkinek, 
vegye meg az ilyen könyveket. Valamennyihez igen olcsón 
hozzájutunk, voltaképen tehát nem is a pénzen, hanem (I 

közömbösségen múlik, ha valakinel. egyetlen ilyen könyve 
sincsen. Pintél' Jenő említett könyve 1 pellgöért megkap 
ható a Sárkány nyomdában, Budapest, VI., Horn Ede-u. !l. 

A Strypától B udapestig Szibérián át. Ezt a címet adta 
Irsay József alezredes néhány nap előtt megjelent új könyvé
nek. ") Oly érdekesen írja le kétévi orosz I hadifogságának él
ményeit, kalandos szökését, hogy érdemes ennek II könyvnek 
a tartalmával bővebben foglalkozni. 

1916 májusában Irsay főhadnagy honvódjei a Strypa-menti 
állásukat védik. Az oroszok minden támadása összeomlik. Jú
nius 10-én azonban egy kombinált zászlóaljjal.anás helyen vetik 
be azzal a paranccsal, hogy az utolsó emberig tartsák az állá
sukat. A legénység ötven százalékát elveszítctték; a kiegészí
tés után is alig maradt több mint 30-40 darab töltény embe
renkint. Még' így is tartották magukat, azonban a szomszédos 
hadtestnél az oroszok betörtek s állásaikat megkerülvén, há
tukban jelentek meg. Percek alatt körül voltak véve, hadi
foglyok ... Az oroszoknak első dolguk volt teljesen kirabolni 
őket. Irsay főhadnagy titokban jegygyűrűjét, egy régi gyűrű
vel együtt lehúzta ujjáról és szájába tette. Egy orosz azonban 
mégis meglátta, odament hozzá, a kezére és :t fejére mutatott 
és úgy vágta állon, hogy menten kiesett szújábÓl az eg~ ik 
gyűrű. Azt már ncm akarta a szerző bevárni, hogy az orosz 
piszkos kezével kotorásszon a szájttban és inkább odaadta a 
másik gyűrűt. 

A biadifogoly-tLsztekkel komiszul bántak, a legénységről 
nem is szólva. Azonban a magyar honvédnek még az orosz 
tiszteknél is nagy volt a tekintélye, mert midőn n nyilVántartó 
tiszt kihallgatta őket, - majdnem kifogástalan magyar nyel-

.) Irsay József: "A Strypától-Budapestig Szibéri án át". 
Kalandok és élmények. Szombathely, Martineum könyv
nyomda rt. 1938. -................ 

ven - mindjárt kijelentette, ő tudja, hogya magyar tiszt 
nem fog elárulni semmit, azért csak d'ormaságból intéz hozzá
juk néhány kérdést, amelyre nem is kell felelni. 'Á. kihallga
tás u tán a foglyokat három csoportba osztották. Egyik cso
portba a magyarok, másikba a csehek, harmadikba az osztrá
kok kerültek. A tiszti legényeket is elvették. Irsay főhadnagy 
hűséges székely legényétől sírva búcsúzott el. És a derék, egy
szerű fiú, aki látta, hogy főhadnagyát az oroszok teljesen ki
fosztották, a búcsúzásnál odaadta neki megmentett vasóráját, 
mondván: "Jobban kell az a főhadnagy úrnak, tőlem előbb 
vagy u tóbb úgyis elvennék." A vonaton marhaszállító kocsik
ban utaztak, igen nagy luxus volt, ha piszkos harmadosztálYu 
kocsikat kaptak. 

A magyar tiszteket a Csendes-óceán partjára, Skotovóba 
i "únyították. A tiszti tábor mellett volt a legénységi. Ott ki
ütéses tífusz pusztított s a kétezer főnyi legénységből nem ma 
radt meg egy sem. Csak egy orvos "kezelte" őket, de az első 
halálesetek után" már nem is mert a táborban hosszabb ideig 
tartózkodni, egyszerűen megszökött. A tiszti táborban volt egy 
magyar orvosnövendék, egyedül ő j árt be a betegekhez. Egy 
napon ő is megkapta a tifuszt és belehalt. Még az őrség is 
meg akart szökni. Féltek, az élelmet nem vitték be a foglyok
hoz. A mi tiszt jeink - ahogy szegénységiikből kitelt, keser
vesen - főztek egy kis húslevest, feketekávét. teát, így tar
tották a lelket az emberekben. 

A városba tulajdonképen csak szökve járhattak ki a tisz
tek. Az orosz lakók nagyobb részben száműzöttek leszárma
zottjai voltak. Többen laktak azonban kínaiak Skotovóball. 
Nagynehezen kiharcolták a foglyok, hogyelmehettek a ten
g'crbe fürödni. A forró nyár után csak néhány napig ta r tó 
kellemes őszi hüvösség következett be, utána viharos esők, 
majd hirtelen fagy s beköszöntött a szibériai tél. Márol-hol
napra 40-45 fokos volt a hideg, de épp ilyen gyorsan köszön
tött be a nyár is, tavasz alig volt. Fűtöanyagot kaptak, de 
csak éppen annyit, hogy nem kellett épen megfagyni. A folYfl
dék, de még a denaturált szesz is megfagyott a szobában. Ér
dekes módon írja le a szerző, hogy a 'fávol-Keleten egy 
teknővájó, üstfoltozó cigány magyar háziliipárral találkoz
tak és egy-egy rajkót a térdükre véve, boldogan beszélgettek 
Magyarországról. 

1917 január 17-én próbálkozott Irsay ;főhadnagy az első 
szökéssel. Kínai csempész vállalkozott rá, hogy jó pénzért 
átszökteti a határon. Persze elárulta őt a kozákoknak a szo
kásos vérdíj ellenében és visszakísérték a táborba. Az orosz 
forradalom kitörése után lSem javult meg a tisztek helyzete. 
Egy szeptemberi napon aztán vonatra rakták őket, elszállítot
ták új lakóhelyükre, Chabarovskba. Ez a tábor még' rosszabh 
volt, mint a régi. Azonban segítségre akadtak, a svéd vörös
kereszte.gylet kirendeltségében. Pénzért mindent behoztak és 
tiszt jeink állandóan kijártaik a városba. A város laJkosai közül 
sokan segítettek tisztjeinknek, úgyhogy iha.rnis okmányoknt 
tudtak szerezni s ezek segítségével most már többen megkísé
relték a szökést. 

Érdekes módon írja le Irsay kalandját az ópium-barlang
ban. Azonban a mennyei élvezetek helyett tiszt jeink csak aJa
POS J)ejfájást, émelygést és gyomorrontást szoreztek ma
guknak. 

Chabarovskban is 30-40 fokos volt a tél. A piacon a mé
száros összes felszerelése hatalmas bárd és acélfürész volt. 
Ugy fűrészelte a húst, mint az asztalos aj deszkát, kést nem 
tudott használni. A magyar tisztek Chabarovskban egy japan 
vezérkari század06Sal is találkoztak. Állítólag az ott élő japá
nok "védelmének ellenőrzésére" volt kirendelve, a forradalom 
és bolsevizmus idején. Az oroszok nem szenvedhették őket, de 
féltek tőlük. A százados többnyire a svéd missziónál tanyázott 
és tiszt jeink ott sokat beszélgettek vele. Érdekes volt II jós
lata is, mely nagyjában be is következett. Nézete szerint a 
viIágháborút nem a fegyverek, hanem a forradalmak fogják .. ....... - ~ 

A legnagyobb csendőrségi szolgálati könyv-, nyomtatvány-, írószer- és felszerelési cikkek raktára 
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eldönteni, csak Japán és Amerika fogja megől'i'z,ni higg1adtsá
g·át. Sok érdekeset beszélt a japán-kínai viszonyról is. Azt álli
totta, hogy a kínai nép, a birodalom hatalmas kiterjedése, faji 
sajátossága és az idegen bc'folyás köve,tkeztében nem tudja 
megtartani uralmát. A Mennyei BirodailOffi szét fog foszlani. 
A bolsevisták erősen próbálkoztak magyai' tiszteket meg
nyerni a vörös hadser·eg számára, kísérletük meddő maradt. 
Közben a svéd misszió vez.etője pénzt s.zerzett hadifoglyaink
nak és ők egyenkint és csoportosan megkezdték a szökést. Az 
egyik magyar tiszt, ~gy rutén szakaszvezetőjével szökött meg. 
A tiszt egy szót sem beszélt oroszul. A sz.a,kaszv~zető úgy se
gített a bajon, hogy teljesen bekötözte fejét s mint összelőtt 
süket-néma rokon sz·erepeJt. A rutén szakaszvezető orosz. 
ruhában volt a kísérője, .azzal a feladattal, hogy a határra 
kísérje, a rokkant cseregyüjtő áilomásra,. P·ersze, mindez ha
misított okmányok se,gélY'ével sikerült. Egy orosz rendőrtiszt 
is segítségükre volt tiszt j einknek. Végül március 6-án és lO-én 
indultak el Irsay és társai. Alighogy Ohabarovskot e,lhagyták, 
a vörösök kir.abolták a svédeket, azok derék vez e tőjét m )g
ölve. Podgraniosnájánál a vörösek és kozákok front ja közö tt 
sikerült átcsúszni. A lassan döcögő vonaton, a marhalkocsiban 
való utazás heteken át tartott. Sokszor féltek, hogy Llfedezik 
és egy.szerűen kivégzik őket. Egy alkalommal napokon át azt 
gondolta Irsay, hogy egy velük utazó orosz csoport őket 
tartja szemmel, míg végl'e, kisült, hogy az orosz kémek: egy 
82-es magya,r szakaszvezető és két császárvadász altiszt volt. 

