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

, Á.men. 

Október 1. 
Mikor ezeket a soro,kat írjuk, Európa és talán 

az egész világ békessége fölött kérdőjel lebeg. Ho
gyan alakulnak a dolgok, mire 'soraink az olva;,;ó 
elé jutnak, ezt senki nem tudja. Mivel pedig ct 
csendőr jóslással és k'Llálgatással nem foglalkozik. 
mi sem taláJlgatunk, . hanem inkább beszéljük meg 
itt is, mi a csendőr feladata a mostani időkben, 
anüket m01st már csakugyan joggal nevezhetünk 
történelmi időknek. 

F elkészült-e rájuk minden magyar csendőr 
szívvel és lélekkel? N em ,kételkedünk benne, hogy 
igen. Két évtized alatt tÚJl'ság08an sok történt a 
rovásunkr,a, hogysem még a leghitványabbnak 
született magyar emberben is fel ne zúdulna leg
alább egyetlen ér~és: a keserűség. A méltatlanuJ, 
igaztalanul, testileg, lelkileg, erkölcsileg, anyagi
Jag megtiport, megalázott, tönkretett és a végJete
kig megkínzott ember keserűsége. És mé~, valami: 
AZ ig,azunk tuda ta. Nem kívánjuk a másét, csak a 
magunkét. Még a zulukdfernek is megadta Isten 
a jogot, hogy faj testvéreivel egy bozótban éljen, 
hát mi a zulukaffernél is utolsóbb, a föld kerekség 
legeslegutolsó f,ajtája lennénk ~ Hát lehet az ne
künk hibánk, bűnünk és jogtalan követelésünk, ha 
miHió magyar testvérünket visszahívj uk a nemzet 
ősi tűzhelyéhez ~ Ra ezt bárhol a vüágon bárki 
jogtalan követelésnek tekinti, akkor töröljék az 
össz.es létező nyelvek szótárából ezeket a 'szavakat: 
iglaZ'ság, embel~ségesség, amikre pedig éppen ebben 
a húsz évben mindenütt annyit hiv,atkozt'ak. 

S hogy nekünk iglazunk Vian, hogy ra mi köve
telésünk az ember legtermészetesebb, legszentebb 
jogából fakad,azt azz;al bizonyítj uk, ami a vilú
gon egyedül tévedhetetlen: a számnannal. Nagyon 
egyszerű: egymillió magyar él közvetleniil ra szom
sZ'édságunkban idegen uralom ,alatt s ezek a ma
gyarok hazavágyódnak. Ha millió angol, francia, 
vagy cseh élne így elszakítv,a a nemzettesttől, 
ugyan bele tudna abba nyugodni egyetlen angol, 
francia, cseh is ~ Kizárt dolog! Igazsá:gra, öm'en
delkezési jogra, a teremtés törvényeire, Istenre 
hivatkoznának, hát ugyanezt tesszük mi is . . Gram
mal sem többet, de nem is keve'sebbet. 

Mi nem dugjuk véka alá a kérdéseket. Statisz
tikák, térképek a mi számunkra nem kényelmetlen 
mumusok, tessék: nézze meg őket mindenki. Sza
vaztassák meg az . embereket odaát túl a határon, 

kérdezzék meg őket egyenként, tartsanak a világ 
ítélőszéke előtt mindegyikkel külön-külön főtárgya
lá1st, járjanak hegyről-hegyre, erdőről-erdőre, falu
ról-falura és házról-házra, világítsanak bele az 
emberek le1kébe val.ami csodaröntgennel, keressék, 
kutassák és vizsgálják a kérdést olyan eszközök
kel,arnikkel akarják, mi mindezeket válla li uk, ;;őt 
éppen ez az, amit a világtól hangosan követelni 
húsz év óta a mai napig meg 11em szűntiinj,: soh::1_ 
Ha valaki az igazság, jogosság híve, azt mi tárt 
karokkal fogadjuk, Ö a mi emberiinlL 

N em tudjuk, hogy az események ezekben a 
napokban nem dübörögnek-e át azon, amit itt most 
leÍl'tunk, de akkor sem sajnáljuk, hogy leírtuk. 
N em kár a fáradságért sem írónak, sem olvasónak, 
ha a tiszta magyar lelkii>smeret vizéből frissítőt 
vesz, nlert ha valamikor 'szükség volt tiszta lelki
ismeretre, akkor ma szükség van .rá. Lehet, hogy 
a világ újra elindul a nagy áldozatok útján, lelke 
rajta azoknak, akik népek elenu jogait nem ismer
ték fel vagy nem akarták felismerni, hanem tr' 
vábbra is a felkoncoltság vérző fájdalmába akarták 
kényszeríteni. Lelkük rajta, mi pedig ezzel a 
tiszta lel'kiismerettel állunk az események elé. 

Ez az alap, ami minden magyar embernek, 
minden magyar csendőrnek az útját megszabja. A 
csendőr feladata nem tér el az eddigitől, de most 
igazán kel] a szívakötelességhez. Ha a haszonta
lankodás tegnap csak hibának számított, az ma 
már bűn. A nemzet összeszedi most minden erejét, 
mindenkinek a terhe, kötelessége nő, fokozódik s 
mi sem lehetünk kivételek. Akiben csak szikrája él 
a tisztességnek, belátja ezt. Akiben szikrája él a 
becsületnek, most ráncbaszedi magát, még ha teg
nap kicsit könnyen is vett egyet-mást. Rajtunk 
mulik az ország belső biztonsága és azon mulik 
minden többi más. Most igazán kell a szíva szol
gálathoz, kötelességhez, mo'st minden kis mulasz
tás nemcsak az utasításokat sérti, hanem valahol, 
egy parányi keréknél megtámadja a nemzet élet
erejét abban az időben, mikor ebből az erőből egy 
p~1l'ányit sem szabad elpocsékolni. 

Az egyszerűbb emberek tömege viteti magát 
az eseményekkel, mert megszokta, hog'ya gondolko
dást másra bízhat ja, a csendőrnek azonban mindig 
mindent világosan kell látnia maga körül. Világo
san kelJ tudnia, hogy erejét mikor mennyire fe
szí tse meg, hát most ennek az erőmegfeszíiésnek 
teljesnek kell lennie. A legc,sendesebb örskörlet
ben is smporodnak a tennivalók, osak észre kell 

. venni és el kell végezni őket. Aki pedig még 
most is a kibúvókat, a kényelmet keresi, nemcsak 
magyar csendőrnek, de magyar emhernek se érezze 
magát. 
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Laktanyáink védelme. 
írta: BENEDEK MIHÁLY százados . . 

Büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország a 
rend - és minden keserves fájdalmunk, megcsúfolta
tásunk ellenére is - a nyugalom országa. Azzá 
teszi magyar fajtánk bölcs megfontoltsága, józan
sága és kEWiénysége, mellyel ezer év példátlanul 
nehéz helyzeteiben mÜldig megállta a helyét ott, 
ahol előtte egy nép sem. Elseperte már innen a tör
ténelem vihara Rómának, Attilának és az avaroknak 
félelmetes birodalmait is. Megvetett lábbal kelJ 
állanunk ma is a vihart, mert ez a Haza, melyen 
kívül a nagyvilágon nincs helyünk, a viharrak útjá
ban fekszik. ~Észak, kelet, dél és nyugat születő, 
viruló és pusztuló, nyugtalan népeinek nemcsak 
kardja, de eSOO1éi is itt csapnak össze. Ha kemé
nyebbek e kardokat tartó öklök, mint a mi'éink, ha 
átütőbb erejűek ezek az esmnék, mint a mi Istent, 
Hazát és Nemzetet szolgáló szent örökünk, akkor 
bennünket is elsodor a történelem vihara. De akkor 
vége annak a szilárd pontnak is, melyet szigetelő. 
elhárító, védő éknek szánt az isteru gondviselés 
idegen lelkű és ellentétes célú népek közé. Akkol 
vége a népek közötti egyensúlynak s megbomlik a 
fél világ rendje és békéje. Amely népnek ilyen hiv a 
tást adott az Isten, az nem vész el, mert annak erői 
és képességet is adott. így is van, de legyen szemünk, 
hogy ezt meg is lássuk, s látásából nemzeti büszke
ségünk és önbizalmunk újabb és újabb erőt merít
sen. Az életnek és erőnek milyen örök forrása a ma
gyar embernek Istenbe vetett megdönthetetlen hite. 

Isten lépcsőjén. 
(OJdóber batodikál·a.) 

Irta: DIENES ANDOR g. főhadnagy. 

A tábornok nem aludt az utolsó éjjelen. 
A gyerty,a csonkig ,égett a tömzsi, sárgaréz t'artó

ban, az asztallapot elborították a papírlapok. írt: 
". . . áldd IDeg Aradot, áldd meg a vesz.e.delemlbe 

sodort magyar hazát! 
Te ismered, Uram, az én szívemet ,és lépteim 

mindegyike tudva van Nálad. Azok szerint ítélj 
meg kegyelmesen és engedj a túlvilágon kegyes el
fogadást találnom ... " 

BeJenlézett a gyert.yH:iiénYlhe, ujjáva] lecsípte a 
füstölgő belet, azután me~mártotta a tollat és leírta 
az utolsó szót: 

"Amen !" 
A,mikor porzót hintett a nedves írásra, érezte, 

hogy léghuzat lengeti a könnyű papírlapot s tudta, 
hogy yalaki most bejött ,a börtöne ella előtti kis őr-

Véréll kívül talán éppen mélységes istenhite teszi 
a magyart a világ első katonájává. Virtusos, ha kelJ 
elbúsúlt, az életnek is fittyet hányó vitézs'ége mind 
e forrásból táplálkozó drága kincse. Ahol összemér
heti idegen nemzetbeliekkel szellemi, vagy testi 
erejét, messze kimagaslik s első a legjobbak között. 
Százalékosan mérve, tudományos, művészi és sport
teljesítményünk a világ legkiválóbb népekéit felül
mulja. Isten népe ez, nagy hivatással örök életre 
elhívott nép. 

Miért kell hát egy ilyen kiváló nép lakta 
országban a csendőrlaktanyák védelméről beszélni. 
Hát ilyen nép ellen akarjuk mi a laktanyáinkat 
megvédeni ,! Hiszen magyar ember, még pedig a 
javából való lakja a csendőrlaktanyákat is. Olyan 
magyar, aki szereti, védi, neveli és erősíti a népet. 
Ki támadná meg ezeknek a magyar csendőröknek 
a laktanyáiU 

Ha körülnézünk a nagyvilágban, sok példáját lát
juk annak, hogy ilyesmire mindenütt, tehát nálunk 
is számítani kell. Mi különösképpen helyzetünknél 
fogva, mert amint láttuk, idegen, néha létünket is 
veszélyeztető áramlatok örökös ütközőpontja, vagy 
átvonuló területe hazánk. S ha igaz is, hogy csak 
törpe kisebbség az, mely nálunk könnyen és hatáso
san befolyásolható, lIlultunkból eleget tanulhatunk. 
Láthattuk a szégyenletes kommunizmus alatt, hogy 
a józan többség még nem elég a rend fenntartásá
hoz. Az örökké izgékony, nagyobbára idegen lelI,ü
letű kisebb rész igen jól ért ahhoz, hogy miként kell 
megfélemlíteni, zavart kelteni s abban halászni. 

szdba ajtaján. Nem m<mdult, csak az asztalon iheV'erő 
zse'bórájára pillantott: pont félöt. Howiger generális 
a tegnapi napiparancs'ban negyedhatra rendelte ki a 
kivégZ'ési négyszöget: a W ocher-zászlóaljat. Már 
jönnek~ 

A börtönajtón súrol va csúszik a retesz. Valaki 
csendesen köszön: 

- Laudetur ... 
A twbornok rel'pillant. A fiatal katolikus palp áll 

az ajtóban, akiről csak annyit tud, hogy .sujánrJzky
n.ak hívják s egyike azoknak az aradi minoritáknak, 
akiket Ernst tÖTzshadbíró rendelt fel a várba. Kezet 
nyujt a papnak: 

- Űdvözlöm, tisztelendő barátom, megbocsát, 
hogy nem állok &el, de ... 

FehéT pólyá:ba csavart törött hÍJbára mutat. Alul
ról felf.elé néz a páterra, vastag szájszéIén egy 'VIé
kony, gúnyos mosoly. 

- Mit gondol, megtalálom az utolsó ítéleten. a 
mankóimaU .,. 

Elkomolyodik, felvesz az asztalról egy nyitott 
könyvet s gondolkozva átforgatja. Cirilbetűs pravo
szláv bilblia, az idegen szöveg között Mpek: szikkadt
arcú, lo'bogószemű szerb Krisztusok. Krisztus arca 
egyszerű, emberi, minden nép és minden kor a maga 
arcát látja ;benne, mert ő a végtelenség. 

- Ma éjjel - mondta - itt volt az ,aradi görög
keleti pópa s itthagyt'a a szentírást. Szent Pált olvas
tam. Szeretem Pált, ő jó költő volt -és jó katona. 

Elhallgat, ,az órára néz, aztán az ablakra. A fe ·· 
kete rácsok mögött ólomsziirk,én fekszik a virradat. 
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Világszerte kísért még a kommuuizmus; hiten 
és nemzeten kívül ,álló facór ügynökei keményen 
dolgoznak. Nálunk is! Vigyázzunk hát, mert mi 
igen könnyen felejtünk! Testvérháború, pusztulás, 
soha nem látott borzalmak és kegyetlenség kísérik 
ezeknek az ördög fajzatainak útját. A szerencsétlen 
orosz nép pokoli életéről s a mi megkínzott vérta
núinkról nem is beszélve, tekintsünk csak az 1934. évi 
ausztriai vörös próbálkozásra, a már évek óta tom
boló spanyol testvérháborúra, a szovjetnek egészen 
északi szomszédságunkba kinyúló kezére s éppen 
kapóra jön az Amerikában mostanában - elég ké
sőn - leleplezett óriási méretű földalatti kommu
nista szervezkedés. Nálunk is mindegyre felüti még 
a fejét egy-egy szervezkedő, összeesküvő banda. 
Nagy hibába esnénk, ha lekicsinyelnénk ezt, mert 
ez jele annak, hogy határainkon belül az ellenség. 
Ez a kezdetben sokáig láthatatlan, alamusú, gyáva, 
de azután irgalmat nem ismerő vérszomjas fenevad 
mindenütt elsősorban alaktanyákra, különösen a 
csendőrlaktanyákra feni a fogát, mert ösztönösen 
fél és gyűlöl minden vele ellentétes célú erőt, fegyel
met, katonát... Emlékeztetele így volt ez a régi 
Ausztriában, így Spanyolországban, így gondolták 
a közelmultban lelepliélzett kaszáskeresztes mozgalom 
hívei is - és így lesz ez mindig! 

Mi csendőrök tudjuk, hogy érhet ezenkívül még 
más: irányból is támadás. Hiszen minden emberi 
indulatnak, gonoszságnak,zavargásnak, erőszakosko
dásnak mi vetünk gátat. Nekünk kell minden inás
nak szánt ütést felfognunk, nekünk kell feltámadó 
nemzetünk erejét minden meg nem engedett kilen-

- Isten kapujánál állok, páter, s tudom, nehéz 
lesz átlépni a küszöbön. Nem .a haláltól !félek, régi 
ismerősek vagyunk mi már, sohasem voltunk mesz
sz'efbb egymástól, mint egy szuronydö1fésnyire. De 
látja: az aka~ztófa zsáműlyán át v'ez.et ,az út Isten 
űrszágáJha. 

Hátradől a széken s kinyujtja tö:rött lá!bát. 
- Nem a halál nehéz, hanem a zsámoly. Én ka

tona Vlagyok: miért sajnál tőlem a császár négy go
lyót s nyolc lat puskllJporU 

Mikűr látja, fhogy a pllJP szólni akar, felemeli a 
kezét. Megint mosolyog: 

- Ne vigasztaljOIn, tiszt'elendő harátom, mert el
gy.engülök. Mondtam, hogy Szent Pált olv,astllJm az 
éjjel. Tudja mit írt az apostol a korintusiak:hoz,~ 

- Melyik lev:eMben~ 
Az elsőben. Azt írta: " ... mert nem bes'z.éd

ből áll Isten O['szága, ,hanem erőből." Erő kell. Bizo
nyos, hűgy Streith Miklós is Pál tanit"V'ánya VQlt. 
Tudja kicsoda Streith l\'Hldós~ 

- Nem tudom, tábornok úr. 
- Streith Miklós a iboglári plébános,aki fel-

olvlasta hív,einek ,a trónfos'ztó törvényt s Haynau 
báró ezéiI't halálra ítélte. A Neugehaudénak a fapiac 
felőli udvarán lőtt,ék agyOIn, egy szemétdomb tetején. 
Érti, főtisztelendő !barátom: egy szemétdomb tetején. 
Az öreg pap kidüllesztette a menét a szemétdombon 
és maga vezényelt a császárvadá,szoknak: "Vadá·
szok ! Jól célozzatok !" ... 

Meglógatta a Ifejét s csende'sen mondja: 
- Tudja, páter, ez a legnehezebb: szemétdombon 

és aK,asztófán !bátran meghalni. 

géstől, tékozlástól megóvnunk. A kis csendőrlakta
nyákban így hát többen is láthatják céljaik meg
valósításának akadályát. Ki a megmondhatója 
annak, hogy mikor melyik elszigetelt örsünk jut 
komoly helyz.etbe . . 

Amíg ezek a laktanyák: a magyar hűségnek, 
becsületnek és erőnek kis várai állanak, nincs baj. 
Addig erős és ellenálló a nemzet. Ezért érdemes 
laktanyáink védelmének gondolatával foglalkozni, 
jobban mondva ébren tartani ezt a kérdést. 

A csendőrnek zavaros időkben kint a helye. 
Minél kOjillolyabb a helyzet, annál inkább, hiszen 
ilyenkor kell igazlÍn érez,tetnie az államhatalom ke
mény kezét. Minden veszélyessé válható készülődés
nek azonnali közbelépésével elejét kell vennie, gyü
lekezéseket, tüntetéseket csirájában elfojtania s ahol 
már elmérgesedett a helyzet, megalkuvást nem is
merő eréllyel rendet teremtenie, A szolgálat ellát:i
sának ez a módja sokkal inkább a támadás, semmint 
a védekezés jellegének felel meg. Mint katonák, tud
juk azonban, hogy aki támad, szorulhat legalább 
átmenetileg védekezésre is. Értenie kell tehát ehhez 
is, mert ha nelill, végzete lehet. 