Hosszas, kalando,s utazások után végr'e elérkeztek a vö ~ ös 
Charkovba, ahonnan azonban a német csapatok kiszabadítot · 
ták őket. Charkovban rémes látVányban volt részük. Egy éjjel 
például egy férfit lőttek le és' llégy vörös véreb atz; eles3tt szá
ját rohamkéss;:,] kife<jzítette, gyertyát dugtak a szájába és azt 
meggyujtották. A művelet után elvonultak a tér sarkán lévő 
egyik ház mögé. Pár perc mulva egy fiatal férfi me,nt át a 
téren. Kíváncsian kö~eledett a gyertyafény felé. Ekkor eldör
dült négy [övés s a fiatalemher hang nélkül ro.gyott' le il 

másik halott meUé ... 
A németek Kiev felé irányították a szöke,vény tiszteket, 

ott már osztrák-magyar parancsnokság volt; t'eljes öltözet le
génységi ruhát, c.sizmát, némi pénzt kaptak. Hat napj,g v.ol
tak egész.ségügyi megfigyelés alatt s akko'r indított,ák őket 
végre útba Magyarország felé. A lege,lső magyar állomáson 
tartózkodók bámultak azo,n, hogy Irsay főhadll'agy leszállt, át
ment a vasút.i töltésen, feIlmpott egy marékrav.aló anyaföldet 
s hosszú ideig mer'~W!l-n nézte. Ez az édes anyaföld, amelyért 
annyit szenvedtek, amely miatt megszöktek és rövid pihenés 
után ismét j elentkeztek, hogy most már a déli frollton harcol
janak tovább ... 

Irsay József müv'e egyike a leghazafiasabb olvasminyok
Mk, mert azt látjuk belőle, hogy az igazi magyar hOllvédtiszt 
a hadifogságban sem fe].edtette el soha, ki volt s mive'l tarto
zott hazájának! 

A pompás müvet Szabó Károly százados hangulatos rajzai 
díszítik. 

Su.bay Im re. 

Csendőrségi Közlöny 5. szám. Személyes ügyek. Miniszteri 
rendeletek. Állandó nyugállományba helyeztetett: Gombos 
János, Bekő Sándor pécsi IV., vitéz nemes Vajay István, Ró
zsás Pál székesfehérvári II., Borsodi Kálmán szombathelyi 
III. és Kocsis Zsigmond miskolci VII. keriiletbeli tiszthelyet-

Világhírű Styria, Wonder, Automoto, Darling, Diadal, 
Vénuskerékpárok és alkatrésze k, -Órák, ékszerek, ezüstáruk 
megbizható minőségben. Versenykepes árban. Kedvező feltételek 
mellett. 

DIADAL :::::::; Budapest, VII., Thököly-úl 26. 
• Ó . (Muráuyi-utca sarok) T. 14-04-88, 

S V A J C I R A H A Z Ezerképes árjegyzék ingyen 

nOUG H(LKÜL K(OYUŐ R(SlL(TfIIH(SRE 

~ 
BÚTOR, SEZLON, MATRAC, SZŐNYEG, PAPLAN, F(jGGÖNY, ÁGYNE~lÜ 
És FEHÉRNEMÜ ANYAGOK, KÉSZ RUHÁK, KABATOK, SZŐVETEK 
N A O Y V A L A S Z T É K B A N. 

IOnUll.BOLT B U D A P E S T. VI., J SZONDY.U. 25. SZÁM. 

tes. - Névváltoztatások: dr. Scheppel László Béla m. kir. 
csendőr főhadnagy családi nevét "Bánki"-ra, Rutich József
Alajos-György m. kir. csendőr őrnagy "Récsey"-re változ
tatta belügymiszteri engedéllyel. - Szabályrendeletek: Dísz_ 
kivonuláson a csapatok tiszteletadása, a rendezésre vonat
kozó hatáskörük megállapítása és a tábornagyokat megilletií 
tiszteletadás kiterjesztése. - Alhadnagyi vizsga tananyagá
nak helyesbítése. - Elhelyezési kimutatás helyesbítése. -
CsontcsiIIagok rendszeresítése próbacsendőr és csendőr 'rend
rendfokQzatúak részére. - Pályázati hirdetmény Budapest 
székesfővárosnál megüresedett 63 ideiglenes altiszti állásra. 

Ki tud róla? Teleki Zoltán volt alőrmestert keresi Lenti 
József nyugállományú őrmester (Lenti). Nevezettek Galíciában 
együtt telljesítettek szolgálatot a hábo~'ú alatt és enne,k az 
időnek igazolása végett volna szükség Teleki címére. 

Ki tud róla? Kiss-Máté János próbacsendőr volt a szek
szárdi gy. tanosztálynál, onnan leszerelt. Akik jelenlegi tar
tózkodási helyét ismerik, közöljék azt a szerkesztőséggel. 

Kérjük azokat a bajtársakat, akik az elszakított Pozsony 
megyei Pozsonypüspökibe vagy Vereknyére illetékesek, vagy 
ott születtek, közöljék címüket a szerkesztőséggel. Akiknek 
hozzátartozói laknak az említett községekben, azok címét is 
szívesen vesszük. 

.N eAéJz sIlO4áfuta utá.vt 

~ellemu mele~ für~ö 
test2t, . &~ét f-eiü.di.ti! 
}f. f) ••• /I • .,d 2 

U1.CS ~ ClJ.JlU2/l1!IJ!.K. . 04 lfI29DM..á.s ; 

illl,ar Ck á d é s k á I r h a) 

V ÍllJIR1l2.ték flitkt'it! - SIWl.e~ f1.ée/t.t'it! 

13á.1Lf..a~ ee~á.~~lt.f..atá. aflal1.M~ f..a.s~m. 

~..t , ~e l, ff.a. ~y &u.ebJzöiapoJt 11.IW.ét 
~ """ és áf.P..am.á..sLt1 .. ~ .. e f..i~ 

, # ·a_L. ~ áJa"U4itju& v.a~ f..iCl.a.t.k.ollá..ssa~ kÖllPi.. dij.-
tai.a.~ ~ ÖMek ~-

I I d.ö~itlJJt.a. PIr.O.Spektusát a • • • •• .11' ~ I ~::::'~:~'~~~Z~~:~~;:T ~': 
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Hegyesi István thtts. (berekböszörményi örs), keresi 
Bednarik Kálmánt és Szekerka PáIt, akik 1904. évben 
a Békéscsabai Méntelepről, Elek községben voltak állo
máson. 1914. évbeIl. pedig a Szerbiából való visszavonulás 
alkalmával atréneknél teljesítettek szolgálatot. Bednarik 
valószínűleg valamelyik pestInegyei községbe,n lakik. Nevezett 
thtts. kéri mindazon bajtársakat, kik nevezetteket és lak
helyüket ismerik, hogy azt vele közölni szíveskedjenek. A 
leveLezésből eredő költséget ,visszatéríti. · 

Dr. Gerő Ernő: Nőtartás címmel könyvet írt. Nem szük
séges részletezni, hogy a könyv tárgya mennyire bonyolult 
kérdéspen igyekszik gyakorlati tájékoztatást nyujtani. Meg
rendelhető a szerzőnél, Budapest, VII., RottenbilIer-utca 27. 

Eladó: Családi ház Várpalotán, a piac közelében 2500 pen
gőért. Bővebbet a helyszínen Kárász ny. tiszthelyettesnél, 
vagy Tóth-Péli József alhadnagynál Budapesten, a csendőr
felügyeHíségnél. 

Eladó egy 6 X 25 prizmás, kifogástalan állapotban lévő 
látcső. Érdeklődni lehet Kovács Gábor tiszthelyettesnél Buda
pest, L, Böszörményi-út 21. 

Csendőrsé~i tollforgót árusít, köt, javít Várfai (Vlahina ) 
Mi.hály ny. szakaltiszt, Budapest, XIV., 1Jjvidékköz 5., 
fsz. 2. (69-es villamossal Amerikai-útnál leszállani.) Dél Jó
zsef ny. thtts, Rákosszentmihály, Matild-utca Il. sz. Fekete 
Imre ny. törzsőrmester, Új-Hatvan, Toldi-utca 2. Arak és 
munkadíjak: szép, új dísztoll, válogatott tolIból 10 P, szolgá
lati tollforgó nagyság szerint 5-6 P, régi toll átkötése 1 P, 
pótlással 2 P, beküldött új tolJ vágása és megkötése pótlás 
nélklil 8 P, pótlással 8 P 50 fillér. A postaköltséget a megren
delő viseli. - Papp Ferenc ny. törzsőrmester (Hajdúböször
mény, Szilágyi Erzsébet-körút 85.) kappnnfarokból kiiJönleges 
gonddal készült tolIIorgókat 80. 25 é·s 20 P-ért árusít. Meg
tekintésre vételkötelezettség nélkül küld tollforgót, az esetle
ges visszaküldés postai költségét azonban az érdeklődőknek 
kell viselniök. 

MellékIAt. Lapunk mai számához csatoltuk a Tribon ruhá
zati rt. (VIII., üllői-út 14.) árjegyzékmellékletét. 

SZEMÉLYI HIREK. 
Új szakaszparancsnok: Lugosfalvi István szombathelyi 

III. kerületbeli tiszthelyettes. 
Új örsparancsnokok: a szombathelyi III. kerületben: 

Sólyom Jenő, Kenesey Ferenc, Rákos János, Ilq,csházi Fe
renc, Dános Ferenc és Balázs József II. törzsőrmester v-ak; 
a szegedi V. kerületben: Kovács Károly II. tiszthelyettes; a 
debreceni VI. kerületben: Hegedüs István I. törzsőrmester v. 

Házasságot kötöttek: a ,székesfeihérváJ'i II. kerülethen : 
Solymos Dezső tiszthelyettes Thülli Erzsébettel Lébény köz
ségben; a szombathelyi III. kerületben: Sipos Imre T. törzs
őrmester Szalai Etellel Aszár községben, Péterhidai Ferenc 
törzsőrmester Somogyi Lenkével Nagyberényben; a szegedi 
V. kerületben: Turós István törzsőrmester Págef Gizellával 
Csanádapácán, Bódi Ferenc törzsőrmester v. Szöllősi Juli
annával Szarvason, Nagy Lajos törzsőrmester Baráth Ro
záIiával Jászfelsőszentgyörgyön, Nagy Ernő törzsőrmester 
Vafga Teréziával Szentesen, Bartalus László törzsőrmester 
Szita Rózával Orosházán. 

" 
János törzsőrmester v-nak Zoltán fia; a szombathelyi III. 
kerületben: Molnár István I. tl~zthelyettesnek Matild-Klára 
leánya, Szabados-Molnár Lajos tiszthelyettesnek Ibolya-Sára 
leánya, Pataki István II. törzsőrmesternek Eva-Judit leánya; 
a szegedi V. kerületben: Rácz János tiszthelyettesnek Géza
Zoltán fia, Tóth Ist.ván III. tiszthelyettesnek Edit leánya, 
Csatai József törzsőrmesternek v-nak József fia, Horváth 
Lajos II. törzsőrmester v-nak Lajos-Tibor fia; a miskolci VII. 
kerületben: Pocsai Elek törzsőrmesternek Julianna leánya és 
Pápai József törzsőrmester v-nak Piroska-Julianna leánya. -
Meghalt: Timár Gergely szegedi V. kerületbeli őrmester fele
sége, szül. Sócó Erzsébet, Mészáros János III. törzsőrmester 
János fia, Pacsai Elek miskolci VII. 'kerületbeli törzsőrmes
ter Julian.na leánya és Bagoly János törzsőrmester v. fele
sége, szül. Pálya Erzsébet. 

Olvassa el, Hlielött ír nekünk I 
Köz}eményt nemcsak a csendőrség tagjaitól, htJnem bár

kitől elfogadunk; de tizenöt gép- vagy kézírásos hasáb nál 
hosszabbat csak előzetes megegyezés után. A közlemények 
fogalmazási átcsiszolásának és ,ha szükSéges, tartalmi módo
sításának, valamint a törlés és kiegészítés jogát fenntartju,k 
magunknak. Aki azt akarja, hogy közleményét változtatás 
nélkül közöljük, írja rá a kézirat oldalára piros irónnal: 
"Szószerinti közlését kérem'" A kéziratot kérjük apapírnak 
csak egyik oldalára, félhasábosan, irógéppel, kettes sortávol· 
ságra, kézírással pedig jól, olvashatóan és nem túlsűrű sorok
ban írni. Olvashatatlan kézirattal nem foglalkozunk. A kézira
tokban semmiféle rövidítést nem szabad használni. Kéziratol 
csak akkor küldünk vissza, ha a szerző megcímzetf és válasz
bélyeggel ellátott bodtékot mellékel. Kézira/ok sorsáról szer
kesztői üzenetben adunk választ. Fényképfelvételek beküldése 
alkalmá1,al csatolni kell a felvétel késztlőjének írásbeli nyilat
kozatát, hogyafelvételnek a szokásos tiszteletdíj ellenébm 
való közléséhez hozzájárul. A megjelent közleményeket tisz· 
teletdíjhan részesítjük, de tulajdonjogunkat fenntart juk, aZQ
Tcat tehát beleegyezésünk nélkül nem szabad másutt közölni. 
sem pedig utánnyomatni. A nyomdai korrektúrát mi végezzük. 
korreTdúralevonatot csak kivételes esetben adunk. Szerzőinlc 
küJllnlenyomataikat közvetlenül a Stádium-nyomda igazgat6-
ságál6l (Budapest, V .• Honvéd-utca 10.) szíveskedjenek meg
rendelni,' amely azt velünk kötött szerződés ének árszabás!J 
szerint köteles elkészíte.ni. Minden hozzánk intézett levélre 
válas:wlunk, de csak szerkesztői üzenetekben; magánlevelek'3t 
akkor sem írunk, ha abeküldő válaszbélyeget mellékel. Minden 

SZÖLÖ OLTVÁNYOK! 
Halálozás. Fülöp József allhadnagy, a budapesti 1. szakasz 

parancsnoka március 5-én elhalt. Igen derék tagja volt testü
letünknek, budapesti bajtársai közül is többen megjelentek a 
t emetésén. Özvegye gyászolja. Március 8-án 16 órakor helyez
ték örök nyugalomra a csépai r eformátus temetőben. 

.... . .. Kaphat6k: G Y Ö R I J E N Ö ny. áll. csendőr tisztbelyet tegnél, Knnbe'l'yes. 
Család. blfek. Szuletett: A budapesti I. kerületben: Fe- Mindennemfl csemege- és bortajok. M 'thiász-téle újdonságok, nagy válaoz-

renczi Gábor törzsőrmesternek Gab r i ella-Eva-M ária leánya, tékban, 1 éves rip. Portálisz és berlandieri Telek! B. 8. alanyon. Válaszos lapra 
Konczi I sb rán tiszthelyettesnek Erzsébet-Sám leánya, Sebő válaszolok. Kívánatra árjegyzéket köldök. Áraim olcs6k. Boj'ára! bIzalomm. l. 

Kerékpárl 

MEGJELENT 
MEGNyílT 

a. kitün~Vált, legna.gyobb strl:Lpát is kibír ó "Turán" gépünket 
gyári j2'aranciáv801 12 havi részletre szállft.iuk a csend6r~ég tagjainak. 
PANNONlA, VI., HA,6s.UTCA 15. 

1 9 3 8. É V I F -Ö A R J E G Y Z É K O N K 
KÉRJE INGYEN ÉS BÉRMENTVE 

Ú J F lOK O Z L ET O N K BA RO S S'-T É R 16. 
A K E L E T I P Á LY A U D VA R I N D U L Á S I O L D A L Á N Á L 

MAUTHHER ÖDÖN MAGTERMELÓ ÉS MAGKERESKEDELMI R.-T. 
B U D A P E S T, VII., R O TT E N B I L L E R - U T C A 33. SZ. 
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levelet teljes nevvel és rendfokozattal alá kell írni és az állo
máshelllet is fel itell tüntetni. Névtelen levélre nem válaszo
l'Unk. Hozzánk intézett levelet szolgálati útra nem terelünk, 
azok tQ! tal ma vagy beküldőik kiléte felől senkinek sem adunk 
félvilágosítást. Jeligéül legcélszer-D.bb kisebb helység nevét 
vagy öljegy-D. számot választani. Annak, aki jeligét nem jelIjI 
meg, nevének kezdőbetai és állomáshelye alatt válaszolunk. 
Közérdekű kérdésekre nem szerkesztői üzenetben, hanem a 
.. Csendő7Iekszikon" rovatban válaszolunk. Előfizl'tpst csak a 
csendőrség, honv,édség és az állami rendőrség, továbbá a biró
ságok. igazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges és 
nyugdllományú tagjaitól fogadunk el. mástól nem. A csendőr-
6ég tényleges é.~ nyugállományú legénységi egyénei az előfizq
tési dij felét fizetik. Legkisebb előfizetési idő: félév. Az 
elöfizetéspket kérjük pontosan megújifani, mert felsz6Utá6/ 
nem küldünk. A nekünk szánt pénzküldf'ményeket kérjük a 
Csendőrségi Lapok 25.342. számú , pOlltatakarékpénztári csekk
számlájára befizetni. Címünk: .. A Csendőrségi Lapok szer
kesztőségének, Budapest, 1., Böszörményi-út 21. szám" 

--------~\\'~----------

B. J. thtts. Somogyjád. Az 1932. évi 22. számunkbóf nincs 
tartalékpéldányunk. 

SárcipÖ. Az 1937. évi csendőrségi zsebkönyv 392. oldalán 
megírtuk a sárCipő viselési lehetőségeit. Hócip()t nem lehet 
viselni. 