A csendőrre különösképpen vonatkozik az, hogy 
az erő nem a védekezésben van, hanem a nyilt kiállás
ban, határozott fellépésben. Osak a legvégsőbb szük
ségben kerülhet arra a sor, hogya laktanyába húzó
dik vissza, vagy bents'zorul és átmenetileg védelemre 
k'ényszerül. De ilyenkor legyen, hogy hol megvesse 
a lábát. Legyen olyan ez a hely, ahol minden vihar-

- A~ár szemétdomb, - mOlJ1djoa a minorita --;
akár akasztófa-zsám,oly, mind Isten. felé v,ez,ető lép
cső, ha jó ügyért hal az ember. 

A tábornok felemeli az asztalról az írá,st és DJégy
rét 'hajtia: 

- Adja ez,t át a feleségemnek. Egy imádSág,. 
rumit az éjjel írtarrn ... 

A pap a gallé.ros köpönyegezsebébe rejti a papi
Jlost :s meghajlik, mint aM búcsúzik. A táJbornok ma
rasztalólag int a kez.éve1. 

- Ön talán nem is tudjla, hogy ki Vlagyok, tisz
telendő harátom~ 

- Tudom. 
- Akkor azt is tudja, hogy ,én nem va,gyok kato~ 

!ikus. Görögkeleti vagyok, de nem akar,ok meghalni 
a rácok ihitéhen ... 

A,z udvarJ.'ól tompa dolhpergés 'hallatszri.k. Meg
jötteik oa Wocherek: negyedhat. A folyosón végig
kopog ·egy <csizma. 

- Hallja~ Most viszik Kisst, Lázárt, 8chweideIt 
és Dessewffyt. Boldogok, akik golyót kapnIlJk ... 

Az ,rublak 'felé figyel. 
- Mit gondol, ide hallatszik a lörvtés'~ 
N em vár feleletet, türelmetlen. 
- Le ,aR::al'om tenni az apostoli hitvallást. Nincs 

sok időnk ... 
A [lap letérdel s előre mondja a hitvallás mon

datait, a tábornok mély hang® ismétli. Az a;bIakon 
kopogni !kezd az eső .. 

- Hisz,ek egy Istenben, a mindenható AtyáJban, 
mennynek és ,földnek te'remtőjéhen ... 
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ral szembeszállhasson az örs s megőrizhesse erejét, 
hogy újból gyorsan felülkereke.db.essék. 

Vizsgáljuk meg ezt a kérdést főbb vonásaiban 
annak a szemével, aki bajban van s csupán néhá
nyadmagával kell megvédenie a laktanyát. Mi lesz 
ennek a parancsnoknak a legnagyohb gondja-baja. 
Biztosan ez: 

1. védhető-e ' .minden oldalról a csekély erővel 
alaktanya, 

2. a rendelkezésre álló kis erőből is képezhető-e 
tartalék felváltás okra, különösen pedig megrohanás 
visszaverésére, 

3. az előtér pásztázhatása miatt nem kényszerül-e 
az erő a padlás'l'a, iffiert megrohanás esetén fent 
szorulhat, rohamot onnan az épület közelében kelet
kező holttér és az azonnali szembeszállás nehézsége 
miatt nem tud visszaverni. 

Bizony, sok laktanyánál komoly fejtörést okoz 
ez és így egy megfelelő védelmi terv elkészítése is. 
Gondoljunk a házsorba beépített, vagy egyes olda
lak felé valiablakos, több oldalról észrevétlenül meg
közelíthető laktanyákra, amilyenekből éppen elég 
van. A legtöbb helyen az a helyzet, hogya lakiJanya 
ffiegvédéséhez minden oldalra legalább egy csendőr 
kell, ami felemészti az örs erejét. Mert ha csak egy 
irányból is jön a támadás, ak~or sem hagyható 
egyik oldal sem csendőr nélkül, egyrészt, mert min
den oldalon szükséges az éber figyelés, másrészt, 
mert a támadó észreveszi a védtelen oldalt s a rend
szerint közeli kerítések, növényzet, árkok felhaszná
lásával rejtve, nehézség nélkül a védő nyakán terem. 
A támadó súlypont jával szemben így hát t.:sak erős 

Csönd van, a gyertyalbél elfekszik a megolvadt 
vÍJaszhan s loibbanv,a ég. A 'pap mondja az imát: 

- ... kínzaték Poncius Pilátus alatt. meg feszít
tették, meghalt s eltemették. Harmadnapra halottrui
ból. .. 

Az lész,akkeleti kapu !felől - az első ,sáIucok tájá
ról - I1íWpanva vágódik fel a sortűz. A. tábornok 
megemeli a fejét. 

A ,barát erős !hangon folytatja: 
- ... feltámadt, fölment a mennYibe s ítélni fog 

élők és halottak felett ... 
Egy magános lövés száll még a sáncokról, a négy

szögletes udvaTlfal visszha:ngozva adja vissza a csat
tanást. Mély ,csend, a eső elállt. 

. . hiszem a szentek egyessé@t, a bűnök bo-
csánatát, testnek feHá;madását és az örök életet. 
Ammeu 

. és az öl'ök életet! ... Ámen! 
A tábornok háromszor vet keres'Z,tet, az óhitűek 

módján, mert így tanulta. Az ÓTám néz: három
negyedhat. A gyertyaláng utolsókat rándul, kinyujtj,a 
a kez:ét, eloltja s a cellát elfoglalja a híg szüTkület. 
A W ocherek dobpörgése közeledik messziil"őL 

- Most jönnek értünk. 
Két mankó van a sarokba tÚimasztva, meg

rlligadja s kínlódva feláll . 
Az őrszobálban kiét puskatus koppan a kőp,adlón 

s az ;ajtó'han megjelenik .egy macskabajuszos katona
fej: Uthyka, a főporkoláJh, mögötte a két gránátos. 
- TáJbornok úr, itt az idő! 

A tá'bornok a vállára veti régi fehér k'öpönyegét, 
fején 'a kék katonasapkája. Különben civiLbe'n van: 
bő, sötétszürke ruhá'ban. 

örs tud megfelelő erőt álIítani. A vázolt esetekben 
gyengébb létszámú örs ökön tartalékra egyáltalán 
nem jut csendőr, sőt nehezen védhető laktanyáknál 
olykor magára a védelemre sem áll elég ember ren
delkezésre. 

~érdés, hogy lehet-e ezeken a nehézségeken 
segíteni 1 Igen! Tegyük lehet6vé azt, hogy szükség 
esetén két csendőr is képes legyen alaktanya kör-

1. á bra. 

nyékének megfigyelésére és pásztázására. Kolumbusz 
tojása ez! Az épület két, rézsutosan sz~mbenálló 
sarkán elhelyezkedő csendőrrel meg van oldva a 
kérdés. Természetesen ez a két csendőr nem állhat 
szabadon. Rejtve és fedve kell lennie. Kétféleképpen 
érhetjük ezt el. Az egyik eljárás, hogy az örs a laK
tanya említett két sarkán az épülettel futóárokkal 
összekötött fedezéket készít. (1. ábra.) 

M~gindul, ma.nkója végigkopog a Ifolyosó koc
káin. A kapu előtt egy csoport: ők nyolcan,. Egye
dül Leiningen grófon v,an táJbornoki atilla, a töhbiek 
civilben. A kezük ön vas, mellettük a papok, mögöt
tük a Wücher--zászI6alj merev ar'cvonala. A zászló
aljparanesnok, Tichy őrnagy, a feihérfrakkos grá
nátosszázad élén, lóháton. 

- J ó reggelt! - köszön feléje N agy Sándor J ó
zsef. Szeme beesett, haja megszürkült, de az :arca 
most is cinikus-·vidám, mint a debreceni V1éres vissza
vonulás alatt. 

Egy saraglyás parasztszekér fordul a kapu elé. 
A tábornok a lőcsnek támasztja mankóit, megpr6lbál 
felkrupaszküdni a szekJérre, de visszaesik. A 8ür'b-ól k'ét 
kruiona lép ki, 'hogy segítsenek a felszállásnál, de' egy 
hang süvít végig az udrval'on: 

- IMars vissza! Ez nem katonák dolg,a, hanem 
a sintéreké! ... 

A tábornok. megifordul: Howiger, a vál'parancs
nok áll a kapub'an, szétvetett lá!bbal, éles Napoleon
kalapja alatt az arca lila. 

A tálhornok ránéz aburgkomandánsra, aztán 
végighor,dozza a szemét az udv,aroll.. A fal mellett 
meglátja, akit keres: ütt támaszkodik ~arbaJfon.t ke
zekkel egy piros-arany e,gyenruhás ember: ez Meyer, 
a Ibrünni ítéletvégrehajtó. 

- Segíts,en, hóhér úr - mondja s körülöleli a 
vörösruhás muhar nyakát, míg feltáJpászkodik a sze
kérre. Mankóit kez.élbe fogja s egy udvarias mozdu
lattIlil mutat a s'zekérülésre: 

- üljön mellém, hóhér úr. 
És harátságosan tesú a hóih,ér vállára oa kezét: 
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Hátránya ennek: sok idő kell hozzá, ami a csend
őrnek éppen ilyenkor nincs; mélyen fekszik s ezért 
a közeli házakból belőhető; a növényzet, terepe gye
netlenségek, házak, kerítések milatt többnyíre igen 
korlátolt a kilövés. Ez-ért különösen éjjel alig hasz
nálható. Télen, nagy hidegben nehéz a huzamosabb 
ott-tartózkodás. 

A másik - az örs viszonyait tekintve, csaknem 
tökéletesnek látszó - megoldás már építkezési kér

/'1 

2. ábra. 

dés. Alaktanya sZÓIbanforgó két sarkára kiugró 
lenne építen.dő. Ez nem más, mint a k-ét rézsutosan 
ellentétes két sarokszobának (helyiségnek) kis ki
ugróval való bővítése. A kiugró ablakaiból az épület 
falai mentén is lehets.éges a figyelés, illetve kilö'vés. 
(2. ábra.) 

Nagy előnye enne'k.: a laktanya minden pillanat
ban alkalmas arra, hogy akár két csendőr is meg-

- Lássa, ön most az ién legjollJb barátom. 
Meyer úr puha lakáj arcán valami zavart kis 

mosoly rezzen át. Minden szó tisztán hallatszik a 
nagy udvaron, azász.lóalj némán áll, Tiehy őrnagy 
looajtja a fejét. A kat anák nézik a mankós tábor
nokot. Tudja, hogy nézik: belenyúl a kopott köpö 
nyeg zsebébe és előkotor egy repedezett szivart, rá
gyujt s hosszan -fujja maga elé a füstöt ... Mert ne
héz -lépcső vezet Isten kapujá!hoz. 

Vezényszó pattan és dobok ZlÖrgése tépi el a 
cs-öndet. Megindul a menet: az élen Tichy, hata1mas, 
fekete lován, mögötte a ddbosok, aztán a grántttos
század. Majd a Ihalálbamenők jönnek hat sorhan : 
Pléva Balázs nervü minorita k,ét oldalán Lahn.eT és 
Knézi cs, Sujánszky atya mellett Pöltenlberg és 
Aulieh, páter Vinlde·r Nagy Sándor Józ'Se~fel megy. 
Török Ignác páter BardóczICal, Vécsey a várkáplán 
nal és a fiatal Leiningen Baló Bénivel, az aradi re
formátusok parpjáy;al. Utánuk ő jön, rozza:nt kocsin, 
mellette a mankók,a feketesüveges rác pap 'és a ibó 
héll'. Szivarfüstje ús-zik a kocsi után .. -. A menetet a 
W00her-zászlóalj századai zárják ibe, rövid bakJ,an-
csokkal bokáig dagasztva a ,sarat. -

Az ég iborult, felhős. 
Mikor átcs'örömpölnek a Maros-hídon, feltárul 

előttük az újall'adi országJÚt IS lU mező, amit könnyű 
ködök takarnak. Ott, kelet felé vannak a világosi (he~ 
gyek és északnak Battonya, a csanádi :hatá-r:a vég
telenség. A hídJfőnél mély a sár, a kocsi nem Z'örög s 
jól hallja Leininge'l1 szavoát: 

- Milyen szép ez, nagytiszteletű ur&m: felhők 
és g.zabad levegő ... 

védje, de 3-4 csendőrnél már tartalékra, illetve 
felvá:ltásra is jut; a laktanya belső helyiségeiből 
védhető, ami a parancsadás, védők közötti érintke
zés, biztonság, esetleges sérültek ellátása s az idő
járás és évszaktól való függetlenség szempontjából 
nagy előnyt jelent. 

Fontos, hogy az épületben - ha kell ú. n. tapéta
ajtókkal is - a szabad közlekedést biztosítsuk. 

Új laktanya építésénél több kiadást alig jelent 
a két kiugró, de régi laktanyáknál is nagyobb költ
ség nélkül megépíthető. Békés időkben muskátli 
nyílik a: kiugró ablakaiban, ha pedig kell, egy kéz
fogással lőréses, földdel töltött, vaslemezlá.da kerül 
helyébe. 

Ily sarkos kiugrók termész,etesen csak szabadon 
álló laktanyáknál építhetők. Ház.sorbabeépítettnél 
nem. Ilyen beépített laktanyáknál is lehet azonban 
az utca és udvar felé a faloból kinyúló kiugró t épí
teni úgy, hogy - ha az utca felé kis előkert nincs 
- az utcán a közlekedést ne akadályozza, tehát az 
utca felé olyan magasan, hogy egy ember elhalad
hasson alatta. Ilyen formában a házsorba beépített 
laktanya is védhető az utca és udvar felől, mert a 
házsor falához lapulva sem közelítheti mega támadó 
az épületet. A szoms:aédo& padlásokról azonban be
juthat a támadó a laktanyába, épp így a laktanyá
hoz épített házakból falbontás útján is. E lehetősé
gek megakadályozása megint csak erőt köt le. Ezért 
beépített laktanyák megvédése nehezebb és nagyobh 
erőt kíván, mint a különállóké. 

Ha a házsorba épített laktanyának kiugró j a 
az utca felé nincs, az utca felől általában csak úgy 

A pap belenéz a párás-határba: 
- Még :sz,eb'b világ van a felhők mögött ... 
Az országút mellett, a lapályon már látszik a ki

lenc fenyőfa-cölöp. Egyszelrüek -és egyformák, mint 
maga a halál; lehetnek úgy nyolc láJb magasak, lent 
háromlérp'csős emelvénnyel, fent vashoroggal, melyek 
úgy kunkorodlllak 1'ele a -szürke reggelbe, mint kilenc 
fekete Mrdőjel. 

A zászlóalj háromszög alakzatban fogja körül .az 
akasztófákat. A Maros-parton -egy század dlt'agonyos 
áll és a víz túlsó partján, a várfalon ágyúk ásí" 
tanak. 

- Mind a kilencen a rfakó parasztszekér köré gyül
tek, runelyen úgy nyúlik magasra a két mankó, mint 
valami kmönös hadijelVlény. 

Pölteniberg végignéz a társain: 
- ,szép deputáció megy Istenhez. 
Tiehy int, a hadbíró kibont egy papírtekercset, 

megköszörüli a torkát s olv,asni kezdi az ítéletet. 
- A leg.gyaláz-atosabb koholmány, - szól le- a 

szekérről a mankós tábocrnok -és tovább szivall'ozik. 
A szivarfüsthe néz és akkor sem tekint le, mikor 
Uthyka, a 'főporkolálb, Tichy elé lép és háromszor 
egymásután kegyelmet kér a halálraítéltek számára. 
Csak tradició, ,semmi más, mert a császáll' A[1'ffiadája 
ápolja a Ihagyomány-ait. 

- Istennél a kegyelem, - feleli háromszor egy
másután az őrn.agy. Úgy mondja -ezt, mint egy ve
zénysz.avat. Ö katon:a és ez :Lgy van el6írva, n.em 
tehet semmiről. 

A .főporkoláb tiszteleg, sarkanfordul és PöUen
iberg elé .lép: 
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lehet hatásos an megvédeni, ha közvetlenül a lak
tanya elé alaktanyával futóárokkal összekötött kis .
fedezéket építünk. Ennek ugyanazok a hátrányai, 
mint a különálló laktanya sarkainál épített fedezék
nél ismertettem (szomsz'édos házakb61 könnyen belő
hető stb.). 

Vakablakos, vagy tűzfalas oldal felől szintén 
.nem védhető a laktanya, hacsak kiugró, vagy ezt 
pótló fedezék nincs. Ezért vakablak és nyílásnélküli 
tűzfal nem való laktanyára. 

Egy másik kérdés, hogy a padlás (emelet), vagy 
a földszint legyen-e a védelem súlypontja. Nagy 
erőnél (Pl. iskolál\: laktanyáinál) nem különösebb 
feladat ez, mert van elég erŐ' csoportok és súlypont 
képzéséhez, de 4--6 fős örsöknél már probléma. 

Megvan az előnye a padlásnak és a földszintnek 
is, de éppígy hátránya is. A padlás előnye: messzebbi 
kilátás, jó kilövés, végeredményben az ellenség köny
nyebb távoltartása. Hátránya: a vezetés és a védők 
közötti érintkezés nehéz, rohamozó ellenség vissza
verése - az épület közelében keletkező holttér miatt 
- csaknem lehetetlen s így az erő fentszorulhat. A 
földszint ·előnye: együtt az erő, könnyű a vezetés és 
érintkezés, a roham visszaverhető. Hátránya: csök
ken a kilátás. Ezen a legtöbb helyen azonban segí
teni lehet a környező növényzet, illetve az előtér 
megfelelő elrendezésével. 

Ejjeli védelemnél a rossz látási viszonyok miatt 
egyébként sem jöhet tekintetbe a padlás, hanem 
csakis a földszint. (Igaz, hogy éjjel a támadó is 
gyengén lát és hajlamos rémképek látására is. Ilyen
kor a merészebb és furfangosabb fél kerekedik felül. 

- Kérem, kapitány úr! 
A7J osztrák Jh,adseregben v,iselt rendfokozat ánál 

szólítja. Leveszi a kezéről ,a ~asat ,és ta !hóhér felé 
~ordul: 

- AtadOlIll ,önnek. 
A harmillicötéves hadvezér, aki Kéméndnél játszi 

föl'énnyel nyomta a Dunának a vén osztrák c.sata
rókát, Wyss g,enerálist, könnyedén meghajlik, kezet 
szorít nyolc társával s megoldja nyakkendőjét ... 

A második: Török Ignác, harmadik: Lanner 
György, negyedik: Knezich Károly, ,a bátor horvát, 
aki J'ohammal foglalta el a Tápió <hídját. Nagy Sán
dor József az ötödik,az, örök huszártiszt, az, arca 
sáJpadt ,és derült, a fenyőfacölöp előtt összeveri a 
sarkát ... 