Hadiárvák. A volt l8-as honvéd gyalogezred iratait a sop
roni népgondozó kirendeltségnél őrzik. A háborús emlékérem 
megszerzésére útmutatást talál az 1936n. ,és 1936/9. Csend.'ír
ségi Lapok szerkesztői üzeneteiben és pedig az előbbi szám
ban "Két testvér", utóbbiban "Emlék" jeligére adott üzene
tünkben. 

Békés 15. Lexikonban felelünk. 

45.555. 1. Ha a táncmulatságon valaki beléptidíj nélkül 
van jelen, azt a rendezőknek kell elintézni. Szó sem lehet a 
járőr közbelépéséről még akkor sem. ha a rendezők nem ép
pen merészek. A járőr feladata a rend fentartása, neru pedig 
az, hogy az üzletbe beavatkozzék. Mert tekintse csak az ügyet 
üzletnek: aki odamegy, fizet, ennek fejében részt vehet a mu
latságban. 2. Ez a kérdés az előbbinek éppen ellentéte, tudni
illik azt kérdi: joga van-e járőrnek a táncmulatságot felosz
latni, ha a táncterembe egyesek, előző rendzavarás után, ka
rókkal jönnek be' Kérdezzük: tisztában van-e járőr kötelessé
gével, szolgálati feladatai val, egész rendeltetésével, ha ily 
pillanatokban se tudja, mit csináljon ~ Hát mire vár még' 
Arra, hogy fejbevágják s talán akkor határozza el magát, 
hogy ..• igaz is, mintha itt valami készülne~ .•. 3. Itt meg 
azt kérdezi: járőr a tánchelyiségbe beléphet-e, ha rendzava-

rás vant Beléphet-e inkább, ha nincs rendzavarás1 Azt kell 
feltételeznünk, hogy tréfál. Hát mondja, mért volna ott a 
járőr, ha nem azért, hogy rendzavarásnal közbelépjen~l .l!]ltg 
rosszul Végzi a szolgálatat, ha a helyzetet rendzavarásig en
gcdi fejlődni, de egészen rosszul, ha azon gondolkodik, hogy 
közbelépjen-e vagy sem zavar eseMnl Más dolog viszont az, 
amikor nincs semmi baj a mulatSágon és a járor mégis meg
jelenik a tánchelyiségben. Mert mit mond az utasítás. Végezze 
feltűnés nélkül a szolgalatát la csendőr, ha tehát nem keU, 
nincs rá ok, ne avatkozzék a mulatozó emberek dolgába azzal 
sem; hogy megmutatja magát előttük. Nyugodt leuet, ha az 
udvaron vagy az épület elott sétál (megjelelllk), ' úgYis tudtul
adja jelenHltét. Felesleges még otHététazzal is ,hangsúlyozni, 
hogy bemegy közéjük. 5. ,Az eddig elmondottakból lálhatja, 
hogy semmi Iszüksége nincs a tánchelyiségben huzlamos ideig 
tartózkodni. 6. E kérdését ismételjük: ha valaki nem fizet be
lépti díjat, illetve nem igazolja, hogy fizetett-e vagy sem, 
clfoghatja-e a járőr s ha nem engedelmeskedik az elfogásnak, 
használhat-e ellene fegyverU Ön azt sem tmdja, kit foghat elt 
Azt se, ki ellen használhat fegyvertf Pedig a szolgálati uta
sítás tisztán megmondja. Megmondja az új csendőrségi Btk., 
megmondja lapunk sok cikke, lexikún Válasza, szerkesztői üze
nete. Olyan esetet, ami t ön kérdez, nem fog találni. Valaszt 
csak ennyiben adunk, teljes mértékben pedig akkor fogja 
betölteni csendőri hivatását, ha az előbb elsoroltakat olvas
gat ja, tanulgat ja, sőt megtanulja. 

55.666. Levélben nem írunk senkinek. 'A válaszMlyeget la
punk javára felhasználjuk. A gyermek törvényesítésénél 
tudnivalók: Az anyakönyvi utasítás (80.000/1906. B. M. rend.) 
95.§-a szerint a törvénytelen gyermeknek természetes atyja 
által való elismérése csak akkor jegyezhető be a születési 
anyakönyvbe, ha ezen elismerést maga a természetes atya az 
anyakönyvvezető előtt személyesen jelenti ki vagy ha az el
ismerés közokiratba van foglalva. Az élőszóval való elismerés 
más anyakönyvvezető előtt is történhetik, mint aki a gyermek 
születési esetét nyilvántart ja. 

B. M. Somlóvár. Az 1934 janUár l-e erőtt állandó nyugállo
mányba helyezett csendőr legénységi egyéneknek hazasság
kötéshez nősülési engedélyre szükségük nincsen. Ön tehát így 
nő"ülhet. Családi pótlékot kap, de elhalálozása esetén felesé
gének özvegyi nyugellátásra nincs igénye. 

Sz. L. ny. th. Karcag. A városnál kell kérnie az elbírálást, 
mi leveléből azt sem tudjuk, hogy mint ideiglenesen alkal
mazQttnak volt-e nyugdíjigénye, azt véljük, hogy nem. Annál 
kevésbé, mert 18 hónap után került a város szolgálatába. 
A kapott felvilágosítást - ha óhajtja - közölje velünk ellen
őrzés céljából. 

Vőlegény. Bizonyos, hogy minden vőlegény türelmetlen, 
még akkor is, ha csendőr létére tudja, hogya korlátozásOK
nak elengedhetetlen szolgálati stb. okai vannak. Azt a hírt, 
amit Ön 1. kérdésében említ, mi ne.m hallottuk, utánajárva 
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ellenben megállapítottuk annak alaptalanságát. 2. Kérheti át
helyezését. 3. Erre a nősülés i szabályzat 53. pontja ad Önnek 
felvilágosítást és azt hisszük, örvendetes' felvilágosítást. 4. 
Nincs kizárva a cs-ere, de csak elméletben. GyakotÍatilag ti 

mai vis'zonyok között hiába próbálkozik vele. 

Érdeklődő. A cselekmény nem polgári peres útra tarto
zik, hanem sikkasztás vétsége. Közös háztartásban élőknek 
ugyanis nincsen közös tulajdona; mindkét fél külön-külön 
megtartja a -' tulajdonjogát azokra a vagyontárgyakra, am9-
lyek azelőtt is az ő tulajdonát képezték, vagy amelyeket a 
közös háztartásban élés ideje alatt szerzett. SZ8rzeményi 
közösség csak házastársak között és a házasság idejére kelet
kezik, közös háztartásban élők között nem. 2. Lőfegyvernck 
engedély nélkül tartása a Kbtk. 34. §. 2. bekezdésébe ütköző 
"állam elleni kihágás". Rendészeti kihágás nincsen, csak 
;,közrend" elleni kihágás. Ide tartoznak pl. a Kbtk. 74-80., 
85. és 86. §-ába ütköző kihágás ok. 

Budapest 36. 1. A cseléd helyett a szolgálatadó nem jogo
sult indítvány tételre. Ha tehát - magánindítványra üldö
zendő bűncselekmény esetében - a cseléd nem kívánja az el
járás megindítását, közömbös, hogyaszolgálatadó kívánja-e 
v,agy sem. Az is mindegy, hogya sértett és a gyanúsított 
ugyanannak a szolgálatadónak a szolgálatában áll-e1 2. A 
mag,ánindítványra vonatkozó szabályokon nem változtat, 
hogya magánindítványra jogosul t Magyarország területén 
tartózkodik-e vagy sem. Ha tehát az erdei kihágást cseh 
megszállott területen lakó sértett sérelmére követték' is el, a 
magánindítványt a sértettnek kell aláírnia. Az 1935 :IV. t .-C. 
284. §-a szerint a magánindítványra jogosított helyett és 
ennek meghatalmazása nélkül csak az erdőmérnök tehet 
magánindítványt, az erdőőr nem. 

Szentes. Ha a járőrtárs által felügyelt egyének sem el
fogva, s-em őrizetbe v~ve nem voltak, hanem, csak mint 
tanuk akikérdezésükre várakoz tak, az egyikük által elköve
tett öngyilkosságért a járőrtárs nem tehető felelőssé. A járőr
társ valószínűleg csak azzal volt -megbízva, hogy a várakozók 
társalgását megakadályozza, egyébként a várakozók nem 
állottak a járőrtárs őrizete alatt. Az öngyilkosságJ;lak esetleg 
csak úgy l~hetett volna elejét venni, ha a csendőr az illetőtől 
a zsebkését elvette v olna; erre azonban sem Joga sem in
doka nem volt, mert az illető még csak tanuként szerepelt 
s mint ilyen nem lehetet~ sem elfogva, sem őrizetbe véve. 

Balaton. Nem tette fel elég világosan a kérdést. Ki volt 
az az egyén, aki a fát vitte és ki volt a másik kettő, aki azt 
tőle elvette~ A tulajdonosok voltak-e vagy idegenek1 Miért 
vették el tőle a fáU Ezt szükséges tudnunk, hogy választ 
adhassunk. Ismételje meg az egész kérdést a fentiek szerint 
kiegészítve. 

S:olDba1fjely: 
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Szászvár. Tényleges állományú legénységi honvédegyén 
ellen, aki szabadsága alatt engedély nélkül polgári ruhát 
visel, "fegyelmi kihágás" címén kell feljelentést tenni. A fel
jelentést az illetékes ezred- (önálló zászóalj_ vagy osztály-) 
parancsnokság hoz kell címez ni és aszárnyparancsnokság 
útj án keH fe lterjeszteni. A feljelentettet egyidejüen utasítani 
k ell, hogy öltözzék egyenruhába" 

Nándorheg y. Olvassa el a mUiltévi 1. számunk 23. oldalán 
közölt 1. lekszikonválaszunkat. 

Vit atkozók. A cselekmény a házi fegyelmi jog körébe tar
tozik s mint ilyen nem büntethető, de a feljelentést azért 
meg kell tenni. Olvassa el a csendőrségi Btk. 510. oldalán írt 
magyaráztot. 

Segédlet. Engedély nélkül nem terjeszthető. Az éneklő
madarak felsorolása a többi pályzatnál sokkal bővebb. K ö
szönjük a szép műnkát. A 20 fillér bélyeget lapunk javára 
fordítjuk. 

Kőszeg. Threlmet kérünk, u tánajárunk. 

28.826. Mai lexikon-rovatunkban válaszolunk. 

Rokkant. A belügyminiszter úrtól (VI. c. osztály) kérje 
sérülési pótdíjának odaítélése céljából ú jbóli felülvizsgálatát. 

1890. V. 11. Régi magyar nemesség elismerése iránt be
adott kérvényre 'annyiszor 2 P-s okmánybélyeg kell, ahány 
személy (apa, gyermek) kéri az elismerést. A mellékletekre 
30 filléres bélyeg kell, az anyakönyvi k~vonatra, ha azt 
magyar anyakönYVi hivatal állította ki, bélyeg nem kell, de 
ha ezt az utódállamok valamelyikében állították ki, 1 P-s 
bélyeget kell ragasztani . 

Cserba. A hévizi gyógyb,ázba kérheti beutalását. A vonat
kozó rendelet a közeli hetekben jelenik meg, az örsön meg
mutatják. 

Sza lag alatti előterjesztés. 1. A szabályzat szerint (Csüsz.) 
összeg yüjtött j elentéseket, kimutatás okat, okmányokat stb. 
terjesztünk fel szalag alatt. Ez tehát kizárná, hogy egyes 
ügydarabokat így terjesszünk feL De ha így r endelték, akkor 
a omalagon a benn küldött ügydarabok számát, miht mellékietet 
tüntetjük fel. Ha ennek az iratnak melléklete van, azt nem 
á. szalagon, de az iraton. tünte:tjük feL 2. 27jkt. 1938. szám. 3 x. 

Vá mosp ér cs M. Gy. Az egyenruhával lehető visszaélések 
elkerülése érdekében .nem adható meg ,a nyugállományú le
génységnek az a jog. Azt Ön is belátja, hogya csendőr egyen
ruhája mitsem ér oldalfegyver nélkül ~ És mit ér ünnepnapo
kon - ahogyan Ön gondolja - az egyenruha csendőrkalap 
nélküU Se csendőr, se más, aki felveszi. Már pedig oldalfegy-
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ver viselésére ismét nem Ieh et jogot adni természetes okok 
miatt és kérdezzük: mit tenne Ön, ha a templomból jövet egy 
bűncselekmény t látna1 Abba beavatkozna1 Ugy-e, nem lenn e 
rá joga' Nem bizony. És a kárvallott, a sértett, a tanuk ez
után mit mondanának1 Az,t: erre ment egy csendőr és nem 
védett meg engem, minket, hát akkor minek teszi fel a tollas 
kalapoU! Eredmény: több kár a testületre, mint haszon az 
egyénre, a nyugállományú bajtársra. Szíve vágya IlJem telje
sülhet, de szíve vágya megmondja nekünk, hogy Ön igen de
rék, hűséges embere a testületnek most is. Ennélfogva értékes 
bajtárs és magyar testvér is. Isten segítse ! 

Kolozsvár. Az áthelyezett csendőr a Szut. 244. pontja sze
rint illetékes átköltözködési szabadságát úgy veheti igénybe, 
amint azt az 1934. ápr. 15.-i Cs. K.-ben közzétett 15.180/eln. 
VII. c. 1934. számú körrendeletben meghatározott esetek és 
feltételek lehetővé teszik. Ez a rendelet állapítja meg azt iso, 
hogy a szabadságolási igazolványt a menetlevél pótolja. 
A ceJldömölki ügyére vOOlatkoz,ó átiratot megkaptuk, utána
járunk. 

Ipolym enti 38 . .A:nnyira kevés a helyünk, hogya pályázati 
hirdetménYEl'knél 0- amelyek igen kevés nyugállományú baj
társat érdekelnek - sokkal szükségesebb dolgokat sem tudunk 
tárgyalni, közölni. 

O. L. ny. tiszth . Az ÜTI-nál keH fizetnie a járulékokat, Ön 
is jobban jár, mert ha többet is vonnak ott le, ellenszolgálta
tás is több. Jelentse be alkalmaztatását a központi illetmény
hivatalhoz, hogy Cserba levonásait beszüntessék. 

Türelmetlen . Olvassa el a folyó évi 2. számufJkban mpg
jeIent vonatkozó közlemény 2. bekezdését. 

KÉZIRATOK. - F ÉNYK ÉPEK. 

Oz. I . Tessék elismerni, hogy a képekről csak az tudja, 
hogy céllövésze-íet akarnak ábrázolni, akinek ezt tudtára ad
ták, vagy aki készítette. Egy kép volna megfelelő ily felvilá
gosítás nélkül, annál meg az a baj, hogy a célbalövők a kép 
hátterében vannak. szinte elvesznek. Kár pedig, me,rt a gép 
kiváló s aki a felvételeket készítette, jÓl kezeli azt. öszinte 
örömmel üdvözölnénk ez,ért lapunk fényképező gárdájában, 
de tessék jobban érzékeltetett témát küldeni. 

Pandur őrm. Csendőrnapi képe elkésett. A többiből egyet 
közlünk. Máskor is szívesen látjuk, reméljük már jó magyar 
névvel. 

Meglepő szakaszszemle. Meglepő, hogy őrmester létére né
hány sorban ennyi íráshibát mutat. Még egy-kettő miatt nem 
volna baj, de akinek ily sok van, az addig ne foglalkozzék 
cikkírással, amíg hibáit el nem tűntette. Mi nem tennénk he
lyesen, ha cikkét - e tekintetben ja,vítva - közölnénk, tudni
illik Ön és más is azt hinné, hogy kifogástalanul ír. Az pe
dig Önnek csa.k 'kárára lenne. 

Remény. Derék dolog, hogy nem takarja a hibát, a túl
barátságos elintézés miatt azonban nem közölhet jük. 

Nyireoyfjá:a : 
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Gy. 1'. A. A régi óra c. versét nem közölhet jük. Versanya
got tessék talán hozzánk közelebb eső világból venni, ha köz
lését kívánja, mert különben a megírása ellen - már egyszer 
üzentük - semmi kifogásunk. 

Gomba. Rossz elképzelésű felvételeit nem közölhet jük. Ho
gyan gondolja: a behavazott feszület mellett apró gyermekek 
térdelnek. előtte viszont az őrmester úr könyököl a korláton 
és néz a feszületre1 ... A másik jó volna, ha egy járőrt állí
tana a szép emlékmű elé, amint éppen tisztelegve halad el 
ott vagy olvassa az elesettek névsor át. Ez azonban köz-eli fel
vétel kell, hogy legyen, ezért nem könnyű! 