Most jön Leiningen. Mikor leveszik a kezéről 
a v,asat, a zászlóalj felé für,dul és Ibeszéini kezd. Til
takozik aJZ ellen, !hogy ő Buda Ibervételénél belelöve
tett ~olna az .osztrák foglyokba. Nyugodtan és erő· 
sen beszél, sza~a messze száll a mezőn. 

Társarhoz !for,dul, hárman még maradtak. 
- lsten veletek. Mi nemsokára egy i,gaza;bb 'bíró 

előtt találkozunk. 
A :fa ,alá áll, kék szemével messzi;re néz, nyugat

nak, ahol hegyeken, mezőkön ,és folyókon túl az ezer
tornyú császárvár'08 fekszik most hajnali k,ödben. 
Tisztán és korm.olyan mondja utolsó ,szavait: 

- Ma nek'em, ho1nap neked ... 
A pribék elhúz,za lába alól a zsámolyt. 
A ko'csin meghajtja ta fejét a táborn.ok. Ez volt 

Leiningen, a gyerek-táJhornok. Hamninc éIV es, csupa 

A védelemre kényszerített örs tehát lépjen éjjel -
ha előbb nem tehetné - működésbe. Legalább egy 
része szivárogjon ki a laktanyából és támadja hátba, 
oldalba ,az ellenséget. Az így keletkezett pánikot a 
laktanyában lev.ök is használják fel táimadásra.) 

Minhogy a kifejtetteknél fogva veszélyesebb 
hátrányai vannak a padláson képzett súlyponttal 
való védelemnek, maradjunk ,csak a földszinten. 
Ha van emberünk, egy-egy jó lövészt elhelyezhetünk 
a padláson is, ha bizonyos irányba a földszintről 
nem hathatunk. 

Ha a földszintről való védekezés elvét fogadjuk 
el, akkor elengedhetetlen a laktanya előterének a jó 
kilövés t lehetővé tevő elrendezése. Bokrokkal, ma
gas növényzettel közvetlen közelről körülültetett 
laktanyát nem lehet védeni, mert a támadó észre
vétlenül megközelítheti. Az előtér berendezéséhez 
tehát hozzátartozik a laktanyaudvarnak, környéké
nek alacsony, nem sűrű növényzettel való beültetése. 
Nem számít már ide a kert, mely rendszerint távo
labbra esik s mely az örsökön magas és, sűrű nö
vényzettel amugyis csak a legritkább esetben van 
beültetve. A laktanya sarkainál, az eresz alá védve 
beépített lámpa (villany) éjjeli támadásnál is lehe
tővé teszi a közvetlen előterep megfigyelését. Ennek 
hiányában az előterepre kidobott, petróleumma:l 
leöntött és meggyujtott fadarabokkal világíthatunk. 
A laktanyához egész közel, néhány méterre eső kő-, 
fal-, vagy .deszkakerítésnél jobb az erős drót- (vas
rács)-kerítés, mert nem akadályoz,za a kilátást. Ha 
a kő-, vagy falkerítés 80-100 méterre lehetne, akkor 
viszont ez érne többet, mint a drótkerítés, mert a 

hit, hűség, lendület és lov'agias'ság. Semmi köze sem 
volt ohhez a földhöz, hiszen német, birodalmi gróf, 
mégis idejött ,és itt is maradt, pedig ó az egyetlen, 
aki menekülihetett volna, ha akar. N em akart. Min
dig ilyen makacs volt, Szőnyből hét kes&ű roham
mal verte ki Benedeket. Leiningen . .. Most ilS 
látja az arcát a harmadik zálSzlóalj élén, tavaly 
együtt ver,ekedtek 'a Délvidéken. Hogy szerette ezt 
a fiút... Leiningen, ifjú Siegfrid. Most itt függ a 
cölöp'ön, feje rácsuklik a honvédatillazsinórjaira, 
haja arcáJba omlik. Sz.épen halt meg, úgy., a;hogy 
élt: a német llérfi hűségével. 

Mellette valakihangosa:n sír: 8ujánszky,a mi
norita. Egy f.eszületet tgö110söl a kezében s arra hajtja 
a [edét. A válla rándul. 

A tábomok ,leszól a l\:ocsiról: 
- Ugy.an mit sk, tisztelendő barátom. Akit a 

kezé'ben tart, az is s.zégyen;fán halt meg! ... 
Most Auij.ch előtt áll a IfőPoTkolálb. A forra

da:lmi 'hadügyminiszter szó nélkül, kimért léptekkel 
megy a Ihetedik 'fa ,alá. Egy hűvös és megvető mo'Z
dulattai gOlIllbolja fel nyakán az, inget . .. 

Uthyka megáll a kocsi előtt, felnéz. Most a sa
ját nev,ét 'hallj.a: 

- Darmjanic.h százados úr! KJérem! ... 
A tábornok kiveszi a szivart a szájáíból és el

dobj.a. 
- Azt hittem, utolsó leszek, mert odakint az el

sők között voltam ... 
Lekászolódik, a ,főrporkoláb segít neki. 
- A mankóimat ... 
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védő jól szemmel tudná tartani s átmászó támadó
kat részben még a kerítésen, részben azután az elő
téren (laktanyaudvaron) nyugodtan tűz alá vehetné. 

Könnyen megközelíthető, nehezen védhető lak
tanyáknál gondoljunk a környező házakra is. Hátha, 
ezek vala,melyikéből jobban meg tudnánk védeni a 
laktanyát. Szomszédos és szemközti házakat is véde
lemre ,berendezve pedig a laktanya körül megerő
sített háztömböt alkothatunk, melynek magja a lak
tanya. A házakb.a is cs-endő;r persze máJr alig jut
hatna. A védők itt megbízható puskás polgárok 
(lovészek) lennének. A régi várrendszerhez lenne 
hasonló ez a megoldás. Veszélyesetén a lakosság 
bevonulna a várba (laktanyakörüli házaiba) s puszta 
elhelyezkedésével is védené a laktanyát addig is, 
míg az örs kint rendet teremt. Így a házsorbabe
épített laktanya is könnyen védhető, annál inkább 
a különálló. Támadó már alig jutna el alaktanyáig, 
a védőrendszer magjáig. 

Ha igen nehezen védhető laktanyánál a fent 
jelzett módon sem járhatnánk el, helyezkedjünk el 
a terepen s védjük onnan a laktanyát. N agy baj 
lenne, ha ilyenkor is vakon beülne az örs a lak
tanyába, illert elveszne. Hiszen nem a fal véd, hanem 
a jó kézben levő puska. 

Éjjeli meglepetés ellen legjobb ellenszer a jól 
zárható kapu, ajtó és rácsos ablak. 

Még egyet: igazán jól csak abban az esetben 
védhet jük a laktanyát, ha az épületekre való táma- . 
dás követelményeivel a részletekig magunk is tisz,
tában vagyunk és a támadó szemével tudjuk szem
ügyre venni laktanyánkat. Próbáljuk meg néhány-

Hóna alá 'fogja a manMkat és végigtipe,ga sor
fal előtt. Mindjárt vége lesz mindennek, pár perc 
csak. A vonal elején, - la gránátosok .'balszárnyán 
- egy osztrák százados áll. Mereven áll, csákója 
mélyen a homlokálha 'húffiéa és szép, harna, férfias 
arcán lassan ,görögnek a könnyek a fehér zubibo
nyára. A szeme rezdületlel'1. 

A tábornoK: megáll előtte: 
- Köszönöm, százados úr ... 
Viéoseyfuez megy, kezetnyújt s most mind a ket

ten egy nlévre gondolnak: Szolnok. Ott vesztek össze 
ők ketten, de k'öz,ben tönkreverték Karger geneil'ális 
kilencezer katonáj át. Most övéjük ,a két legszélső 
cölöp és tudjálc Szolnokért. Jól van. Megindul a 
cölöp felé. Nehezen jár, Sujánszky segíteni akar. 

- Hagyja, tisztelendő barátom, úgy sem sokái,g 
van szükségem ,a láibaml'a ... 

Belekapaszk<>dik a cölöphe s úgy lép fel az emel
vény lérpcsőin. Egy liépcső, még egy és az, utolsó. 
Megfordul, fáradt, fejét a fához támasztja. Előtte 
a rozsdás októberi mező és a zavaros ég. Nincs to
vá:hb. Feje felett Meyer úr áll a létrán és 's.zétnyitja 
a hurkot. A zsinór a szakállán fekszik. Felnéz: 

- Kérem, vigyázzon a szakáHamra, össz,e ne bor
z<>lja ... 

Aztán magába néz egy pillanatra megint ... 
Mint egy madár lszárnya, úgy lebben el előtte egy 
homályos arekép: sz a!b ad, síma homlok alatt Vlé
kony, s.ötétszőke szemöldök, a halántékon két ke
resztibefutó kis ér, a szeme zlöld és kék, mint sekély 
kis tav,ak szélén ,a víz, a ibiedermeyer-kor cs.illog 
alatta, brokátok tompa szín,ei, kristályok hűvössége, 

szor így nézni laktanyánkat, ha közeledünk feléje, 
hazatérvén szolgálatból vagy máshonnan '" 

Nem beszéltem a védelem végrehajtásáról, sem 
a védelmi berendezésekről, mert csak elveket kíván
tam tárgyalni. A gyakorlatba átvihető gondolatokat 
vetettem fel csupán, hiszen illagávai a védelem 
végrehajtásával tisz,tában vannak az örsök oly
annyira, hogy senki emberfiának nem ,ajánlható 
ennek kipróbálása! 

Nem tárgyaltam azokat a kívánalmakat sem, 
melyeket különösen fontosabb laktanyáinknál kell 
szem előtt tartanunk repülő-támadások esetére. Lak
tanyáinknak ilyen vonatkozásban való megvédése, 
illetve védelmi berendezése más elbírálás alá tar
tozó kérdés. E tekintetben az örsök a kellő irányítást 
és támogatást megkapj álc 

Laktanyák építésénél, esetleg vásárlásánál 
mindig fontos annak a szemelőtt tartása, hogy a 
laktanya jól védhető legyen. Ne feledjük, hogya 
védő biztonságtudata egymagában is nagy erőt 
jelent. Viszont a támadó harckészsége erősen cSÖK
ken, sőt egészen meg is törik, ha a védő megközelít-
hetetlenségét látja. . 

Természetesen a gyakorlatban sok nehézséggel 
kell megküzdenünk, mert a laktanyák jó része nem 
a miénk. De ha bérlet elöU állunk, legyünk akkor is 
a legmesszebbmenően figyelemmel a lehető legjobb 
megoldásra. 

halk muzsika. A ,felesége. Csak Mlig látja, mintha 
teny,érrel takarná az arcát, a síró as,szonyok mozdu
latáv:al. 

Rekedten tör fel belőle a név: 
- Emilia ... 
Nem szabad! Erőiből van Isten országa. Balra 

néz, akkor kapcsolják le Vécsey ke:oéről a vasat. Ez 
Szolnok. Job:b:ra~ Ott Leiningen 'hOTgadt feje. E-z, 
Alibunár és a lagendorfi nagy mars. Lassú dolb
pörgést hall, most látja az alibunári roham l\,atonáit, 
a harmadik zászlóaljat, a ,1'egendáJsat, a zömök kis 
szegedi gyerekeket. Veressipkások! Egy arc úszik 
előtte: egy 'barna káJplár, karját s'zétcsapwa bukik le 
a sáncról, a szemfoga kivillan, szájára ra v:an ,sze- . 
,gezve az utolsó ordítás. Ez Vác. Még, egy arc: a tizen
négyéves doibosarca, amint bukldácsolv:a megy a 
jarkováci mezőn, kezében pörögnek a v'erők, a mély 
üstdob a bokáját veri, a nyaka kamasz.os-véknyan 
áll ki a ibarna katonakabátból,a :száj,a fesz'es, feje 
'födetlen, homlokán [köt,és és ,egy fekete alvadt vér
folt. A zászlóalj árad fel a domb oldalra, porban, 
vashan, verejtéklJJen, a doibszó reng felettük mind 
erősooIben: katonák, katonák, fiatal farkasok, veres-o 
sipkások, halálfiai, lássátok, ott ég a domb mögött 
tömör füstihen a jarkováci torony ... 

Kiált: 
- Éljen a (haz ... 
Alatta megmozdult az emelvény. Két kar nyúlt 

ki lés melgragadta a :osámolyt. A kérp elsötétül. 
A dobok meossze zuhognak. CslÖnd. Lálba akkor 

elhagyta ,az utolsó lépcsőt és nesztelenül, derengő 
világosságban megnyílt előtte a kapu. 
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A ferbli-játék csalásai. 
Irta: Dr. TARTSANYI (SCHREIBER) DANIEL 

rendőrkapitány. 

Vannak bűntettesek, akik az emberek szenvedé
lyeit, bűnös hajlamait használják ki bűncselekmé
nyeik elkövetésénél, s ezek sok tekintetben előnyhen 
vannak az alvilág többi tagjaival szemben. A szen
vedélyek rabjai maguk keresik fel a bűntetteseket, 
szinte kérik azokat, hogy csaljáik és lopják meg 
őket másrészt meg - ha már becsapták és meglop
ták 'őket, nem tesznek feljelentést, m ert szégyenlik 
a "dolgot". Ezért működnek sokszor éveken át a 
jóslással csalók, kéj tolva j ok, hamis pénzt ígérő 
csalók és - haaniskártyások háborítatlanul. 

A hamiskártyások a legsikeresebben ' az egysze
rűbb embereket károsítják m eg, akik legszívesebbe n 
az u. n. szerencsejátékokat játsszák, m ert azoknál 
nincs szükségük nehéz sz.abályok ismeretére. Ilyen 
játék a ferbli néven ismert veszedelmes kártyajáték. 

Magyarország első földbirtokrendező bizott~ 
ságai a ' ferbli-partik voltak, ami azt jelenti, 
hogy ezer és ezer földbirtok úszott el ezen a 
szerencsétlen ' "szerencse"-játékon. Két-öt játékos 
B2 lapos magyar kártyával játssza. Az osztó balfelé 
emeltet, jobbfBlé oszt. Minden játékos kap 2-2 lapot. 
Aki először kap kártyát, az beteszi a "vizit", az alap
tétet, amit a többiek is megtesznek s ebből kelet
kezik a ,;kassza". Helyesebben a többi játékosok 
csak akkor teszik be a vizit, ha "ferblijük" van 
(színük, Farbe = szín), vagyis egy színből két lap
juk, vagy pedig két különböző színből két egyf?rma 
értékű lap, pl. két nyolcas, két felső stb. Aki Jón?,l~ 
tartja a l'apjait, ' az '"heljehbez"; vagyis. vagy a VIZI 

nagyságát, vagy ennek dupláját téteti be a tö,bbi 
játékosokkal. Azután az osztó is "drágíthat", ".ve
zethet". A számos kártyák értéke számok szermt, 
a figuráké tíz pontot érnek, az ász pedig ll-et. 
az nyer, aki a legtöbb pontot éri el. A kártyák 
értéke a következő: legtöbbet ér négy ugyanazon 
értékű lap, pl. a 4 ász, 4 király, stb. Azután négy 
kártya egy színhől (pl. zöld alsó, felső, király, ász). 
A rangsorban következik három ugyanolyan értékű 
kártya Pl. három ász, stb.), majd három kártya egy 
színből (pl. makk alsó, felső, király), azután két ász, 
két király, stb. végül egy ász és egy tizes, vagy egy 
ász és egy figura, vagy egy tizes és egy figura 
ugyanazon színből. Az első két lapot fedve (csukva), 
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a masik két lapot nyitva adják. A f.erblinél nemcsak 
az veszít, akinél a négy lap point-jeinek a száma 
a legkisebbet teszi ki, hanem az Ís, aki "megijed" 
s nem mer tovább tétet tenni. Az ilyen játékos egy
szerűen elveszti az addig betett tét jét. Ez is külö
nösen veszélyes játékká teszi a ferblit. "Kunsztnak" 
nevezik a három színből levő ugyanolyan értékű 
kártyát, míg "girigárénak" a négy különböző szín
hől egymáflután következő lapokat (pl. zöld 7, 
makIr 8, tök 9 és piros 10). Ha "sántával" játsszák a 
ferblit, az azt jelenti, hogy a sántának kimondott 
lap, pl. makk felső, bármely más laphoz felhasznál
ható.' (Pl. egy ásszal együtt két ász-értéket jelent.) 

A ferbli játéknál a csalók általában azokat á 
trükköket használják, amiket más játékoknál is 
alkalmaznak, az emel tetésnél és visszaemelésnél 
csalnak, ihamis össz·eállításoka t csinálnak a nekik 
megfelelő jó Japokból (az u. n. flótát), vagy az elő
zőleg lejátszott lupokból szedik össze ezeket a flóta
lapokat, amit aztán a játék során becsempésznek li 

csomagba. Itt is csinálják a "biglizést", az egyes 
lapok erőszakos meghajlítását, vagy alapok "prepa
rálását", amely abból alI, hogy egyes kártyák sz.élét 
egy fél milliméterrel keskenyebbre veszik s ezáltal 
ÍJ, többi, nekik megfelelő lapok a csomagból kissé ki
állnak s így azokat kevel'éskor, emeléskor s osztás
kor ft csomag tetejére lehet vinni. Mások "cinkelik", 
megjelölik a kártyákat, az ügyesebbek pedig "plan
kolnak", "valterozást" csin.álnak, vagyis játék köz 
ben kézügyesspggel egyes lapokat a cSOiIllag aljára 
visznek vagy pedig az egész csomag h elyzetét, a felső 
és alsó rész ügyes, észrevétlen kicserélésével meg
változtatják. 

A ferbli-játéknál leginkább alkalmazott ~salásj 
trükköket ' részletesebben ' a következőkben ismer
tetjük. 

Csalás a "tlótával". 

A csaló az előző játék megmaradt lapjaiból ke
verés közben összeáílít 8 lapot, "flótát" csinál, amit 
azután ' - mint osztó - a csomag tetejére tesz. 
Az áLdoza t emel, de a csaló vigyáz arra (visszaemel) , 
hogya flóta ismét a csomag tetejére kerüljön s így 
azután le lehessen osztani a kártyákat. Sokszor a 
csaló a flóta lapjait "megbiglizi" s együttesen a 
csomag közepén helyezi el. Amikor a be nem avatott 
játékos emel, önkéntelenül is a flóta feletti lapokat 
emeli le s így a flóta felülre - tehát leosztásra -
kerül. 

A ·f.lóta lwpjai: 
makk ász 
makk tizes 
tök 9-es 
tök felső 
piros ász 

ez jut az áldozatnak, 

ez jut a csalónak, 

makk nyolcas ez jut az áldo~atnak, 
tök király 
tök alsó ez jut a csalónak. 