Megemlék ezés. Sz-épen írja le búcsúzásátanyjától, a falu
tól, a fővárosba érkező ember ámulatát és zavarodotts:ígát, 
szép szavai vannak az első csendőrről, aki élete irányítója 
lett, OIVaSIl'3Ss.Qn idejéhez mérten, hogy símább ak legyenek a 
mondatai. Ezt még nem közölhet jük, de írását mindig szive
sen látjuk. 

Szatm ár. Nem a nyilvánosság elé tartozó dolgok ezek. 
Enyhébbek még igen. Egyebekben igaza van s nem kételkedünk 
benne, hogy amit leírt, ,annak a maga örsén nyomatékot is ad. 

Golgota. Szívből kívánjuk, hogy sikerüljön, de ismétel
nünk kell: ennyire egy l,apra feltenni az életet nem szabad. 
Ilyen fiatalkori felhevülések idősebb korban már csak emlé
mek, amiken lehet el-elmosoJyodni és szomorkodni is talán, dc 
aztán többet nem. Húsvéti írása majdnem közölhető. 

B. B. tőrm., Besenyszög . Derék dolog, hogy erről írt és 
így írt, de ez már ismételgetés lenne. ha minden ilyen írást 
közölnénk. 

Öreg csendőr. Hulló falevél: Sorozatot közöltünk nemregi
ben ilyell tanulságokból. Nincs célja most ugyanazt elbeszé
lésre nyujtva ismételni. - Hát ez máT mégis csak solc: A 
disznótorok esete ugyanaz volt. Nem ismételhetünk még R 

hihetőleg remek túros palacsinta kedvé,ért sem. - A dalmát 
bor: Ha minden borhamisításról ilyen hosszú történetet iközöl
nénk, csak ezzel lenne tele a lap. Válogassa meg a témáit, 
mert elbeszélni aztán tud zamatosan, de a legelső mégis az, 
hogy maga a mondanivaló legyen ,érdekes. 
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L. A. ny. alhadnagy, Szeged. Inkább a hosszú szolgálata 
gyakorlati tapasztalatai ból, megfigyeléseiből, érdekességeiből, 
tanulságoeeseményeiből keressen írnivalót. A beküldött cik
keke,t nem közölhe,tjük, mert az ilyen alapvető elméleti témák 
folytonos fejtegetéseinek nem volna SGk haszna. Ennek más a 
módja, amit mi a szerkesztés eszközeivel igyekszünk meg
találni. 

Arató Andor. A kívánt megoldásnak semmi akadálya. 

B. L. öcsöd. Sorra kerülnek. üdvözlet! 

Virágzó tavasz. Pontosan erről szólt az egyik rég'cbbi 
pályázatunk. Akkor kellett volna beküldenie egyébként szé
pen megírt munkáját. 

M.-T. Gy. ny. alez. Csak Qlyan kéziratokat közlünk, me
lyek másutt nem jelentek meg. 

Sz. I . tőrm. v.' Dusnok. Átdolgozásra eltettük. 

A jó fogás. Régi csendőrtréfa ez, annakidején a csendől' 
história-sorozatban közöltük is. Nem elegendő magva igénye
nyesebb írásfajtának: a novellának. 

Csendőrség. Megtisztelő az elismerés nekünk és a szeretet 
II csendőrség iránt, köszönjük. EgY'e'bekben méltóztassék tár
gyilagosan figyelni a verseinke,t: bizony Válogatósak vagyunk 
ebben s így a beküldöttet sem közölhet jük. 

Hajrá! A magyar osendőr jobban a szíVünkhöz nőtt s így 
természetesen szívesebben látjuk versben is. Tessbk ezzel a 
világgal próbálkozni. 

Jászberény. Klisén elmosódott volna a kép. 

Bala.ssagyarmat. Későn é1'kezett. 

Kraszna. Ilyen hosszú beszámolókat nem közölhetünk. 
Becsületben megszolgált pihenőjét töltse jóegészségben. 

Kaposvár: 

~ b"' ~~ ~~ ~(,~ 
c; 9C; ~~ 
~ ee; 

polgári é. egyenruha.szabók. Mindennemű katonai 
cikkek raktáron. Kitüntetve : Miniszteri elismeréssel, 
ezüstéremmel é. aranyokievéllel. KAPOSVÁR, FO· 
UTCA :33. szeIrn. Pontos, megblzhat6 kiszalg616s. 
Mélt6riyos 6rak. Kedvező ~ fizetési feltételek. A m. 
kir. csendőrség szerz. sz6111t61. 

rOGEP 
c O NT IN E NT A JJ, E l{ IK A képviselete. 
Javítás, karbantartás, kellékek. T61lölolrak. 

SOÓS VENCEL 
KAPOSVAR, FO' UTCA 

A m. k' r. C s e n d ö r s é g t a g J a I n a k k e d v e z ö fl z. f e l t é t e l e k. 

, 
Vásároljunk BUTORT rekamiert, fote1okat megbízható minőség

ben és kivitelben, a I e g k e d v e z II b b 
} Ozetési feltételek mellett 

K A R P E L E S Z L A S Z L Ó ~::~ár~~::
KRPOSVRR, GRÓF TlSZR ISTVRN.U. l /a. 

~ O R Á K ~KSZEREK, EVOE~ZKÖZÖK,AJÁNCtKTÁ~GYAK MEGBIZHA10 
A , M,NOŐEGBEN. - KEDVEZO FIZETt~1 FELWELEK MELLETT 

i _ K Ó T A J Ó Z S E F f:t2M~7~tL 
E K A P O S V i Rr D E Á K. T ~ R ... S Z Á M 

3 J AV I T Ó M () H f l Y 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 

Kerékpár) rádió BOSKOYITl LÁSZLÓ I 
is be- K F\ P o S v 1\ R, F 6 u. 8. I és a1kat- részletre szerezhetők. részek 

Zúg az erdő. 
(Regény.) 

írta: NYÁRY ANDOR. 
- Tépd Je róla a ruhát! 
- 'Tépdl 
- Szakítsd l 
- Mi azt 
- Egy levéli 

(16) 

Mária felkapta fejét... A szíve megdobbant... Maga 
előtt látta, amint a motozó román kikapta kebléből Szimeon 
levelét és diadalmasan feltartotta: 

'- Egy levéli - És nézték, betűzték, olvasták. 
Mária azt gondolta: 
- Szegény Szimeon, te is lesheted, hogy a szigeti pap 

meghagyja apádat az árendában! 
Megint leült. 
A . folyosón lábak dobogása hallatszott. Mária felütötte 

fejét: 
- Értem jönnekI - A lépbsek elhaladtak a cella ajtaja 

előtt s a kopogás elhalt az udvar fÖldjén. Mária csalódottan 
sóhajtott, aztán büszkén hátra:'lzegte a nyakát: 

- Nyomorultak! 
A napsugár bekukkantott a rácsos ablakon, odaszállt 

Mária homlokára és remegett, mintha fázott volna a rideg 
börtön-szobában . . . 

XLIII. 

lstráte Pável hosszú lépésekkel sietett veglg a község
háza udvarán, sötét arcán kajánul izzott a bosszú. A min
denes gyerek a kocsin ült, rettegve pislogott az előtte strá
zsáló katonára s mozdulatlan sápadtsággal kuporgott, mint 
a sarokba szorított kis állat, amely az életét félti. 

lstráte Pável szeme megakadt a gyermeken. Megállt, 
mondani akart valamit, de a ,szót elharapta, a szeme ' lobot 
vetett, hirtelen gondolata támadt. Udament a kocsihoz s 
mintha mit sem tudott volna a reggel történtekről, rámuta
tott amindenesre. 

- Ki ez a gyerekt 
A strázsa vállatvont: 
- Azt mondták, hogy kém. 
-Ez a gyereki 
- Én nem tudom . .. Reggel hozták be egy leánnyal. Azt 

mo'ndták, őrizzem, hátha szükség lesz rá akihallgatásnál. 
Istráte P ável elnevette magát: 
- Ostoba beszéd I ... Nincs szükség semmiféle tanura. 

Intett amindenesnek : 
- Elmehetsz, fiam! - A mindenesgyerek arca felragyo

gGtt, leszállt a kocsiról, lassan ment, mintha attól félt volna, 
hogy észreveszik és visszahívják s mikor kiért a kapun, fu
tásra s:liedte lábait és rohant, ahogyan csak a tüdej e bírta, 
egyene-sen Takácsék felé. Istráte Pável utána nézett és el
mo,solyodott: 

- Legalább megviszi a hírt a gazdájának. Megfordult és 
bement az istállóba: 

- Szimeon! ... Itt vagy' Szimeon előmászott a 
szalmából. 