Az áldozat az első két lapját nem nézheti meg, 
"vakon" kell "májzlit" hívnia, azonban a csaló a 
leosztásnál, - mintha véletlenül történne - meg
mutatja az első két lapot. A csaló az osztás alatt 
félrefordul, félrenéz, vagy erőlködve köhög, köp 
s ilyenkor "ügyetlenségből" úgy osztja a lapokat, 
hogy az áldozat - a lapok alá "kukkantva" - azo
kat meglátja. Ez örül, hogy véletlenül (!~) meglátja 
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Amit visszakövetelünk: Lőcse. 

előre a jó lapokat s nagy - 5 pengős - "májz1it" 
hív. A csaló leoszt ja magának a két lapot, azt meg
nézi thár előre tudja, hogy milyen lapok azok) s 
lJlegadja a ,,illlájzlit". Ekkor mind a kettő betesz 
5- 5 pengőt. Arra az áldozat megnézi - most már 
a kezében - a két lapját (makk ász és makk tizes) 
s mivel ezek neki nagyon tetszenek, "besszereI" 
("beljebbez") s ekkor újból tesz a bankba, most már 
10 p-t. A csaló ez.t is megadja s ő is betesz 10 p-t. 
A bank most már összesen 30 P. Az áldozat, jó lap
jaira támaszko,dva, a harmadik lap előtt kér 10 P-t, 
amit a csaló ,megad és be is fizet. Azonban a harma
dik lapot 20 pengőért kínálja a csaló "vakon", de 
a~!.I:>rt úgy csúsztat ja felfelé, hogy az áldozat kapzsi 
szemf' azonnal meglássa a jó lapot s így megadja 
a 20 pengőt. A csaló a negyedik lapért már 40 pen
gőt kér, amit az áldozat habozás nélkül megad, 
mert nagyon "jók" az eddigi lapjai. Ekkor az' áldo
zatnak joga van a csaló kezéből a csomagot átvenni 
s a csalónak a következő, harmadik és negyedik 
lapot leadni. A harmadik lapért 80 pengőt kér 
(a csaló meg is adja, neki biztos nyerés,e van) s a 
negyedik lapot ingyen adja, mert már ő maga sem 
akarja továJbb emelni a téteket, mivel gondolja, 
hogy a partnerének (a csalónak) "is" lehetnek jó 
lapjai, mert megadta a 80 pengőt. A csalónak ekkor 
hívnia kell valamit. Hív 160 pengőt. Az áldozat ezt 
,'agy megadja vagy nem. Ha nem adja meg, akkor 

a csaló behúzza az összes téteket anékül, hogy ~ la
pokat felmutatnák. Azonban az áldozat - ha nem 
ijl'dt meg - megadja a 160 pengőt, felmutatják a 
lapokat s a - csaló nyert. Az áldozatnak van 29 
(makk ász = 11, makk 10, makk 8), a piros ász egye
dül nem számít semmit. A csalónak ezzel szemben 
van 39 (nk H, alsó, felső, király), amivel nyert. 
Az áldozat kaphat negyven zöldet, de a csaló kap 
négy alsót, amik többet érnek. A flóta lapjai állan
dóan váltakozhainak s mindig akkor kerülnek "ki
lövésre", ha a csaló az osztó. 

Preparált lapok. 

Ha az áldoz.at oszt, a csaló preparált lapokat 
használ. Valamelyik színből preparálva kell lenni 
a 8-as, 9-es, 10-es, alsó, felső és király lapoknak és 
a négy ásznak. Az áldozat k everi a csomagot, s 
amikor emelés végett az a" csalóhoz kerül. a tíz 
"cúgos" kártyát - mintha jó utánakeverést csi
nálna - észrevétlenül a csomag tetejére húzza, 
il azután azokból négyet lekever, vagyis a csomag 
alá tesz s így a csomag tetején a tíz "cúgos" kártyá" 
ból csak hat JÓ lap maradt. Ez egy-két pillanat alatt 
megWrténik. Ekkor az áldozat oszt s leoszt a csaló· 
nak ismét két jó lapot (ez összesen hat) s magának 
a hátralevő két rossz lapo~. A csaló - természetesen 
- nyer. 
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A csaló egyszerre két játékost (áldozatot) is le 
tud "vágni". Balra tőle ül az első áldozat s jobbra 
a második. A második játékos kever s a csaló emel. 
A csaló emeléskor kihúzza a preparált lapokat 
(tíz jó lap), a CSO!IDag tetejére hozza s ezekből két 
lapot "levág" a csomag alá, míg két rossz lapot ki
húz a csomag közepéről s ezt a kettőt ráhúzza a 
felül maradt nyolc "preparált", jó' lapra. Ekkor a 
második áldozat oszt, s a .felül levő első két lapot 
(rossz lapok) az első játékosnak adja, az utána kö
vetkező két jó lapot magának. Az első játékos ekkor 
beteszi a vizit, mondjuk 1 pengőt. A betevések után 
"besszerei" (2-2 P), azután "levakolja" 4 pengővel 
s ezt as megadják. Ezután a második játékos, ha jó 
lapja van, a 3-ik és 4-ik lapot árulja, pl. ez a két lap 
8 P. s azután még emelik a téteket. amíg lehet, vagy 
ameddig valamelyik meg nem "ijed". A végén fel
mutatják a lapokat s a csaló nyert egy "kunszt"-tal 
(makk ász, tök ász, piros ász, negyedik lapja a tök 
8-as volt), az első játékosnak 31 point-je lett (zöld 
felső, zöld 10-es, zöld ász és tök felső), míg a máso
dik áldozat 29-cel végzett (tök 9, tök 10, tök alsó, 
piros kh~ály). A nyolc jó lapból négyet kap a csaló 
s 2-2-őt a két játékos. 

Négyes partiban is tíz lapból áll a "cug" vagy 
a "flóta", 5-ös ferblinél csak flóta állítható össze s 
feltétlenül "háverrel" kell a csalónak dolgoznia, aki 
~meljen, még pedig "jól" ... A Hótában kell lenni a 
"sántának" is (Pl. a makk hetes), amit az áldozatnak 
osztanak ki, hogy legyen kedve licitálni, s hogy 
nagy legyen a kassza 

Csalás az Ú. n. "lógózással". 

Nagykezű csalók sikerrel alkalmazzáJk a lógó
zást. Még az előző játékból elvesznek egy ászt s azt 
a tenyerükben tartva a térdükre csusztatják, addig 
a térdükkel az ,asztalhoz szorítva tartják, amíg ki 
nem osztják a csalónak a nJégy lapot. Ebből a n égy 
lap'ból azután a legrosszabbat kiveszi a csaló s kicse
réU a térdén ,elrejtve tartott disznóval. Ügyesebb 
csalók négy lapot tartanak így "lógóban", Pl. a pi
ros 10-est, felsőt, királyt és ászt. Fontos, hogy egy 
színből legyen ez a négy lap. Amikor nagy a hanl{, 
a négy jó lapot a kiosztott négy rossz laIPra ráteszi 
(de az ujjaival kissé elválasztva tartja a négy jó 
Lapot). Azután, mintha zav:arná, 'hogy az asztalon 
levő csomag kártya közel van hozzá, megfogja a cso
magot s arrább teszi. Még mondja is, /hogy: - Ez 
nem játszik, tessék ~élretenni! Ezalatt a kezében 
levő nyolc lap l{özül az alul volt négy rossz lapot 
ennek illZ arrélbb tett csomagnak a tetejére csusztatja 
s a kezében maradt négy jó lappal pedig minden
kit "levág". 

"Cinkelt" kártyák. 

Ha a csaló ,sem ,;flótát", sem "cugot" ne,m csi
nált s nem "lógózik", "cinkelt" kártyákkal játszik. 
Fontos a színek cinkelése s ezért a sarkok jelzése 
i~ elegendő, amit már új kártyáknál is 1-2 játék 
után meg tud csinálni. Nagy előnye a csalónak, 
sőt mindent !IDeg tud vele ,érni, ha tudja, hogy mije 
van az áldozatnak s mi fog következni. Ferblinél 
lepleztlék le Budapesten azt a hamiskártyást is, aki 
fényes, nagy cigarettatárca felett osztotta le a lapo
k,at a partnereinek, s mindig tudta, látta, hogy ki 
milyen lapokat kapott. A "plankolás", "valter oz ás" 
nagyban érvényesül a cinkelt kártyáknál, mert az 

osztó csaló egyszerűen "elplankolja" vagy "elvalte
rozza" a következő TOSSZ lapok'at, amiket saját mill

gának kéne kiosztani. Sok Ihelyen úgy védekeznek 
a "plankolás" és "valterozás" ellen, 'hogy megnézik 
a csomag alján levő lapot, az ú. n. "ambót" így nem 
tud a csaló a ,csomag alácsusztatni lapokat. 

Nagyon tehetségtelen., primitív csalók azok, akik 
a 'befizetéseknél csalnak, vagyis, akik abemondott 
téteknek csak egy résZlét dobják be a kasszá:ba, de 
ilyenek is Villnnak. 

Két könyv. 
I. 

Európa hadseregei. 

Közismert tény, hogy minden papír-lSzerződés, 
baráti 'kapcsolat csak addig ér valamit, míg a szer
ződő felek érdekei párihuzamosan haladnak. Ez \ért
Ihető is, Ihisz majdnem minden kormányzat a "Sacro 
egüismo" - szent önzés - e>lvérr:e támaszkodiik. 

"A háború nem más, 'fltint a politika más eszkö
zökkel való folytatása", ez is igaz! Aki eredményes 
politikát óhajt folytatni, annak tekintélyének kell 
lennie, ezt pedig minden időben a kard adta meg. 

Európa egén ma viharfelhők tornyosulnak. Még 
alig vonult cl az abesszin-háború, majd a spanyol 
forradalom vihara, máris villámlik, de most már 
igen közelről. A Páris környéki békeszerződések 
torzszülötte, a Cseh-szlovák állam, összeomlással 
fenyeget, mely könnyen világégést okozhat újra. 

Ilyen időben mindenki t érdekel a hadseregek 
létszáma, állapota, szervezete, teljesítőképessége és 
harceljárasa. Ezekre a kérdésekre felel meg egy 
igen ügyesen összeállított, legutóbb megjelent német 
mű. ("Die europaischen Heere und ihr kampfver
fahl'en" Verlag Beinhard & Graefe, Berlin.) 

A mai feszült külpolitikai helyzetben ~inden 
szem elsősorban a Cseh-szlovák köztársaságra te
kint. Mint tudjuk, a 141.000 négyzetkilométer terüle
ten 15 millió lakos él, melynek azonban csak kb. a 
fele, 7.5 millió cseh, a többi nemzetiség, elsősorban 
német, tót és magyar. Ez okból kifolyólag a had
sereg is igen kevert, megbíz{b.atónak tehát csak az 
alig 52%-ot kitevő csehek tekinthetők. A cseh köz
társaság kereken 1100 kilométer hosszú és kb. 250-
300 kilométer széles, a középső részen (Nikolsburg
nál) pedig alig 150 km-re zsugorodik ez a távolság. 
Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogya katonaföld
rajzi helyzete igen kedvezőtelen. A cseh békelétszám 
nagyjában így alakul: 

2 évfolyam (á 75.000) 
Tisztek 
Továb bszolgálók 

150.000 
10.000 
20.000 

180.000 fő. 

Belőlük 12 gyaloghadosztályt, 2 hegyi-, 4 lovas
dandárt, 3 páncélos-, 7 repülőezredet, 11 határőr 
zászlóailjat rés több városztaJgot képeznek. 

Háború esetén legalább 34 gyaloghadosztállyal 
sz~molunk és a háborús létszámot 1 millióra 
becsüljük. 

Harcmodoruk a franciMéhoz hasonló; csak 
akkor támadnak, ha tiizérségi és lökőerejük fölény
ben van (1 gyalogzászlóalj támadósávjára 4-500 
méter t számítanak!) A kiképzés sarkalatos pontját 
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Dallal - gyel'ekhaddal vonulunk liaza ... Lengyel főh. felv. 

képezi a halogató-harc, a védekezés a betört ellenség 
ellen és ellentámadás. 

A felszerelés kitűnőnek mondható. Korszerű és 
fejlett hadi iparral rendelkezik. A csapatok harc
értékére azonban jellemző, hogy már eddig is szá
mos cseh katona szökött át hozzánk teljes felszere
lésben, legutóbb már páncélos motorcsónakjukkal 
együtt. 

• 
Keleti szomszédunk, Románia az elcsatolt Er

déllyel kb. 18 millió lakossal rendelkezik. A lakos
ságnak itt is csak mintegy 70%-a román. A többi 
nemzetiség, magyarok 10%-ban vannak képviselve. 
katonaföldrajzi helyzete a Kárpátok révén kedve
zőnek mondható. 

Béketagozódása: 24 gyalog-, 4 lovas hadosztály, 
kb. 800 repülőgép és 90 páncéljármü. Békelétszáma 
kb. 136.000 ember és 15.000 csendőr és 16.000 határőr. 
Háborús létszáma 1,600.000-re tehető. 

Szabályzatai francia mintára készültek. ]'ő
figyelmüket a hegyi háborúnal~ szentelik. A had
sereg felszerelése nem egyönt!3tű, csak lassan kor
szerűsitik. A csapatok harcértéke a politikai viszo
nyok következtében nem egységes, bár a világ· 
háborúban az oláhokkal kevert ezredek megfeleltek. 

• 
Jugoszlávia 248.000 négyzetkilométernyi terüle

tén 14.5 millió lakos él. A lakosság 40%-a szerb, 
20%-a horvát, 7%-a szlovén, 5-5%-a német, magyar, 

bulgár stb. Katonaföldrajzi helyzete a sok nehezen 
jál'ható ih'egy, Ihosszú tengerpart k'öveiJkezté'ben nem 
morrdható rózsásnaJk. Bár a kisa'lllÍJant állrumszövetség 
tagja, külpolitikája mindegyre eltér a két másik 
taJgállamétól, jóviszon.yt óhajt folytatni tSzO!IDsz.éoai
val, elsősorban . Magyarországgal, Németországgal 
és Olaszországgal. 

A szolgálati idő 18 hónap, a különleges fegyver
nemeknél 2 év, a határőröknél 3 év. Béketagozódása: 
16 gyalog-, 2 hegyi hadosztály, 16 határőr zászlóalj, 
kb. 800 repülőgép. Békelétszáma 125.000, háborús 
létszáma pedig mintegy 1,400.000 főre tehető. 

A kiképzés súlypontját a támadás és az erdőben 
való harc képezi. A vezetőkben a gyors elhatározást 
fejlesztik, gyors döntést óhajtanak elérni. Szabály
zataik értelmében a tűz előkészíti a közelharc árán 
elért döntést. 

A hadsereg értéke kiválónak mondható. Bátor
ság, merészség, halál~megvetés jellemezte már a 
világháborúban a szerb katonát. A katonás, hazafias 
szellem oly magas fokon állt, hogy nem ritkán asszo
nyokat és gyermekeket találtak fegyverrel a kézben 
katonáink. 

• 
Olaszországban találjuk a katonai előképzé8 

legtökéletesebb szervezetét. Az olasz fiúgyermek 
már balilla korában kezdi, és mint 55 éve8 tartaléko8 
fejezi be katonáskodását. A had8ereg békében 29 
gyalog-, 3 motorizúlt, 3 gyors- és 5 alpini hadosztály-
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ból, 4 páncélos ezred ből és mintegy 3000 korszerű 
repülőgépből álló légi haderőből áll, a haditengeré
szeten kívül. 

Számottevő erő a fasiszta feketeinges had is, 
1936-ban mintegy 600.000 volt létszáma. Háború ese
tén azo,nban 1% millió teljes értékű katonával 
rendelk~zik, s összesen 7.8 millió hadképes embere 
van. (A lakosság 14%-a!) Békében kb. 442.000 ember 
áll fegyverben. 

Olaszország a Duce vezetése mellett elsőrendű 
hadseregre tett szert, me ly teljes harcértékkel ren
delkezik, kiválóan felszerelt korszerű egységekkel. 

'* 
A fiatal lengyel hadsereget Pilsudski marsall 

állította fel, létszáma mintegy 302.000 emberre te
hető, mely 30 gy'alog-, 1 lo:vas hadosztályra, 12 ön
álló lovasdandárra, 10 páncélos zászlóalj ra és mint
egy 1500 géppel rendelkező légi erőre tagozódik, a 
32.000 főnyi határőrségen kívül. Háború esetén 
mintegy 3.5 milliós hadsereggel számolhatunk. 

A hadsereg értéke még nem megállapítható, a 
lengyel katona jó. 

A leghatalmasabb haderővel Oroszország ren
delkeúk, 170 milliónyi lalkosáJból ma klb. 1.8 milliót 
tart fegyverben. Ez az óriás hadsereg 23 lövész had
testre és 100 lövész hadosztályra tagozódik, a repü
lőkön, tü~éreken és tengerészeken kívül. Háború 
esetéÍl 10 milliós Ihadserre,ggel számolnunk kell. 

A világ legerősebb hadseregének értékéből 
sokat levon az a tény, hogy jóformán nincsen tiszti
kara. Hisz a magasabb parancsnokokat átlag ne
gyed évente végzik ki. 

A felszerelésről, harcértékről és kiképzésről na
gyon ellentétesek a vcélemények, hadi ipara teljesen 
független, nagyteljesítményű. 

A cseh feszültség' következtében sok szó esik az 
orosz támogatásról. Ha egy pillantást vetünk a tér
képre, észrevesszük azt a 6-800 km-es távolságot, . 
mely Közép-Európa és az orosz határ között mu
tatkozik. Lengyelországon vagy Románián a vörös 
hadseregnek okvetlenül át kell vonulnia. Erre azon
ban a két érdekelt álla,m nem nagy hajlandóságot 
mutat, hisz könnyen megtörténhetne, hogy az oro
szok elfelejtenének kivonulni. 

A hadsereg felvonulása a gy,ér vasút- és úthá
lózat miatt heteket venne igénybe. Másrészt kérdés, 
mi lenne, ha a hadsereg elhagyná az országoU Ha 
győz, vezére aligha fog Sztalinnak újra behódolni, 
}la pedig veszít, Szovjet-Oroszország ifelbOiIUlik. 

Ma, világtörténelem sorsdöntő napjait éljük, 
jól esik tudni, ki mivel számolhat, milyen erős a 
barát és az ellenség. 

II. 
A székely hadosztály, 

A székelység a történelem évszázadain keresz
tül őrködött végvári vitézkéntaz ezel'éves Magyar
ország keleti határain. A végvidéki küzdelmek 
utolsó fellobbanása volt az a nehéz küzdelem, me · 
lyet a székely hadosztály 1918-19-ben vívott. Ezt a 
küzdelmet ecsetleli Szent Kereszthegyi KratochvU 
Károly ny. altábornagy nemrég megjelent műve: 
"A székely hadosztály." 

Minden egység felbOiIlllott már, a magyar fele
lős körök biztatására hazafelé özönlöttek katonáink 
1918-ban, mikor a székely hadosztályban még rend 
és fegyelem uralkodott. Nem a nagy létszám, ha-

nem a győzniakarás és a hazaszeretet tette érté
kessé ezt a csapatot. 

Károlyi Mihály, Magyarország szerencsétlen 
miniszterelnöke kötötte meg a belgrádi katonai 
egyezményt 1918 novemrber 9-én, Fr,anooetd'Esp,emy 
francia tábornokkal. Az egyezmény értelmében a 
Maros vonala volt a demarkációs vonal, melyet oláh 
csapatok nem liéphettek át. (Ha Károlyi saját !b.iu
ságának kielégítése végett nem utazott volna Bel
grádba, a fegyverszüneti tárgyalások értelmében 
idegen katona nEWl tehette volna be lábát az ezer
éves Magyarország határain!!!) 

Erdélyben eúdőben 28 zászlóalj, 12 üteg és egy 
lovashadosztály tartózkodott, elég tekintélyes erő a 
román hordák feltartóztatására. 

A román hadseregnek és a diplomáciájának si
került kieszközölnie, hogy a demarkációs vonalat 
rendcsinálás, valamint Ihadászatilag fontos pontok 
ideiglenes birtokbavételének ürügye alatt oláh csa
patok átléphessék. December 21-én Dést, 24-én pedig 
Kolozsvárt vették birtokukba. 

A magyarok nyugatra vonultak vissza, 15 kilo
méter széles semleges sávot hagyva maguk és a 
románok között. A románok természetesen ezt az 
övet is átlépték, elfoglalva Bán,ffyhunyadot és Zsi
bót. Antan.t IhatalmaJk újra demarkációs vonalat 
jelöltek ki, melyet az oláhok természetesen ismét 
nem tartottak tiszteletben. Erre Erdély katonai pa
ranosnoka eJrrendelte az ellenállást. A 21. ezred csu
csai harca fényes győzelemmel is végződött. 

Miniszteri rendelet értelmében az eddigi 38. 
hadosztály a "Szé/k1ely hadosztály" elnevezést kapta, 
s így !került 'be ,a történelem arany'könyvé'be. 

Budapestről - miután e derék katonák bolse
vista ellenes hangulata közismert volt - nem kap
tak semminemű támogatást, ami érthető elkesere
dést szült a székelyek körében. 

A székely-hadosztály két malomkő között őrlő 
dött; Ihátarrnögött a forrongó vörös Bud3ipest, szembe 
vele a fosztogató román hordálc A hadosztály a 
magyar bolsevizmus ellen akar fordulni - de egye
dül. Még a látszatát is kerülte annak, hogy az 
oláhokkal menjen a vörös hadsereg ellen. A vörö
sök ellen való működés lehetőségét az április 16-i 
román támadás végleg meghiusította. 

Feltartózhatatlanul közeledett a vég. A vörö
sök tetézték a területveszteség okozta zavart és 
csüggedést, kifosztva a hadosztály részére elindított 
szállítmányokat, elvágva utánpótlási vonalukat. A 
hadosztály válaszút előtt állt. Vagy csatlakozik a 
vörösökhöz - ami felfogásával homlokegyenest el
lenkezett - vagy megegyezést keres a románokkal. 

Április 25-én megkérdezték a legénységet, hová 
akar menni, mely tervet akarjaelfogadnH A több
ség döntése értelmében az oláhokkal április 26-án 
a fegyverszünetet jllleg is kötötték. A székely had
osztály ezzel a döntésével tulajdonképen halálos 
döfést adott a bolsevizmusnak. N em is sejtették a 
fegyvert letevő elkeseredett székelyek, llOg~l e tény
nyel meggyorsították a puslztító bolsevizmus végét. 

A románok nem tagadták meg önmagukat és 
minden úton-módon kijátszották a szerződés hatá
rozmányait. A székely hadosztály tagjait foglyok
nak tekintettJék s csak 'hossZ!Ú. utánjárás, tiltakozás 
eredményeként nyiltak meg a brassói fellegvár 
kapui, jóllehet sokaknak továbbra is állandóan kel
lemetlenkedtek. 
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Pihenő - lövészeten. Bálint Géza tőrm. v. felv. 

A szerző saját zsavaival méltathatjuk talán leg
jobban a ihadosztá,ly elhatározásának óriási hOT d
erejét: "A székely hadosztály bolsevista ellenes volt 
az első piUanattó~ kezdve és ez megbecsülhetetlen 
állásfoglalás volt Európa érdekében. H a a székely 
hadosztály Celjesen a bolsevistákhoz csatlakozik, ki
verik a románokat Erdélyből, me1·t a Székely had
osztály harci kedve magával ragadta volna .a vörös 
sereget is ... E győzelem ára azonban Erdély bol
sevizálása lett volna. K un Béla és társai állam rend
szere, a tanácsköztársaság megerősödve baráti és 
elvtársi kezet nyujtott volna a Dnyeszteren álló 
orosz bolsevistáknak. Igy tehát nem volt mindegy, 
hogy mire határozta el magát az erdélyi parancs
nokság, hogy a Székely hadosztály vörös lesz-e 
avagy bolsevista-ellenes, hogy K un Béla hosszú 
időre rendezkedik-e be Magyarországon, vagy sem. 
Ezzel az elhatározással dőlt el Közép-Európa, vagy 
talán egész Európa sorsa . .. " 

Hogy ez mily veszedelmeket rejtett volna ma
gában, arra elég rámutatni, hogy Ausztriában és 
N émetországhan ~gyará'Ilt bolsevi,sta érzelmű kor
mányzat volt akkor!! 

A hadosztály vérével pecsételte meg a dicső 
székely nevet, ő adta meg az, első halálos döfést a 
trianoni Ibé'kep,arancsnak, me,lyet :reméLhetőleg ha
marosan több is fog követni. 

nemes Suhay Imre 
ny. alJtábornagy. 

Ideges emberek. 
Irta: KARAP FERENC ny. tiszthelyettes. 

A világháború kez.dete úta, egészen a türv'ényes 
rend helY,l'eállításáig, nagyon sok külölIlleges par.ancs, 
rendelet jelent meg az or,szágba.n.JÓllehet, hogy 
mindenik intézkedés a háború's érdekeket szolgálta és 
a háború ,sikere érdekében adták ki, elmondhatj uk, 
hogy ,ezek ·az intézkedések töhbé-keV'ésbbé felzaklat
ták az amúgy is izgatottság ban, forrongásban levő 
kedélyeket. De azért a lakosság addig, - míg az 
,izgatók meg neID kezdbék nemzetbmnla;sztó :lIlunkáju
kat - soha egyesetbelIl sem kezdte el Mrálgatni, 
hogy ezt w;'gyamazt az intézkedést miért adták ki 1 
Izg8itott hangulatban, izgatott lelkivilágban bár, de 
alávet'ette magát mindenki a rendelet va'gy intézke
désnek. 

Ez az iz.gatottság, ,ez a zaklatott lelkiáUapot, 
amiben az akkori lakosság élt, mindjárt akkor lett 
úrrá a lelkeken, mikor a mozgósítás megtörtént. Ettől 
az időtől kezdve azután az események oly gyorsan 
peregtek le egymásután, hogy a lakosságnak ne~ ~s 
volt ideje arra, hogy egyik 'eseménytől a máGilklg 
lelkileg megnyugodhatott volna. Igy aztán érthetővé 
válik hogy a hadvezeWség és a hatóságok áI,t'al le
adott' intézkedések ezt az izgatottságot inkább fo
kozták, mint csökkentették . volna. 

A második mozgósítá,selrendelése után, alig 10 
nap mulva, az orszáJg lakosságáJl:8ik amúgy is izgatott 
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lelkiiállapotát egy - a mwgósítáShoz hrusonló szen
zációs hírdetmény zaklatta Ifel még job:ban!' 

Telefonokon, :táv'irdákon a hatóságoknak, a csend
őrs.égnek,a rendőrségnek tudtul adtáJ{, hogy Fran
ciaországból 12 arannyal megrakott autó indult útra 
Magyarországon keresztül Oroszország.ba. A 12 autó 
aranyat Franciaország küldi hű szövetségesének, 
Oroszországnak. Ez a 12 autó már mind megérkezett 
Magyarországba é.<; itt különböző útvonalakon, külön
böző irányban iparkodnak az orosz határ felé. 

Ez.ért elrendelték, hogy az utakat állandóan 
figyelni kell, a hidakat, átvágások,at, községek Jd- és 
bejáraiai,t ,el kell torlaszolni, 'a közlekedő autúkat 
meg kell állítani, azt és utasait át kell vizsgálni! 

Ha valamelyik aranyszállító autó kézre kerülne, 
az autó uta.sai val "előzékenyen" kell bánni, de HZ 

aranyat azonnal be kell szolgáItatni a legközelebbi 
adóhivatal,ba, vagy a pénzügyigazg,atóságpak. Ittaz,
után a beszolgáltatók "bőséges jutalomban" fognak 
l'pszesülni! 

Ezt a rendelkezést az 'elöljáróságok dOibszó útján 
azonnal közhirré is tették, sőt nemcsak egyszer, ha
nem napjáJban töiblhsz'ör is kihirdett'ették. 

Majd hirtelen az álla:mi nyomdákból a hivatalos, 
mindenkinek szóló nagy, félméteres hirdetmények is 
előkerültek, ezeket a fürge k,ishírók nagy, roz'sdáG, 
meszesfejű szögekkel az utcasarkokra, a kapukra, 
kerÍ,tésekre azonnal kiszeg,ezték. Igy alakosság olvas
hatta is az idevonatkozó rendeletet. Igy kinek-kinek 
tetszésére volt 'bízva, hogy az aranyszállító autó el
fogásával kijáró "bőséges jutalom" mrére ki, hogy 
csigázza fel a:múgy is izgatott famrtáziáját!7 

Utólag elgondolkozhatunk rajta, hogy kinek -
mi lehetett a C'élja 'ezzel a hírreH Mit remélt elérni 

Mag;yar sors. 
Husz éve járom 
Rongyos világo'l'n. 
Husz éve várom 
Legszebbik álmom 
Teljesülését. 

Kicsorbult kardom, 
N yütt a dolmányorn. 
(ireg pajtásom 
S egykori párom, 
Rég elfeledt már. 

Mindegy, én várok, 
Én, bus zarándok! 
De ma,id egy napon 
M ég megragadom 
Kicsufolt kardom! 

II ej, megragadom 
Régi jó kardom! 
Ú gy védem jussom, 
S kardélre hányom 
A gaz lelkeit! 

* 
Husz éve járom 
Rongyos világom 
S még meddig várom 
Legszebbik álmom 
Teljesülését? ! 

Kttköllői Mihály 

,az idegek felkorbácsolásávaU Elérte-e a kívánt célját 
az illető, vagy kudarcba fulladt-e az egész "manő
vereZlés'''~ Erre én sohasem kaptam meg a választ 
senklitől! 

Ha elmondhatjuk azt, hogya mozgösíMts végre· 
hajtása teljes Slikerrel já;rt, mert úgy a bevonul ó 
legénység, mint a vasút és az e<gyéb hatóságok és 
hatósági közegek pontosan me~tették a kötelességü
ket, akkor elmondhatj uk bátran azt is, hogy ezeknek 
az aranys.zállító autókna:k a f·eltartóztatá;sára irá
nyuló intézkedéseket is a leggyorsabb idő alatt a leg
pontosabban hajtották végre. 

Azok a képzoletbellÍ aranypénzek, azok a fantasz
tikus aranyrudak megbizserg.ették a vidéki la:kos,ság 
fantáziáját is. Mondhatom, hogy a hír hallatára 
megmozdult az egész Ol'szág, megmozdultak a vár.:>
sok, a közs.égek, a puszták }akosali, még a leg,eldugod
,fabb Ihelyen levő csőszkuny!hó ö'reg békés lakója is 
figyelte az útat, hogy neo:n-e jön arra az az aU/tM 

Az országutakon le·vő hidak, a községek ki- és be
járatJa, azután az utakon minden olyan hely, ahol a 
felizgult lakosság autó feUarió'Ztatására a helyet oél
szerűnek találta, kötelekk'el, láncokkal, vasboronák
kal, f atörzs ekkel , desikákkal, vasrudakkal stb. vol
tak eltorla,swlva. Olyam helyet is láttam, ahol a csép
Jőgépet és a 'kazánját állították keTesztbe az uton. 

A pol'lep,te torlaszok mellett pedig puskákkal, 
roz,sdás kardokkal, vasvilIákkal, botokkal, jó fogós 
fustélyokkal felfegyverk'ezett ö,reg idősebb em'berekböl 
és fiatalokból álló őrség tanY'ázott. 

Olyan "Istenhátamögötti" lcis falvak lakosai, 
kHmek falvaikon keresztül talián autó addig sohasem 
ment keresztül, de a rossz, gondoz.atlan sáros út mi:vtt 
nem is mehetett volna, ezek is hasonló óvóintézkedé
'sek mellett hűségesenórködtek az általuk emelt tor
l aszoknál , úgy bölcselkedvén, hogy: hátha az üldözött 
autók ,letérn~k a köves útról, hogy üdözőikkel szem
hen egérutat nyerjenek és éppen az ő klŐzségükiÖn me
nekülnek keresztül ~ 

Egy-egy elhagyatott pusztán, hol fédiember alig 
volt üdruhaza, ihelyettük 5--6 asszonyt találtunk, kik 
kendőikbe . ,burkolódz,va, karjruikon csecsemOOkkel, 
kezükbe seprőny'elekkel vagy nyujtófával egész éjsza
l<ákon keresztül vigyázták, ,figyelték az utakat! 

Hogy a kíváncsiság, az őrködőkedv még jdbban 
fokozódjék, ismeretlen helyekről ,táviratok érkeztek a 
lakosság és az előljáróságok tájékoztatására, hogy 
egyik vagy másik autót hol ehbe, ihol ablha a közeli 
faluban, vagy határ'ban látták f'elbulffianni, de az 
autó vagy ·erre, vagy. arra a ,falu vagy város felé 
iránY't változtatva .elmenekült. 

A távirat vétele után azután a lakosság annál 
jobban felizgult, annál jOilJban erősítette a torlaJSzo'kat, 
annál hűségese:bben őrködött. Hiába! Mindenki szere
tett voLna ·a "bőséges jutalomban" részesülni. 

Mondanom sem kell, hogy ezek a nallok az. autó
soknak a "rém" napjai voltak. Valóságos életvesze
del'emben 'foro~tak az uton. Megtörtént, hogya feliz
gatott nép, ha meghallotta a közeledő autó berregés.ét, 
,tiilkölését, a hidak alól vagy az árkokból, alhol meg
buj va várt, diad·almas ordítozással rohant elő, és a 
torlaszok miatt megállani kényszerült autóra és uta
saira vetette magát. Míg azután a felvtilágosítások, a 
kima·gyarázkodások megtörténtek, ,addigra az utaso
kat alaposan elverték, az autókat megrongálták, ab
lakait beverték, a gumiabroncsaü't kQlyuggatták .stb. 
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S~atmármegyélben egy autón utazó gl'Ófnöt, két 
leánygyermekét és a két nevelő kisasszonyi is hasonló 
módon verték el és az autót t'eljesen összetörték. Ha
sonló eset nagyon sok fordult elő akkor az országban. 

Ebben az időben a szinérváraljai örsön teljesítet
tom szolgálatot. Nem mondhatom azt, hogy Szinér
vá:ralja község, vagy az örskörIetben levő közs'égek 
lakosai talán kevesebb ambicióval őrködtek volna az 
omzágutakon, mint az ors~ág máls vi,dékén lévő köz
ség,ek lakói! Itt is n 'agy volt az izgalom, nagy volt az 
érdeklődés, nagy vol t az előkés~ület, nagy voU a tor
laszok építésében a vételkedés is. 

N agy volt igaz az eshetőség is, hiszen Szinérvár
alján vezetett keresztül az a gyönyörű szép mű út. 
mely SzabnáÍ'németiből kiindulva Nagybányán ke
resztül vezetett Máramaross~iget, tehát az ország
ha,tár felé. 

Úgy gondoltuk, hogy >Et 12 aranys.zállító autó kö
zül l<egalább 3-4 darllibot itt sikerül ,eLfognunk, ha 
Szatmárnémetit el is tudják azok az autók kerülni, 
mert a Szinérváraljáig mindenütt síkságon vezető 
országút itt kanyarodik fel, itt buvik fel a hires 
"avasi" hegyekbe. 

Mi csendőrök is érthető <izgalommal, elégg.é Jel
ajzott kedélyekkel nllipokon keresztül ellenőriztük a 
községek ki- és 'bejáratánál felállított torlaGzok mel
lett őrködő em'b e r'eke t, kik azon a vidéken n3!gyon el 
torjedt kisüstökön k~főz.ö,tt szilvapálinka, no meg az 
apalhegyi roppant erős hegyi ,borok <élvezete köv'etkez
tében állandóan tökrészegek voltak. 

Egy délután a község elöljáróságához Nagykároly
ból távirat 'érkezett, hogy onllan két autó az átkutatás 
elől elmenekült és Szatmárnémeti vagy Szinérvár
alja f'elé vette az útját, tehát vésen legyen a lakosság, 
mert a két autón ,biztosan aranyak vannak! 

A táviTat tartaimát az elöljáróság dobszó útján 
azonnal közhín~é tétette. A hír haUatára a la}wsságon 
olyan izgatottság lett úrrá, ez a hír annyira f1elzak
latta a kedélyeket, hogy ehhez hasonló őrjöngő embe· 
reket azóta sem láttam sehol. 

A hír hallatára a község,ben minden munka meg
állott. A kereskedők üzleteiket bezárták, az iparosok 
a műhelyheli munkájukat azonnal féLbe hagyták. A 
mir. járá:sbíróságnál, a főszolgabíróságnál, az adó-, 
erdő- és egyéb hivatalokban működ ő komoly hivatal
nokok, orvosok, ügyvédek és más hasonló úri em'berek 
a földmívelő lakossággal együtt az utcákon voltak. 
Ujabb és újab:b torlaswkat, sőt eg'ész "sltratégiaJi" erő
dítményeket mne1tek. Hogy az izgalom milyen tető
fokra: hágott, jellemzi az, hogy lhárom3!sszonyt és k<ét 
gyermeket legázoltak és összetiportak. 