- Van-e még pálinkádf 
- Nincs. 
- Akarsz keresni ma is egy literU - Szimeon bólintott. 
- Mit kell tennem t 
lstráte Pável szemöldöke összehúzódott: 
- Ha valaki kérdezni találja tőled a levelet. . . a teg

napit, ... amelyiket Jász Suba Gáspárnak adtál az árenda 
végett. " tudod iszen! 

- Tudom. 
Belenézett a hajcsár szemébe: 
- Arról It levélről nem tudsz semmit!.. . Megértetted T 
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Értem_. _ 
- Most. menj a helyedre és ne szólj senkinek arról, hogy 

velem beszéltél. 
Szimeon vigyorgott, j elentős pillantást vetett a kémre és 

ledobta m.agát a . sZalmára. 

A parancsnok nagy robajjal rontott az irodába: 
- Istráte Pável! 
Itt vagyok! 
- Hol van a lázadók vezére' 
Istráte Páv el kizárta íróasztala fiókját, elővette a Máriá

tól elvett levelet: 
- Itt van! 
A parancsnGk elkapta a levelet és mohón olvasta: Minél 

tovább olvasta, az arca annál ' jobban elnyult, aztán az asz
talra csapta : 

- Oriási! ... Ennek a levélnek az alapján elindulunk. Pár 
nap mulva lakat alatt lesznek a vezetők. 

A kém felé fordult : 
- Hol vetted ezt a leveleU 
- A küldöncöt elfogtam . .. 
- V,ezesd elém! 
Istráte Pável kikiáltott az ajtón: 
- Vezessétek be a leányt! 

_ A parancsnok visszadöbbent: 
_ . Leány' 
I stráte Pável sötéten bólintott: 
- Igen! 

XLIV. 

Jász Suba Gáspár villára szúrta a szalmacsomót, a szal
mát bevitte az istállóba, elterítetfe a lGvak alján, aztán kiállt 
az istálló elé, nekitámaszkodott az ajtószárfának és gondol
kozott. . . . Eddig már Szigeten van. Elővette az óráját és 
ránézett: 

_ Tíz óra! - A szíve hevesen dobogott, lelkile.g átéltc 
Mária minden lépését. Büszke önérzet feszítIltte amellét, 
mintha már zsebében volna a parancs, amellyel rövid pár 
nap alatt pozdorjává zúzzák a románok uralmát. Mélysége5 
sóhaj szakallt kebléhől. A kapu ajtaja kicsapódott, J ász Suba 
Gáspár megtántorodott. A szeméhez nyúlt, megtörölt·e. Talán 
nem jól láU Talán a szeme káprázik, talán a gonoszok ját-
szanak vele~ .. . 

De mégis! .. . Ö az!, . . senki más , . . A mindenes gye-
rek. .. Szalad... Már a szavát is hallja, amint kétségbe
esetten kiabál: 

- Gáspár báflsi! . . ; A Mária . . . 
Jász Suba Gáspár testén Yad ijedelem tGmbolt a név hal

latára, e.Jlódult az ajtó elől s mint a magas . égbőilécsapó 
sas, mE>,gragadta a ziháló mindenes karját : 

- Hol van Mária? . 
Szavában re,ttenetes erő zúgott s a hirte,len támadt gyanú 

a bolondulásig feszítette agyvelejét, A mindenes lihe,gett s a 
gyors futástól kimerülve, akl1nozva beszélt : 

- A romárwk elfogták. Mindjárt, ahogy a falu végén, 
értünk. 

Jász Suba András megrettent: 
- Miért fogták cH 
- Nem tudom, - beszélt a mindenes gyerek. - Mikor a 

falu végére értünk, két román katona előlépett. Leszállított 
bennünket a kocsiról és bekisértek a községházár a. 

J ász Suba Gáspár nagyot lélekzett, mintha a falu min
den levegőjét a tüde.iébe akarta volna szívni, aztán a minde
nes gyerek felé fordult . 

ELÓLEGNELKÜI..l . I\ÉSZLCTFIZETESRE 
SEZLONOK TAKAF10VAL •• •••• P 85-t61 
EBEDLÖSZÓNYEGEK • • • • • • • • • P 28-t61 

Fotelágyak. paplanok. vasbútorok, rutóBzŐ- D __ " S • K . 
nyegek . rebérnemfiváRznak , rubaszö .. etek. .,'1iIlV1I zijnyeg- eJ Ífplwablet 

Budapest. VIII., Bar~ss-utca 74. sz. 
A m. kir. cse'ódőrség tagjai nak árengedmény I 

BÚTOR- ÉS TEXTILKERESKEDELMI RT. 
BUDAPEST. VI. KER., LISZT FERENC·TÉR 5. SZ. 

EGY HELYEN - EGY SZAMLAN 
tel j es. l ak b erel! d ezések, egyes bú t o rok, 
karpltozott b UTo ro k, szőnyegek, kelenr;!yék, 

. 6·tó124 hóna pig terjedő ré s zletfizetés. 
A RJEGYZÉKET DÍJTALANUL KVLDVNK. 

- Mária a községházán van' 
- Ott kell lennie, - válaszolt a mindea ~s gyerek. - Neru 

láttam, hogy elvitték volna. 
, Jász Suba Gáspár nem kérdezett többet, futásnak eredt 
es rohant, hogy kalapja leesett a fejéről, nem törődött vele, 
Csak szaladt. Kabátja kigombolódzott, két szárnya szélesen 
lobogott oldalán, a haja lobogGtt, a S7.eme zavaros volt, 
A mindenes gyerek rémülten nézett utána, nem tudta mit 
csináljon, Gáspár után fusson-e, vagy otthon maradjon'. 

Mária megállt a szobában. Körülhordozta tekintetét, 
végigmérte a mellette álló két szuronyos őrt, aztán fölvetette 
fejét s a parancsnokra nézett: . 

- Mit akarnak velem 1 
A parancsnok elnevette magát: 
- Hogy hívnak1 
- Inkább azt mondják meg, miért fGgtak el s ha már 

elfogtak, miért tartanak fogva 1 
- Kíváncsi vagy rá~ . 
- Mindenki kíváncsi a maga sorsára. 
A parancsnok elfojtotta lázadozó indulatát, hivatalos 

komolyságot erőltetett arcára : 
- Mégegyszer kérdezem: Hogy hívnak~ 
- Takács Mária. 
- Figyelmeztetlek, hogy az igazságot mondd, a töredel-

lUes vallomás enyhítő körülmény, ... 
.. ~akács Mári!1 félv~llról nézett rá. Amaz méregbe jött, de 

turtoztette mag at. Vart egy pillanatig s amikor indulatai 
kissé 1ecsillapultak, feltette a kérdést : 

- Ma hajnalban, amikor elfGgtak hova indultál a 
kGcsivaH ' 

- Mármarosszigetre, a vásárra. 
- Mi keresnival6.d volt neked a vásáron ~ 
- Kukoricát vittem a kereskedőnek . .. Amit még az 

ősszel megvett. 
- Miért vitted te a kukoricát és miért nem apád ~ Tud

tommal az adás-vétel a gazda dolga. nem a lányé. 
Takács Mária nem felelt, vállatvont. A parancsnok dúlt

fúlt, nel? tudta, mit , csináljon, bántotta a lány büszkesége, 
szolgaalaz!1thoz szokott zsarnoksága lá:/:adva hajtotta, hogy 
megragadJa s korbácsával véresre vede az arcát, azt a· 
keményyágású ajkat, amelynek összeszorított némaságáról 
mindent túlkiáltva zúgott a magyar faj nemes tisztasá<ra 
törhetetlen akaratereje. acélnál erősebb hite s az az arcpiJjtÓ 
fölényesség, a,mcllyel beszél, amellyel tanuságot tesz, hogy 
ez a nemes fa;) meghal, de román járomba nem hajtja a fejét 
sGha. Felnézett .. . Sötét gondolat villant át ' agyán s metsző 
gúny csengett szavában, amikor hirtelen megszólalt: 

- Apádat elfogattam! -- Mária megdöbbent. 
A parancsnok mohó örömmel látta a leány megdöbben&

sét, várt egy ideig, s mikor gondolta, hogy az i jedelem már 
eléggé átjárta a leány szívét, megszólalt : 

- Ahány szót tagadsz, annyibotot üttetek rá. 
Ráordított a leányra: 
-I Megértetted 1 
Mária lassan lehajtotta fejét. 
A román mosolygott : 
- Most megmutathatod, hogyan szeretik az apjukat a 

magyar lányok. - Rettentő gúnnyal ejtette ki az utolsó szót 
s mint a győztes hadvezér , diadalmasan körülnézett. Az ajtó 
nyitva volt. A szomszéd szobából vigyorgó román kofák lcs
ték a történendőket. 