A régebben őrködő tökrészeg emberek az újabban 
őrködósre érkező emberekkel a torlaszo'knál össze it'! 
verekediek. Persze - mert az újonnan érkezők mind 
nagyobb mérnöki tudással rendelkeztek, így a torla
szok ellenálló képességét ki<fogásol,ták, azokat erősít
getni, átrendezni akarták, amibe a régi őrködők nem 
nyugodt3!k bele. így azután kirobbantak a szenvedé
lyek és alruposan agyba-.föbe verték egymást. 

Nekünk csendőröknek, hol eh1hez, hol ahhoz a 
torlasZl'hoz kellett szal'aJdni, hogy lecsillapít'h3!ssuk a 
forrongó kedélye'ket. 

Ugyanaz nap este örs és járá:sparancsnokorrurnal 
és 12 vadás.zfegyv'errel rendelkező úri emberrel elin
dultunk, hogy a Szinérváraljára befutó országúton 

Az emlékbizottság márvány-síremléket állíttatott Oros
házán a szolgálatban 1885 november ll-én elesett l\lankó 

György csendőr emlékére. 

az Avasújváros felé eső legutolsó magaslat alatti 
patakhídnál a Thwppali őrséget felváltsuk. 

A felváltás elég rendben történt meg, mert mi
kor megérkeztünk, az őrség tökl'észeg tagjait alva 
találtuk, mi pedig hagyiuk őket tovább aludni, ha,d 
aludj'ák k/i a mámoruka,t. 

A fűvel benőtt árkokban elhelyezkodtünk éG 
pusl,áinkat lövésre készen taTtva várakoztunk. Men
nél jobban ránk borult a sötétség, a puskákkal fel
fogyverkewtt komoly úri embereken annál jobban 
erőt vett az izgatottság. 

Ez az izgatottság azután még a mc'llÍ :napig is 
előttem érthetetlen okból mireánk csendőrökre is 
ránk ragllidt. Szinte érezWk, hogy valaminek tör
ténnie kell, ,éreztük, hogy valamilyen esemény be
következése előtt állunk! 

Nem teU :bele sok idő, egyszerre a .sötét, dc csil
lagos égbolton egy hossz/Ú fénysugár jelent meg. 
majd autómotorbúgás volt hallható. 

Jön! jön az első autó! kezdtünk cl kiabálni. A 
kiabálásra felugráJtunk, de felugrálta'k a n3!pppali 
őrség,et tartó, de ittasan alvó emberek is, kIik nem 
volt3!k tisz.tában azzal, hogy mi van kialakulóban, 
mégjo1:Jban elke~dtek ordítozni, ki3Jbálni, majd az 
ÚI1i emberekkel együtt elkezdtek fejetlenül szalad
gálni a patakhídon levő torl3!szokhoz és vissza. 

Az események most már olyan gyorsan követ
keztek be, hogy mi ketten, esendőrök, sem magunkat 
megemberelni, sem a teljesen felzaklatott ideges ,em
bereket loosillapítan~ nem birtuk. Hiszen mi is 
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olyan izgatottak voltunk, hogy teljesen elv·eszítettük 
a cselekvő képességeinket. 

(Hogyne!! Egyautó, tele .aranypénzzel és arany
rudakkal ! És mienk a s:z.erencse és a dicsőség, mienk 
a kitüntetés és a jutalom!) 

A fénysugár hirtelen végig világította az or
szágutat, a magaslaton megjelent egy autó! Ugyan
ebben a pillanatban három löV'és dördülltel, mire az 
autó lámpái csö,römpölve törtek össze és a vakító 
ifénY'sugár kialudt. Hil1telen segí'tség kiáltáisokat 
hallottunk és izgatottam rOihantunk a lejtő aljába!} 
megálló autóhoz, honnan "ne lőjj'Onek emberek, ez 
k8ltonai autó" 'kiabálások és jajgatások hallat
szottak. 

Odaértün'k az autóhoz, az elő,tt egy csukaszürke 
egy'enruhába öltözött főhadnagyot és egy szakasz
vezetőt találtunk. A szakaszvezetőnek arcából öm
lött a vér, mert az egY'ik lövés a szélvédő üvege,t 
találta, annIlIk a sz.ilánkjai, valamint a lö'vésből szár
mazó serétek a szakas,zv·ezető arcát és nyakát érték, 
így sebesült meg. 

A sértetlenül maradt főhadnagy elmondta, hogy 
az autóval Máramarosszigetről d. u. 5 órakor indult 
el, azért, mert az élesZltő Máramarosszigeten 'kifo
gyott 'és az ottani császálli ,és 1cirályi 85-ik gyalog
ezred mintegy 5000 f.őnyi legénységének má:snapra 
nem tudnak kenyeret süttetni. Élesztőért indult el 
a velünk szomszédos örskörletben levő Meggyesi 
szeszgyárhoz! ... 

Elmondotta, hogy még be illem 'sötétedett. a köz
ségekben felállított tor18lszok:on keresztül engedték 
a falusi őrök, bár a kimagyarázlmdással mindenütt 
el kellett töltenie sok időt. 

Ezután fei'elősségre vont bennünket, hogy mi'éri 
nem fegyelmeztük az őrségen levoÖ polgál'li egyéne
keU Miért tették meg azok 'addig a lövéseket, mig 
arra kenő ok nem volt~ 

Ezekre a korholó erély,es szavakra tértünk ma
gunkhoz valrumennyien. Roppant l'ehangolt mind
nyájunkat a ,szerencsétlenség. A nálunk levő seb
kötöző csomagok felhasznál,ásával a velünk örködni 
kijöltt két öreg községi orvos, - kik mind a ketten 
kilő<ttéik apuskájukat - a megsebesült rutén sza
kas,zvezető sérüléseitbekötö,zték. Míg a sebesülttel 
végeztek, mi megállapítottuk, hogy a harm8ldik lö
vést egy ottani földbirtokos 18 éves ,fia tette meg 
a vadászfegyveréből. 

Sajnálkozva kísértük mindannyian a lépésben 
ha18ldó autót be a község,be. Magunkban · bosszankod
tunk rajta, hogy miért engedtük magunkon úrrá 
lenni az izgatottságot. Lelkileg nagyon reánk nehe
zedett a szerencsétlenség. 

A községben a sebesül,t szakaszveztő sebeit a 
két orvos fertőtlenítette, a seréteket az arcábó,l és a 
nyakából eltávolították, azután hekÖitö2ték és az éj
jeli vOlIlattal a Szatmárnémeti hely,ől"ségi kórházba 
he.szállí tották. 

Közben mi az autóra lámpákat szereltettünk fel 
és a fooadnagy kérésére, - nehogy útközben ha
sonló balesetérj.e, - járőrvezetőmmel a szeszgyárig 
és vissza elkísértüle Vi.sszaérveegy pihent járört 
vezényeltekaz autó továbbkisérésére. 

Másnap megállapítottuk, hogy az autó szélvédő 
üv·egjét, így a szakaszvezető sérülését is a községi 
vezető főorvos lövése okozta. A szakaszvez'ető arcá
ból kiszedett serétek ezt igazolták, 

FeUelentésünk alapján a sza:tmárnémeti kir. 
törvényszék mind a három lövö,ldö·zőt fejen:kint 500-
500 korona pénzbüntetésre és 14-14 napi fogház
·büntetésre ítélte. 

Másnap azután be is Bzünte.ttük az őrködést, a 
torlaszokat eltávolítottuk, az őröket hazazavartuk. 

Ennek a három lÖivésnek igen nagy híre lett a 
környéken. A megy,ei urak jót nevettek izg8ltott tár
saikon. De kinevették az urakat a környékbeli őr
ködő emberek is, bÁr én tudom, hogyha ,őnáluk is 
puska lett volna, ők még egymást is agyonlö,völdö.z
ték volna, hiszen annyira fel voltak az indulatok 
korbácsolva, hogy ezen nem i,s l~hetett volna cso
dálkozni! 

Mi mindenre képes az em'ber a pénZIVágyában! 
Hogy h8ltalmába ejt tömegeket, vidékeket, az egész 
ors.zágot,egy hír, egy esemény! ... 

Részletek "Harctéri emlékek" 
c. pályázatunk anyagából. 

(2. közlemény.) 

Egy. félbemaradt mondat az én felejthetetlen 
emlékem, mert a bajtárs, aki megkezdte azt a mon
datot, úgy a szívemhez nőtt, mint azóta - idegen -
senki. 

Címzetes csendőrőrmester és bátor katona volt. 
1916 február 16-án a 315. honvédgyalogezreddel 
Maroshévízről együtt mentünk ki az orosz harctérre. 
A mi 11. századunknál volt. Beosztását sohasem tud
tam. Mindenütt ott volt és mindenbe volt beleszólása. 
Ahol szükségét látta, még le is kapkodta a magam
formájú 20 éveseket. De csodálatosan - azt is min
dig valami huncut mosolygással a szemében - csele
kedte és ha vállalkozás, harc volt készülőben, ő volt, 
akit lestünk, mit mond, hogy csinálja, és ő sohase 
hiányzott. Talpig katona, bátor és igazságos voH. 
Ezért nagyon becsültem és szerettem. Ö is szeretett 
engem. Állóharcok alatt naponta felkeresett. Okta
tott. tanított, magyarázott, viccelt és. mesélt. Mindig 
kedélyes volt. 

1916 május hónapban ezredtartalék voltunk. 
Június 2-án, hajnalban, mikor az oroszok pergőtüzet 
zúdítottak állásainkra, a riadó elrendelésekor öröm
től sugárzó arccal szaladt minden fedezékbe és bá
torságra buzdította az elcsüggedt legénységet. Hoz
zánk csupasárosan ugrott be, lihegett, de nevetve, 
és amikor jót látott a szemünkben, félrenyomta a 
sapkáját és loholt tovább, pedig úgy zúgott a gránát, 
mint a jégverés ... 

Mikor vége volt a gyúrásnak, ott feküdt mellet
tem egy fa tövében, én balról, ő jobbról és "csak 
beléjük öcsém!" - biztatott. 

EgyiHt voltunk másnap is, mikor az első tűz
v(;malból a harmadik állásra visszaszorították ezre
dünket. 

Június 3-án, 8 órakor is egymás mellett voltunk, 
Az oroszok tömegesen nyomultak előre. Előttünk egy 
kis kiemelkedő földhányás volt. Nem volt jó kilövé
sünk. Éppen azt mondtam neki: 

- Nincs jó kilövésem, őrmester úr! 
Felém vágott a balszemével, felhúzta a szem

öl.dökét s intett is a fejével és azt mondta: 
- Nekem sincsen jó ki . . . . 
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Többet nem mondott. Egy lövedék fején találta. 
Oda ugrottam, hogy segítek rajta. De minden hiába 
volt. Szája vérzett, teste remegett, mintha nagyon 
fázna, aztán elcsendesedett. 

Az ágyúk dörögtek, a géppuskák tovább kattog
tak és én könnyes szemmel csak annyit mondhattalll: 

- Örmester úr! Isten vele! 

Barkaszi Miklós tőrm. (Rakamaz). 

* 

Az 19'18 októberi utolsó offenziva allmimával 
századunk olasz földön Waldabiadine község mellett 
volt állásban. Eibben az ár1ásban ért bennünket a 
visszavonulást megelőző napokban kezdődő offen
ziv'a. Feladatunk volt esetről-esetre a szükséghez 
képest, az előttünk támadó gyalogságnak tűzoltaI
mat nyujtani. A támadás második napján 10 óra 
tájban, avisszavonuló gyalogságtól értesültünk, 
hogyangolokkal és amerikaiakkal megerősített 
olasz csapatok a Pi'aven átkelve áttörték a frontot 
és nyomulnak előre. (A mi állásunk a Piavetól kb. 
4 km-re volt.) Ekkor már századparancsnokunkkal 
a telefonösszeköttetést nem tudtuk fenntartani, 
mert a vonalat az ellenség el'lőtte. Igy szakaszpa
rancsnokainkra voltunk utalva, akik felsőbb parancs 
nélkül teljesen tájékozatlanok voltak. A terep átte
kintihetetlen volt előttünk, így lőni nem tudtunk, 
mert felsőhb irányítás nélkül lö'vésünkkel saját csa
patainkat veszélyeztettük volna. 

Időközben mindig közelebbről hallottuk a harci 
zajt, a gyalogság visszavonulása mindinkább! fejet
lenebbé vált. Már észleltük körülöttünk a gyalog
sági lövedékek becs,apódását is. Kínos helyzetben 
voltunk. Tehetetlenül, felsőbb parancs nélkül a hely
zetet mérlegeltük: vagy meghalunk, de helyünket 
el nem hagyjiUk, vagy helyünkön kitartva fogságba 
esünk, vagy pedig ' gyáván megfutamodunk. Most 
k'övetkezik leírásom azün része, amely a pályáz,at 
lényeg ét tartalmazza, vagyis legmélye)bhen vésődött 
emlékembe. Gyáván megfutamodtunk! Szakaszpa
rancsnokunk parancsára ugyan, de felsőbb parancs 
nélkül ágyúnkat otthagyva, menekültünk. Azt az 
ágyúrnat hagytam ott gyáván, amely mellett 16 hó
napon keresztül minden viszontagságok között ki
tartottam. 

Ez az esemény vésődött legmélyebben az emlé
kembe, mert szégyentől pirult az orcám nemcsak 
akkor, amikor ágyúnkat ott hagy tuk, hanem később 
is, ' m~dőn a 11 napig tartó visszavonulás alatt lát
tam más ütegbeli tüzérbajtársaimat, akik visszavo
nulva ugyan, de megmentett ágyúik mellett büszkén 
gyalogoltak. Mi pedig szégyentől piruló orcávlO\l. 
ágyú nélkül. lehajtott fejjel gyalogoltunk a lőszeres 
kocsi után. 

Bárány István th. (Debrecen). 

Az nem az én hibám, hogy fiatal koromnál 
fogva, a hosszú éveken át tartó világháborúból ré
szemre csupán néhány hónap jutott, így nem is 
lenet több kimondottan emlékez,etes e'setem, mint 
kettő, éspedig egyik a konzerv áról, a másik a pa
rancsnoklásról. 

1. 1918 február havában indultam a harctérre 
és többfelé járás után 1918 augusztus l-én az olasz-

Gcídory alez. felv. 

harctéren a "Montegrappára" ker'ültem. (Monte 
Grapa = Grappa hegy.) Ott kb. 20-22-en a 82-ik 
gyalogezredhez kerültünk hiánypótlásra. Abban az 
időben azon a részen harcszünet volt, illetve csen
desség uralkodott mindkét részről, így nyugodtan 
teltek harctéri kezdő napjaink. 

A 6-8-ik napon az egyik este a vacsora után 
szokásos pótlék: lekvár és rum meggazdagodott, 
mert az esténkint kijáró 'I. dc rum helyett, több mint 
1 dc, az 5 dkg lekvár helyett kb. 10--15 dkg és a 
szokásos 10 drb cigaretta helyett 20 drb jutott fejen
ként. Alig történt meg az elosztás, a szomszédos 
fedezékekben elhelyezett harctéri vén rókák közöt
tünk termettek és haretéd élményeik elbeszélése 
mellett szívesen segédkeztek a rumfogyasztás és 
cigaretta szívásáhan. A sz'ép tettek elbeszélése mel
lett elég gyorsan elfogyütt ,a kiosztott rum s ekkor 
a vén rókák, a hasukra gondülva, tudomásunkra 
adták, hogy ez a kedvezmény azért volt, mert az 
éjjel támadás lesz, ezt ők már tapasztalatból tudják 
és ilyenkor a tartalék élelmet meg szokták enni, 
mert támadás idején úgy is lehet szerezni. Mi vala
mennyien fiatalok voltunk és még harcteret nem 
jártunk, de meg a rum működött, így kevés társal
gás után előkerültek a tartalék konzervek és az öre
gek segítsége mellett megkezdődött azoknak el
fogyasztása. A konzerv elfogyasztása után az öreg 
bajt4rsak fedezékükbe mentek és Jlli viszont lázasan 
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\'ártuk a támadási parancsot. A várakozás hiába
való yolt és lassan a rum ingerlő hatása is múlott 
s a még előbb pirosló arcú, harcra kész fiatal legé
nyek egyszerre sáppadtabbak lettek és szinte féltünk 
a virradattól, dc nem a támadástól, hanem a kon
zerv elfogyasztása miatti felelősségre vonástól. 
V égre megviI'l'adt, a támadás elmaradt és reggel 
8 óra tájban elhangzott az előre gondolt vezényszó. 
TartaJlék élelemmel sorakozó! Azt a sok elkesere
dett arcot, bánatos és szánalmas arckifejez.ést, ami 
ott volt, azelőtt még soha nem láttam és nem is fele
dem el soha, már csak azért sem, mert én sem vol
tam önmegtagadó. A l8'orakozónál és is azok közé 
léptem, kik egy lépést előr,e léptek. Ugyanis a sora
kozó után az a vezényszó következ'ett: akiknek nin
csen meg a konzervjük, egy lépést lépjenek előre ... 

A kb. 20-22 főből álló szakaszból 4 csatár ma
radt a helyén! A szakaszparancsnok úr csak nézett 
ránk mozdulatlan arccal, egyenkint a szemünkbe 
nézett, de - legalább én - nem bírtam a nézésit ... 
Ma is érzem. Azután kihirdette végzését, mely sze
rint a zsoldjaink felvételével járó fáradozás alól fel
mentett mindnyájunkat mindaddig, amíg az .elfo
gyasztott konzervek darabja után a 10 korona meg 
nem térült. Mellékbüntetésként szerepelt a vacsora
pótlék és rum elvonása és napi cigaretta visszatar
tása, végül kihirdette, nogy büntetéssel fogja suj_o 
tani, aki nekünk cigarettát mer adni. Az elvont ru
mot az önmegtagadók között naponta kiosztották és 
a cigarettát a szakaszparancsnok úr gyüjtötte. Az 
rlkeseredésünk nagy volt, de még jobban elviseltük, 
mintha a vén rókák által emlegetett kikötést kel
lett volna megízlelni. Multak a kesergő napok, foly
tak a szemrehányások és okoltuk ,egymást meg
gondolatlanságunkért, míg végre ránk virradt egy 
örömmel telt nap, amikor néhai Károly király gyer
meke születésének kihirdetése után szakaszparancs
nokunk magához rendelt és a nagy örömünnep em
lékére az elvont cigarettamennyiséget kiosztotta s 
okulásul a jövőre nézve útbaigazított :bennünket, 
amiért neki örökké hálát ígértünk. Azóta, ha bár
hol rumot látok mindig eszembe jut, hogy milyen 
meggondolatlanság elkövetője az ember, ha abból 
egy kicsivel nagyobb iccével emel a szájához ... 

2. 1918 augusztus vége felé a századparancsnok 
főhadnagy úr engem századküldöncnek osztott be és 
rövid idő mulva őrvezetővé léptettetett elő. Később 
a száza dnál én voltam a legmagasabb legénységi 
rendfokozatban. A század akkori létszáma 20-25 fő 
között váltakozott. 1918 október 31-ike reggelén szá
zadparancsnokom megbetegedett, az ezredparancs
noksághoz kísértem. Eltáv'ozásunk alkalmával ne
kem adta át a parancsnokságot. Én ekkor nagyon 
boldognak éreztem magamat és csaknem futásban 
rohantam vissza a századhoz, hogy mint parancsnok 
megkezdhessem a ténykedést. Igaz, hogy mint kül
dönc sokat láttam és hallottam, így ekkor még biz
tosnak láttam a megbízatással járó teendők könnyü 
elvégzését, de a századhoz érkezésem után néhány 
óra mulva elmultak örömeim és helyemet nem 
találtam sehol. Láttam előttem tüzet, vizet, de nem 
tudtam elgondolni, hogy miként lehetne azt elke
rülni égés, illetve vÍzbefulás nélkül. Előbb csak ma
gammal számoltam és amikor a század is eszembe 
jutott, még nagyobb lett az aggodalmam. Végre el
jött az este. Addig, ha este lefekhettem, reggelig 
nem is ébredtem és ez alkalommal még 24 órakor 

sem jött álom a szememre. Nem volt ugyan meleg 
idő, de, nekem a hátam hol iZ21adt, hol fázott, szóval 
minden elért csak az álom nem, pedig most már pa
rancsnok voltam és közvetlen parancsnokom nem 
volt köz elBmb e, így megengedhettem volna magam
nak a pihenést, de én ahelyett izgultam. 24-1 óra 
között beállított a fedezékbe egy összekötő csatár és 
nekem, mint akkori századparancsnoknak egy leve
let adott át. A levelet szinte remegve bontottam fel 
és a felbontás után láttam, hogy remegésem nem 
volt hiábavaló, mert a levél parancstartalma az 
volt: "A tartalék lőszert elwsni, 1 órakor az állást a 
legnagyobb csendben elhagyni. A század tartalék 
eleimét arányosan elosztani és a további parancsig 
Barikata irányába visszavonulni." 

Mi ekkor még nem tudtuk azt, hogya vissza
vonulás általános, 0sak amikor a tüzérségi állás ok
hoz értünk, akk'or láttuk, hogy valami baj van, mert 
az ágyú k őrizetlenül, kezelő legénység nélkül, árván 
pihennek a hegyoldalon és nem volt, aki azokkal az 
olaszok ágyútüzét viszonozza. Igy a sötétségben, 
járatlan, összelőtt és akkor is tüzérségi tűz alatt tar
tott hegyoldalon haladva, 1918 november l-én reg
gel 7-8 órára az általunk i,smert Barikatára értünk. 
Itt megállt a tudomány, mert a visszavonulási pa
rancs Barikata irányába volt s most már azt is el
értük, újab b pm'ancsot nem kaptam és most már 
nem tudtam, hogy milyen irányba haladjak tovább. 
Rövid idő mulva Barikata megtelt a különböző ala
kulatokkal, melyek szintén vezetés alatt voltalL 
Ezek a c!,\apatalakulatok különböző irányba eltávoz
tak és mi ott maradtunk, mert nem tudtuk, hogy 
hová legyünk. Végre egy okos gondolat után meg
tárgyaltuk, hogy a többség által választott úton el
indulunk. . azzal a szándékkal, hogy Borgóba, a leg
közelebbi vasútállomásra megyünk, mert amint a 
többiektől hallottuk, mindenki oda készült. Az utat 
olyan jól megválasztottuk, mint aki Budapestről 
Szegedre készül menni és Budapestről a Székes
fehérvári úton indul el. Igy elértük azt, hogy 2-án 
este még távolabb voltunk Blorgótól, mint az elin
duláskor. Másodikán, 23 óra tájban az egyik hegy 
oldalán talált deszkabódéba lepihentünk és a leg
nagyobb meglepetésünkre 3-án 7 óra tájban arra éb
redtünk, hogya deszkabéd6 kb. 200 olasz katonával 
volt körülvéve ,és mielőtt szóhoz jutottunk volna, 
már fegyvertelenek voltunk. Ez volt rövid harctéri 
szolgálatom legszomorúbb pillanata és ekkor olyan 
könnyek eredtek a szemeimbe, hogy több lépést ha
ladtam anélkül, hogy bármit is láttam volna. Ekkor 
odalett a parancsnoksá~~ és oda minden remény s 
ráadásul még 13 hónapot fogságba is töltöttem. A 
boldogan kezdett parancsnoklást fájdalmas köny
nyekkel fejeztem be, de nincs mi t tagadni, mert ez 
így történt meg. 

Az itt leírtak I'észemre örök emlékek. Az ember 
legritkább' esetben beszéli el, illetve örökít olyan 
eseményeket, amelyben az ő tudatlansága játszotta 
a főszerepet, de én ennek dacára lemerem írni és 
nincs is mit szégyelnem, mert elméleti iskolám 
után, 17 éves koromban a földmívesek sorából ke
rültem ki és kevés kiképzés után kerültem a harc
térre, így azzal a katonai tudásommal még a saját 
vármegyém területén is nehéz lett volna Katonai 
ténykedésekben parancsnokolnom, de most már, hála 
Istennek, a testületben szerzett tanulmányaim és 
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tapasztalataim kibővültek és adott esetben az ered
mény is más lenne. 

Dobos Ferenc thtts. (Alsókamarás). 

* 
Csöbörből-vödörbe, ezt a címct kellene adni az 

én harctéri emlékeim egyikének. Én bizony úgy 
megjál'tam, hogy - nagyon! 

1918 június 15-én - a piavei átkelés napján -
a Monte Grappán küzdő 105. kombinált gy. ezre.udel 
nyomultam előre. A támadás reggel 4 órától este 6 
óráig tartott, amikor is a rohamj árőr ünkből (egy 
tiszt és 18 főnyi legénység) hárman maradtunk sér
tetlenül, a többi halott és sebesült volt. 

Az esti órákban a:í'Á olaJsWika:í'Á ellenáJllrus.t fel
adtáJk, visszavonultak, mire mi hárll1JaJn - aZlegész
napi küzdelemtől kifáradva, egy nagy gránáttöl
csérbe befészkelődtünk, hogy jól kipihenjük magun
kat, az (>zred pedig 150-200 m-rel előttünk beásta 
magát a hegyoldaba. Pihenőhelyünkön el is nyomott 
bennünket az álo~ s így nem vettük észrc, hogy 
éjszaka az ezred felső parancsra visszavonult. Min
ket ezen parancsról Hem értesítettek, talán azért, 
mert nem tartoztunk a kötelékükbe, vagy pedig nem 
vették észre, hogy hol pihenüuk. Így tudtunkon 
kívül a két vonal közé kerültii.nk. 

Fekvőhelyünktől hátrafelé kb. 25-30 m-re egy 
völgyszoros volt. Ezt persze csak másnap, l6-án 
reggel 7-8 óra között tudtuk és láttuk, mert akkor 
ébredtünk fel. Körülöttiink csend volt. Előkészül
tünk, hogy tovabbi beosztásunk kikérése végett a 
völgyszoroson keresztül hátra megyünk a zlj.-pa
rancslloksághoz. Egyszer Ci'iaJk közvetlen köz,el'ből a z 
olaszok felé zörej t hallottam. A gránáttölcsérből ki
tekintve láttam, hogy kb. 15-20 m-re egy szakasz 
erejű olasz gyalogság félköralakban kúszik felénk. 
Társaimmal ezt közöl ve, egy pillanat lalatt azon 
elhatározásra jutottunk, hogy legilOlyesebb lesz a 
hátra fekvő völgyszoros elérése, ott esetleg saját csa
patunkat is találhat juk, különben is ott lelünk leg
elsőbben védett helyet s a völgyszoros bokrai között 
tüzelésünkkel az ellenséget meg zavarhat juk. 

~n és Scsef Flórián nevű tizedes társam gyorsan 
felugrottunk s rohantunk, azonban harmadik tár
sunkrrak - ki éppen akJwrkapcsolta magára a háti
zsákot - már nem volt ideje a felugrásra, mert az 
olaszok beugrottak hozzá a gödörbe s menekülésében 
megakadályozták, l'ánk pedig egy sortüzet adtak le. 
Az előttem szaladó tizedes elesett, én pedig rajta 
keresztülbukfenceztem, mire azonban az olaszok 
újból lőttek volna, egy ugrással a völgYBzorosba 
értem, hol a golyók már nem érhettek, azonban ott 
ért igazán nagy meglepetés: század erejű olasz gya
logság ereszkedett lefelé a völgyszoroson s én belé
jük ugrottam. 

Természetes, hogy nem vette~ fel velük a kilá
tástalan harcot. Igaz, hogy arra nem is volt időm, 
mert pillanatok alatt lefegyvereztek. 

Ezt az esetet ,sohsem fogom elfelejteni, amikor 
a vélt m egmenekülés helyett, az (;llenség karjaiba 
ugrottam. 

Scsef Flóriánon a lövések halálos sebet ejtettek, 
harmadik társunkkal - Csete Lászlóval - pedig 
együtt töltöttem a hadifogságot. 

Pálmai Péter thtts. (Tornyiszentmiklós). 

(Folytatj uk.) 

Törvényszéki orvostani 
ismeretek. 

Írta : Dr. BEÖTHY KONRÁD egyet. rendk. tanár. 
(7. kÖ'Zlernény.) 

A fulladásos halálról. 
A törvényszéki orvostanban fulladás alatt azt 

a folyamatot értjük, amikor 'a halál azért áll be 
m;ert a levegőnek a belégzését valami külső, mecha-: 
mkus OIk gátolja meg. Levegő belégzése nélkül nem 
p,lh8ltünk s ha ez huzamosabb időn át tart: az 
ember halála f~ltértlenül b~követke,q;ik . 

A .,levegő ibolélegzésélnek akadályul sz.olgálha.1: 
a) a lélegzőnyílások elzárása valamilyen szilárd 

",aigy folyélkony tárggyal, 
b) a légutaknak az elzárása hasonlóképpen he

lülről, vagy kívülről ható nyomás által, a gégének 
és a tÜlr~lm3Jk az összeszorítása, a mellkas léilegz,é;;i 
kitérésénfJk a megakadályozása pl. földdel való eJ 
temettetóskor; végül pedig ,a fulladásoshoz tartozik 
az a halál is, amikor vagY] a sérült melilkasfalon ke
l'eRztül jut levegő a mellkasfelekbe, vagy pedig 
a sérült tüdőből 'kerül levegő a mellüregekbe. amely 
miatt aztán a tiidök nem tudnak lélegző;mozgásoka ~ 
vég'czni. 

A fulladásos halál eme fajtáinak nagyon sok 
közös vonásuk van; e~ a közös vonás nem a fulladás
han van, hanem azokban a külső folyamatokban, 
amelyek végeredményben fulladáshoz v,ez.etnek. 
Egy egész sereg betegséget ismerünk, amelyek vég
eredményben a lélegzési gázcserének a megállásához 
vPíletnek, tehát fulladás útján a halálhoz: mégsem 
beRzélünk fulladás.ról, hanem megmondjuk ;min.dig, 
hogy mi hatott a szervezetre. Lehet, hogy valakinek 
heveny tüdővizenyője van, vagy beidegz'ési zavarok 
Iniatt nem tud lélegzeni, mint pl. a kurará-nak ne
vezett méreg hatására, amely megbénít ja a lélegző
izmokat, vagy a strychninnél. amely megint görcsös 
összehúzódásban tartja azokat. Ismerjük azokat 
a mérgeket, amelyek az ember lélegzőközpontjait . 
bénít ják IDflg az agyban; de tágabb értelemben 
akkor is fulladásos halálról beszélhetnénk, amikor 
a tüdőn keresztül haladó vérnek amennyIsege 
olyan kicsiny, hogy abelélegzett oxigénmennyiség 
nem elég a szervezet szükségletének a fedezésére, 
pl. elvérzésekkel kapcsolatban, vagy akkor, amikor 
/lZ ember vére alkalmatlan arra, hogy az éltető 
oxigént megkösse, mint pl. széng'áz- és széngőz

mér~ezések alkalmával. sth. 
Szűkebb értelemben fulladásról akkor beszélünk, 

ha a köl'levegőt mechanikus úton zárják el a szer
vezettől. 

Amilyen gyakori a törvényszéki orvostani érte
lemben vett fulladásos halál, éppen olyan rosszul, 
vagy pedig egyáltalán nem ismerik annak az élet
ben ,megnyilvánuló jeleit, hanem csak öngyilkossá
gokkal, meg véletl:m szerencsétlenségeknél jól
rosszul megfigyelt tüneteit, az ujságcikkekben ki
színezett halálküzdelmet stb. jegyzi meg magának 

Ki tudta? 
Az angina pectoris szívtáji fájdalom, melynek oka 

a szív izomzatának hiányos oxigén ellátása. Ennek 
viszont külÖ<rIJböző betegségek az eZőidézői, mint pl.: 
súlyos vérszegénység, az aorta (verőér) .qyullai1ása, 
szívbillentyű bántalmak stb · 
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Ugyanaz mondja, 1rja, olvassa ... 
Szakáll Pál I. thfts. 'felv., Budapest. 

a legtöbb ember. Később látni fogjuk, hogy nagyon 
sok olyan esetben, amikor fulladást jelölnek meg 
halálokul, nem is fulladásról van szó, hanem más
egyébről. Mi ismerjük a fulladásos halálnak minden 
egyes mozzanatát, állatkísérletekben pontosan meg· 
figyeltük. A fulladásos h~lál éppúgy folyik le em· 
bernél is, mint állatnál. . 

Ha a körlevegőnek a tüdő be való bejutása aka
dályozott, néhány pillanat ;mulva levegőszomjúság 
vagy egyszerüen légszomj áll be, amely abban nyil
vánul, hogy erőltetett, gyorsan egymásután követ
kező, de hasztalan 'légvétele,ket te's~ az ember. Th 
tehát azt jelenti, hogy az embernek, vagy állatnak 
szüksége volna lélegzésre, de levegőt lélegzeni nem 
tud, mert valami vagy a légzőnyíláRokat, vagy a lég
utakat zárja el. 

A nehézlégzésnek szakaszai vannak: 1. a kínos, 
nehéz belégz,ési kisérletek" ,erre' feJ csakhamar! és 
pedig már a 2. percben az öntudatlanság beálltával 
és a görcsös rángatódzásokk'al egyidőben a kiJ.ég
zéses nehézlégzés érvényesül. Ez rendszerint egy 
másodpercig tartó kilégzési göl1ccsel ér véget, í:! 

erre megint egy mély belégzési kísérlet következik. 
~1::ajd ekkor egy 1 p,ercig tartó l~gz,ési szünet kö'vet
kezik és ezután az utolsó lélegzőmozgások követ · 
keznek. Ezek az utolsó mozgások mély, rövid, való
sággal "levegő után kapkodó", legtöbbször a száj
nak nagyfokú kitátásilval együttjáró bdégzésből 
állanak. E mozgások akár 3 percig iE\ eltarthatnak, 
de úgy, hogy az egymásután következő lélegzési 
kísérletek mind felületesebbek és gyengébbek lesz
ne:k, hogy aztán az egyik az utolsó legyen s ettől 
a perctől kezdve aztán a szív is tartósan megáll. 

Meg kell említeni, hogy ezek a tünetek s ilyen 
lefolyásban nemcsak fulladás os halálnál, hanem 
másfajta halálnemnél is előfordulnak. 

Az, amit most fent a fulladásos halálnál bekö
vetkező jelekről elmondottunk, az a fulladásos halál 
minden egyes fajtájánál meglehetősen egyforma; 
minden esetben nagyon kifejezett a nehézlégzésnek 
a szakasza. A fulladásos halálnak a többi szakasza 
természetesen függ sok mindentől: így a kortól, erő
beli állapottól, beteges, vagy egészséges szeméÍyről 
van-e szó, fiatal, öreg-e, végzett-e kimerítő testi 
munkát közvetlenül a fulladásos halál előtt vagy 
nem, stb. Ha ugyanis valaki előzetesen kimerítő 
testi munkát végzett, akkor a lélegzési kísérletek 
sokkal rövidebb ideig fognak tartani. 

Az öntudatlanság a lélegzés megszakadáJsa után 
csakhamar, rendszerint az első perc eltelte után lép 
fel. Az öntudatlanság fellépése egybeesik akilégzési 
görcsökkel, amelyek legnagyobbfokúak a második 
perc első felében. Termész,etes, hogy ebben is vannak 
különbségek, hiszen ismeretes, hogy nem mindenki 
tudja egyforma hosszú ideig visszatartani a léleg
zetét, legtöbben csak 30-40 másodpercig tudják ezt 
csinálni, csak gyakodott búvárok képesek arrl:\" 
hogy 2-3 percjg kibírják a víza1att. s azt iSi csak 
úgy, hogy előzetesen mély és nagy belélegzéss,el teli
tették magukat levegővel. Így tesznek a víz alatt 
úszók is. 

A görcsök is állandó tünetei a fulladásos halál 
nak, ha azonban az ember a fulladásos halál előtt 
kimerült, akkor a görcsök esetleg ki is marad
hatnak. 

A szívműködésnek a megállása nem esik egyhe 
a lélegzési kísérletek megszünésével. A szív csak 
egy idő mulva, néha meglehetős,en hosszú idő 
mulva áll meg végleg. Ezt pedig azért jó tudni, 
mert lélegzési kísérletek'et mindaddig eredménnyel 
lehet végezni, amíg a szívműködés megvan, tehát 
a vízben, vagy más módon eszméletét vesztettet 
életre lehet kelteni sokszor ne;m remélt hosszú Idő 
mulva is. Allatkísérletek azt igazolják, hogya szív 
14, 7:í óráig is működik még. Hasonló ehhez az új
szülötteknek a tetszhalál-álla,pota, amikor nem léleg 
zenek ugyan, de szÍvük még működik és minden 
esteben meg is kell kísérelni a mesterséges Mlegzést. 
Halálos ítélet végrehajtásánál (wkasztás) a szív még 
% óra, sőt hosszabb ideig- is működik. mint azt a 
kivégzéseknél működő orvosok megfigyeléséből 
tudjulL 

Milyen tüneteket találunk fulladásos halálnál ~ 
Az egészen apró részletekbe belebocsátkozni 

nem akarok, de szükségesnek tartok egyet-mást 
mondani mégis, amely elváltozások a fulladásos 
halál megállapításánál fontosak lehetnek, nemcsak 
az orvosra, hanem másokra, különösképp a csend
őrökrp. is. 