J ász Suba Gáspár belépett az irodába. Senki sem vett e 
észre. Minden szem Már iára tapadt, mindenki leste,mit fog 
szólni a leány. J ász Suba Gáspár megállt a katonák mögött . 
Mély csend volt. A mély csendben szomo,rúan, mint bánatos 
fuvola szava, csendült Mária hangja : 

- Mindenre felelek. 

44 éve 8 világot uraló eredet i angol The Champion kerék 
pároka t havi P. 20.- és saját készltésü kitünö Uoyal Star 

kerékpárokat 180.-P -ért havi 16.-P. 
részletre, kerékp6rarkatrészeket 
NAGYBANI GYÁRI ÁRBAN. 

G~ LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpárnagykereskedés, DU(la p est, 

VIII., J ózsef-körút 41. Képes ár ieQ'~nék inQ'yen. Alapítva 1869. 
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Jász Suba Gáspár felkapta a fejét, a szíve megdobbant. 
~e akart rohanni a szobába, ahonnét Mária hangját hallotta, 
de valami · visszatartotta, a lába megnehezedett, mintha 
ólommá varázsolták volna és zsibbadt tagjait nem bírta 
megmozdítani. Nekidőlt a falnak és várt. 

A parancsnok Mária elé tartotta Szimeon levelét: 
- Ismered ezt a leveleU 
- Ismerem. 
- Ezt a levelet a motozáskor nálad találták. 
- Igen. 
- Nem tagadod1 
-Nem. 
Jász Suba Gáspár gondokba borult arca felderült. 1Hn

den szót hallott s amit hallott, az elég volt, hogy aggodal
mas szívét megnyugtassa. Éles eszével megértette a helyze
tet ... Valaki meglátta, mikorSzimeon átadta neki a levelet, 
jelentést tett a parancsno.knak s a parancsnok elfogatta 
Máriát mert azt hitte, hogy a levél, Isten tudja, miről szól. 
Gúnyo~ mosoly .futott át ~rcáIÍ, .a . románok gyávaságára gon
dolt, akik rettegnek mindentől, még a saját emberük levelé
ben is összeesküvést gyanítanak. 
. - Rongyosok! - sziszegte gyűlölettel s kurjantani sze
retett volna arra a · gondolatra, hogy mekkorát néz majd a 
parancsnok, amikor megtudja, hogy hogyan került a levél 
Máriához. 

A parancsnok ismét megszólalt: 
- ·Hova akartad vinni ezt 'a-levélen 
M ária bátran felelt: ' (-
- Szigetre ... · 
- Kinek~ 
- A papnak. (Folytat"Juk.) 

. ~". . 
. . 

Ki tud többet ~engyelországról 'il 
7" Vel,'senYfeladat • ..:.. 

A velünk: szomszédos orszá~okról, azután N-émetország~ól, . 
Angliáról, Olaszországról és általában Európáról, sőt mint . 
egy régebbi pályázatunkbólláttuk,még Abessziniáról is va- · 
lami világos fogalma van a fölgrnjzban nem nagyon járato~ 
magyar embernek is, a: Kormányzó 'Úr Ö Főméltósá.Qút nem
régiben vendégü! látó Lengyelországról azonban általában 
keveset tudunk. A hagyományos magyar-lengyel barátságot 
mindenki ismeri ·és emlegeti, de hogy ez miben áll és melyek 
á. két ország közös éle.térdekei, ·azt nem: sokan: ·tudják . . -

Irják meg hát a vE)rsenyben résztvevők, amit Lengyel
országról tudnak. Egészen " röviden· érintsék a történelmét, 
annak magyar vonatkozásait, de részletesebben Lengyel
ország mai helyzetével és a velünk közös érdekeivel -kell fog
lalkozni. A dolgozat három gépírásos oldalnál hosszabb nem 
lehet. 

Dolgozatot csak a csen.dőrlegénység köréből fogadunk . el. 
Határidő: április 15, az eredményt a május 1-i s;zámunkban 
fogjuk · közölni. A legjobb dolgozatot értékes asztali órával 
jutalmazzuk. . . 

MERCEDES'ROGEP 
megblzhat6sága vitán felül áll. A m. kir. csendőrség 
. tagjainak k e d v e z ö f i z e t é s i f e l t é te l ek ke l. 

Bemutató terem: 

V., Nádor-ulca 15. 

V e z é r k é p v i se l e t : 
I I I 
IROGEP BEHOliTUI RT. 
Budapest. V., NtiClor-u. 24. 

A ,Steyl'. Wallenra d" Puch 
"E ver e li t" vilál!"hír n 

KERIKPAROK 
csendórsé!d használatra kiválóan alkalmasak 
10.-,15.-,20.- pengő. h a vJ ,,~ .•• I e t.r e . 
A védje{!'yezett ,,EvereIit'" tura kerékpár 
már P. 13ó.- töl részletre me{!'rendelhetö. 

Szigeti Karoly 
Budapest, V., Visegrádi·utca 1~. 
Kérjen díjtalan ár ,l eJryzéket. 

Ki tudja megmondani? 
versenyfeladatunkra - melyet a f. évi 3. számunkban közöl
tünk - a legjobban Maros György tatai gy. tanalosztáÍybeli 

. törzsőrmester felelt meg. Mind 
a nyolc kérdésre helyes, · nem. 
túlrövid és nem túlhossczú vá
laszt adott s különösen acz. 
éneklőmadarak részletes felso
rolásával végzett szép munkát~ 

Helyesen oldották meg a kér~ 
déseket a kö·vetkező bajtárs:ak 
is: Bardócz Arpád cső. (Hód
mezővásárhely-Központ), Be f.!;'l -· 
dek Lajos thtts. (Kemecse), 
Bérczes János tőrm. v. (Sza
jol), Cser Károly cső. (Karád), 
Csonka János tőrm. (Pesthi
de,gkút), Erdei István cső. 
(Nagykáta), Ignéczi Károly 
thtts. (Debre·cen), Karácsony 
Bertalán cső. (Bánréve), Ko-

vács Károly cső. (Egyházasrádóc), Könczöl István törm. v. 
(Bia), Kövesdi Illés cső. (Bia), Marosi Lajos cs. (Baja), Má-· 
z$ári Mihály cső, (~éhkerék), Nagy János L tőrm. v. (ffajdu
szoboszió), NiÍJmetIÍ Sándor II. tőrm. (Andocs), Szabó Agoston 
tőrm~. (Bia), .Szab6 Dénes cső. (Perkáta), Szabó Gyula I. cső. 
(Pesthidegkút), Székely Ferenc II. cső (Budapest), Tóth János 
:U. cs. (Dombrád), Varjasi János cső. (Kemecse), Vass Ferenc· 
cső. (Csolnok-Augusztatelep), Végső Mihály thtts. (Pácin), 

-Vida· Sándo!" C8Ő.(Felsőgalla), Záhonyi József cső. (Nagykáta)~ 

• 
Hogyan portyázzunk 'l 

címmel a mult évi 24. számunkban hirdetett páÍyázatunkra:. 
ig.en értékes , és érdekes pályamunkákat kaptunk. Az így bir

tokunkba jutott anyagoi. nem 
tekintjük cikk anyagnak, nem 
is az volt a célunk, hane.lll 
más módon haszhosítjuk ezeket 
a hozzászólásokat. . 
. A legjobb munkát Mészáros· 

József I. alhadnagy, bonyhádr 
szakaszparancsnok kiiJdötte be,. 
A második díj nyertese: 
Nagy József 111. tiszthelyetteIr 

Szombathely,a harmadik 
díj nyertese: Rákos törzsőr
mester v. - Igal. Kiemelkedő 

. pályamunkát küldött be vitiz: 
Farkas István alhadnagy . 
Budapest és Vincze György 
törzsőrmester - Páka. Meg
dicsérjük még a következők 

pályázatát: Egri Nagy József cső. (Jánoshalma), Fazekas· 
János tőrm. (Zsáka), Füleki József alhadnagy· (Toponár), 
Herczeg István thtts. (Devecser), Szabó Lajos V. tőrm. (Buda-
pest), Török Antal tőrm. (Gara), . 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 

MOHÁCSY LAJOS százados. 

$tádrum' Sajtó vállalat Részvénytársaság, Budapest, 
V .• Honvéd-utca 10. - Felelős: Oyőry Aladár igazgató . 
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"TAKARÉKOSSAG" 
R.-T . . DEBRECEN 

BEVÁSÁRLÁSI RENDSZERE 
110 üzletben nyújt vásárlási lebetőséget . 

1 helyen jelent fizetési kötelezettséget, " 
bavonta megú.uló továobvásárlás ,ogávall 

FELVILAGOslTAST, vAs AR' 
LAslUTALVANYOKAT KÉSZ-
SÉGGf.L NYUJT A KÖZPONTI IRODA DEBRECEN, DEAK FERENC-U. 6. 