A fulladásos halálra csaknem egészen jellegze
tesek az Ú. n. fulladás os petecsek, amelyek a kötő
hártyán, az arc bőrében fordulnak elő s az arc néha 
úgy néz ki, mintha szeplős lenne. Ezek a vérzések 
egészen apró, tűszúrásnyi, gombostűfejnyi foltocs
kák, néha azonban csak egy-kettő van jelen s na
gyon könnyen el lehet nézni, különösen akkor, 
amikor valaki a holttest szokatlan látása miatt meg
figyelőképességében amúgy is zavarva van. Ez,ek az 
apró vérzések a fulladásos halálnak a görcsös sza
kában keletkeznek, mert ekkor a vérnyo;más nagyobb 
s a kicsiny erek könnyebben szakadnak meg. Lehet
nek ilyen apró vérzések a száj és ajkak nyálka
hártyáján is, majd az orrban, a szemhéja:kon, néha 
pedig ' a homlok bőrén is. 

Megjegyzendő azonban, hogy ezek az apró bőr
vérzések másként is keletkezhetnek. Egy fiatal
ember arcán és kötőhártyáján láttunk ilyen vérzé
seket, amelyek úgy kceletkeztek, hogy a fiatalember 
feje az ágy szélén lelógott s egyideig így aludt; 
másik esetben pedig fiatallánynál láttam ezt, aki 
heveny gyomorrontás alatti hányás alkalmával 
erőlködés közJben eg-észenelkékült, majd utána az 
arca az apró bőrvérzéseiktől egészen ,,8:ljeplős lett". 
Ez·ek az apró vérzések 3 nap alatt teljesen eltüntek. 
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A szemek magatartásából nem lehet a fulladásos 
halálra következtetni. A férfi. hímtagnak a meg
merevedése és ondófolyadéknak a húgycsőben való 
kilépése viszont egészen megszokott lelet a meg· 
fultaknál. 

S mindjárt hoz,zátehetjük azt is, hogy elgyálta· 
lán nem j,ellegz,etes a fulladásos halálra, hanem a 
legkülönbözőbb halálnemeknél is előfordul s ama 
egyszerű mechanikai úton jön IMre. hogy a halál 
utáni huUamerevsé,g alatt az ondóhólyag is megrne
revedik s annak tartalma 'kiszornI. 

Ezek volnáruak tehát a külső jelek, de ezeket 
egyedül sohasem szabad érték,elni, hanem ehhez t';hO

rosan hozzát,artozik a holttest belső vizsgálata, amit 
boncolá;EISlal végzünk. Ezeket csak egé.szen rö,"idcJJ 
akarom megemlíteni, mert hisz,en ez nem tartozik 
s'zorosana csendőr tudni valój'a közé, s éppen csak a 
teljesség kedvéért említem meg. A belső jelek kö
zül: a vér híg marad és, sötétszínű 'lesz. 

A tüdőknek a véroo,sélge gy;akori lel pA;, de nem 
feltétlenül található meg minden esetben. Jobb jel 
ennél az. hogyatüdőnek 'a hólyagcsáib2n nagyon 
sok a levegő, a hólyagok ki v,ann;wk tágulva, s a 
tüdőketaz eseteknek nagy számában fdfújtaknak 
találj uk, emellett p,edig a tüdő egy'es rés~eiben sza
kadások vannak je'len. A lép kicsiny, tokja ráncos, 
vérs,zegény. Ugyanolyan apró vérzés eiket, mint a 
bőrben, találunk a belső szervek slavós és nyáUm
hártyáin is, de nem minden esetbltll'L. 

Fulladásos halál a lélegzőnyílások elzárása követ
keztében. 

Leginkább gyermekeken fordul elő úgy, hogy 
az orr- és a ISzájnyHást kézzel befogják, vagy puha 
tárgyakkal ,elzárják. Előbbi ,esetben nyomási jelek 
és karcolásOIk: maradhrutnak vissza ,az orr és a száj ' 
körül, de - minthogy a felnőtt tenyere, ujjai na
gyobbak. mmt ,az újszülött gyermeknek a ,száj- és 
orrnyíláJSla: azért ezeket a nyomoka t nem felté.tle
nül ezen nyílások köz~etlen köz,elében fogjuk meg
találni, hanem -az arcon szétszórva is. 

Felnőtteken BBak elgészen kivérteJesen fordulnak 
elő szándékos emberölések ilyen módon. Volt eset, 
hogy felnőttet olyan módon öltek meg, hogy arcát 
gabonába nyomtáJk B .azt egyideig ott tartották. 

A légU'taknak lágy tárgyakkal való elzárás~ vé
letlenül úgy is előfordul gyermekeknél, hogy a gyer
mel.k;ek alvás kÖ1zben a párnára fordulnak arccal s 
abba bele is süppednek. ilyenkor a holttHst,en semmi 
különös nyomot nem t,alá;lunk, mégis az általános 
l,eletlből, hogy t. i. az arc szederjes. a tüdők felfúj' .. 
tak és más halálok nincs jelen, megadj,a a ih.alál
okot. 

Szopós gye["IDeknek a léllegzŐ'llyílásait két ízben 
úgy zárta el anyjuk, hogy a gyermek száját és orrát 
mellÜ!khö·z &writottálr. Az egyik 5, a másik 17 napos 
gyerm,ek volt. Minden, amit rajtuk látni Lehetett, 
az volt. hogy 'az arc 'szederjes volt. Gyermekeket 
szándékoSl3.ll úgyis öltek meg '27 esetben, hogy awk
uak meHkasát összes'zorítva tartották. 

FellliŐltte~nél is e[őfordul, hogy fojtogatás, és . 
zsin6lgelés közbeu 'OrrU'k és szájuk nyílását ké.zz,el el
zárják. N éha olyan erős nyomást gyakorolnak a 
szájra, hogy n, fogak kitörnek. Termé,sze,te,s, hogy 
nehezen lehet elképzeluiazt, hogy ilyen e.sletekhen 
ellenállási nyomok ne voLnának a felnőttön, leg
feljebb úgy, hogy az áldozatot többen támadják 

Wissky cső. felv., Balatonfüred. 

meg, amint lazt láttuk ,ahban az eseibem, amikor 
rabot társai éjjel álmában megrohantak, pOkróco
kat dobtruk fejére, a rab me.gfulladt. 

Egésze!Il :szokatlan és érdekes módja .az öngyil
kOS1ságnakaz, amikor vialaki a száj- és orrnyílását 
ellzárja. Férfi cipéiSz.csirizzel bekent papírt ragasz
tott arcára úgy, hogy száj- és orrnyílásaitegés.zen 
~lzárta. Meg is fulladt. 

Japánban egészen me,gszokott módja ta gyermek
fHésnelk az, hogy megnedves.íte1tt sely,emplapírt bori
tanak a gyermek arcára; a nedves papír ·az arc 
bőrén jól megnrup'ad, a p'apír és ·a bőr közötti levegőt 
a gyermek Ihamar elhasz.nálja s jóllehet orr- és száj 
nyílása közv,etlenül elzárva nincsen: ,a gyermek 
mégis igen rövid idő alatt megfullad. 

Folyadékba fúlás. (Egyszerüen: vízbefúlás.) 
Ha a lélegzönyílásOlk előtt nem körlevegő, ha

nem foJyadék VI3J1, akkor az ember az,t a ,folYladékot 
fogja helélegzeni. Tehát: ,lélegz,eui tud az. ember, 
r.sakhogy lev~ő helyett folyadéko,t Lélegez be. 
Minthogy leggyakrabhan ví~befúlásról van sz.ó, 
az.ért folyadékba fúlás helyett ·ezentúl vízhed'úlást 
említünk. Rendszerint az egé<.'5z, test vízbe k.eriil. 
Természetesen elegendő az is, hogy csupán csak 
ll. lélegzőnyíláSlOk kerüljenek vízbe, mint pl. szenny
vízbe, árnyékszék tartalomba való fúlásuM, stb .. 
amelyben megfulla.dni újszülötteket olYMl gyakran 
látunk. Van aztán vérbe, i,s,z'apha, vagy más, nyú
lós anyagba vlaló fúlás is. 

Egész,en sekély vi~bem., amely nem i's s:zámít 
víznek, hanem pocsolyának, tócsának, mint ami
lyent pl. gazdaemberek udvarán láthatunk, felnőtt 
is belefúlhat; szőlőpermetezéshez használt rézsulfat
oldatba, forró lúggal telt tartályha., félmtekávéba is 
fulladt már bele felnőtt is. 

A vízbefúlás is 'szakaszosan megy végbe, va,gyis 
ll. vízbejutott ember nem hal meg awnnal. Min
denki tapasztalhatta saját magán, hogy akkor, ami
kor vízheug,rik, ,egypár pillanatra "elakad" a léleg
zHte, majd pedig utána jó mély léle1gz,etet vesz az 
ember. Ugy.a:nígy v:an akkor is, amikor az emb",. 
aJ'~át, mellét hideg vízz,el mossa. Ez a rö,vid ideig · 
tartó ,lélegzési szünet a bőrre gyakorolt reflex
hatáJsra vezethető vissza. Ha az ember vízbe esil{, 
a lélegzetnélküli áHapot kb. Y. percig tart, majd 
utána jön a nehézlégzésnek a szakasza, amely mély, 



658 CSENDORSltGI LAPOY.: 1938 okt6ber 1. 

rövid s 'az,onnali kilégzósekkel kísért belélegzés i pró 
hákban nwilvánul; ezt nagyon szépen lehm ,látni a 
ví~ben ,elmerül teknél, amikor is sűrű, lökésszerűen 
rel törő léghU'ooréikOtk mutatják a nehéll<légzós't. 
illkkor ,az öntudat még megvan. Kb. 1 pere mulva 
az ember elveszti öntudatát, majd mind ritkábbaJI 
és ritkrubban lélegziJk,száját kitátj'a, teste össze
görbül; ezeket a léI'egzési kisérlelteket már végső 
[é~egzéS'elk.neik nevezzük. Egéflzébena vÍzhefúlásos 
hruláil 4-5 perc alatt megy végbe. 

Egészen természetes, hogy vÍ'ube került egyén 
célszerű mozgftsokkal, ÚSz.va történő meneküléSi kí
sérlete!kJ.(,el egyideig a víz felületén tudja magát 
tartani s azáltal, hogy fel-felmerül: a fulladásos 
halálnak ,a bekövetkez.ését kitolhatja, különöson 
akkor, iha az, ,egyesf,elmerülések alkalmával alkalma 
v'an /bősé!geiScn n'evegőt lélegzeni. Viszont IlIDgeről
tető úsz.áJS, vagy vala;rniJyen más erős t.esti munka 
után esve a vízbe, a vízbefúlásnak az idejét meg
rövidítheti. 

Víz.befúlásnál a víz, vagy ha más folyadéikr'ól 
van 800, laJkkor. a fohadék, hacsak nem nagyon 
sűrű, - hejut a tüdőkbe, és pedig ll. finom tüdői" 
hólyagocskákba is. Annak la víznek a mennyÍBég(J, 
amely a víz.befúláJsos halá1lt előidézi: különböző. 
Szó sincsen arról, hQgy valaki azért fullad meg, 
mert vizet "nyel". Attól, hogy valaki vizet nyelt, 
még soha meg nem haH. Nagyon nagyfokú víznye
[ésnél megrepedhet ugyan ,a gyomornak la nyálkt
hártyája a nagy feszülés miatt, de ez sem okoz 
halált olyan rövid idő alatt, mint ahogyan az. vízbe·, 
fúlá;snál történik. A halálos mennyiségű vízbelehelés 
attól függ, hogy milyen egészséges vol t valaki elő · 
zőleg, milyen erélyes,en lélegzett, majd meg attóL 
Viajjon egészen híg, vagy sűrű volt-e a folyadék 
amit heléleg:uett. 

Ha v:alaki híg folyadékha, pl. vízbe fu}.ladt, a},
kor 'annak ,a:u area nem ,szederjes, s ninics felfújva 
sem. Külső vi:usgálatnál olyan jelei, amely arm 
utalna, hogy ví:ubefúlásról van-lel szó, vagy, hogy a 
hOllttestet dohtá:k a vízbe: nem ismerünk s így 
egyesegyedül cSlak arra vagyunk swrítva, hogy 
annak az eldöntésére, Viaj,jon élve vagy halál U'tán 
'került a test iW víZJbe: a boncolást elvégezzük. 

A víz,ben levő holttesten, kiilönösetn annak bő
rőn .eilváltozások mennek végbe, amit ,ogyébkoot u 
ví:uboo való tartózkodás idejének meghatározására 
swktun:k felhasZJnálni. Meg kell a~onban jegyezni 
azt, hogy s'ehol sem fordulnak elő olyan nagy téve
dések, mint éppen rukkol", amikor vízből kilfogott 
holttestnek a vízben vruló tartózkodási idejét a;kar
juk meghatározni. Ha a holttest l,egalább néihány 
óráig a vízben van, - de nemcsak a holttest, hanem 
élő ember bőre is - ott, ,ahol a bőr vast.ag1albb, így 
l.eginkább 'a trulpakon és a kÖllyöknek a bőrén a 
felhám fehéresen megvastagodik és ráncos looz. A 
bőrelváltozásoknak ,a Toka némi következtetést en
ged arna, hogy mEmnyi ideig feküdt a holttest a 
vízben. Ez az elváltozás a?jonban csak az-t mOllldja, 
hogy az emberi test a vízben feküdt s nem jelenti 
egyuttal azt is, hogy az inető ,a vízbe fulladt. 

Ki tudja? 
melyek azok a számok, ameJyek 9-el szorozva 
a) 888888888-at és b) l11111111-et adnak szorzatul? 

Volt idő és esetek, mikor annak megáUatpítít
sára, hogy öngyilkos lett-e valaki, vagy meggyilkol
túk, - a szemeknek a nyitva állását akarták fe,l
használni, mondván, hogy ha a s~emek nyitva van
na:k, akkor vízbofojtásról Vian szó, hal 'pedig a sze
mek csukva vannak, akkor a test már mint holttest 
került a vízbe. 

Megjegyzendő az, hogy nem minden vízben 
meghalt ember halálát vízbefúlás okozza, mert 
hiszetIl shock is lehet ,a halál oroa hideg vízbe ugrás
nál, ahol tehá;ta fulladásos halálnak a szakaszait 
nem látjuk, hanem úg,y, ahogyan a vízbeugrott va
laki, egYIszerűen, hang néllkül és anélkül, hogy me
nekvési mozgások at tenne: egyszeruen elmerüL 
Azért tanítják ,a szülők a gyermekeikneikazt, talán 
anélkül, hogy maguk is tudnák, hogy ne ugorjétk: a 
gyerek egyszerre a vízbe, hanem először álljon 
bele., majd apránk'ént hűt'se le szervezeJtét hideg 
víz:zJel s csak azután merüljön el 'benne, hogy így, a 
megswkással a hideg víznek a reflexes szivmeg
álláshoz vez.ető shock -halá1áJtelkerül tessélL 

A természetes okból beáUó hiTtelen halál lla
gyon sok esetben éppen a ví~ben éri utól az emIhert. 

A hangtal,an alámerülés bi:uonyítja am, hogy 
nem vízbefúlásról, hanem egy, az ember szerveze
tében fekvő, t.ehát bcl'ső ()Ikról van szó, nem pedig a 
laiJkusok előtt olyan sokszor hangoztatott úszó
gÖTCSTŐl, amelyhen mi, ak~k úszni tudunk, nem is 
nagyon: hiszünk. His:zJell, ha az embernek ,a láJhszá
rábam támad is úszógörcse, az még nem függeszti 
fel a menekvés i képes,séget, v:agy a:zJt, hogy segít
ségért kiál tson, már pedig ezekben az Ú. n. !ÚSzó
görcsös esetekben senki sem hallott még kiáltást. 
Jusson tehá;t eszünkbe az, hogy va;n a ví?iben be
következő természetes (jkból beálló hirtelen hali'] 
i.s és hogy az úszógörcs-halál nem követkerúkl be 
egy pillanat alatt. Hogy aztán ,a természet,Og okból 
beálló halált melyik szerv nek a megbet.eg,edése 
okozta: ,azt csak boncdlással lehet kideríteni. Talán 
nem lesz felesleges megemlíteni azt, hogy ()Ilyanok
nrul, a;ki:lmek a dobhártyájuk nem ép, mert valami.
ly'en beteg,Siég !következtében az. átlyukadt -vagy az 
orvos 'lyuJmsz,totta ki 'Uzért, hogyagennyet [eve
zelSSe: a ví~befúlrus gyakori és pedig az,;ért, me,rt a 
dobhá~tyán keresztül a kö~épfülbe juto,tt hideg' víz 
hatására a:zJ ember ,szédül és, nem tud egyensúlyt 
sem tartani; az ilyen !betegek aztán nem tudnaK a 
vízből kijutni s így belefuUadnruk. 

öngyilkos,sági módkén t a vízbeugrás és ~úlás 
gyakori. Emelleltt nem ritka dolQg, hogy c:uek az 
öngyilkosok kezüket, lábukat öss:zJekötik, malguk-tt 
nyakukon, lábU!kon nehez.élkkel megtorhelik, vagy 
zsebeikot rakják tele kővel, azért, hogy els'Üllyeu
jenek. 

Mint véletlen s:wrencsétlensóg: a leggyakoribb 
a vízbefúlás. Részeg állapotban, vagy nyáron, 
a fürdőszezon alatt fordul ez elő. 

Gyakori a természetes okból beálló hirtelen ha
lál nemcsak a szabadvízben, hanem a fürdőkádban 
is. Sajnos, ezeknek az eseteknek csak nagyon kicsiny 
százaléka kerül boncolásra s ezeket a haláleseteket 
úgy könyvelik el, mint vízbefúlást. Pedig nagyOll 
nagy fontossága volna eme esetek maradéknélküli 
tisztázásána;k, már csak balesetbiztosítás stb. szem
pontjából is. Halálküzdelem alatt is fulladhat meg 
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Mindenkinek jut valami... Tápai István őrm. felv., Kerekegyháza. 

valaki olyan ;módon, hogy valami más okból össze
esik, beleesik a folyadékba s azt beleheli. 

Ha más módon megölt embert dobnak a vízbe, 
akkor az erőszakos behatásnak a nyomát a holt
testen meg lehet találni. Természetesen nagyon nagy 
óvatosság kell ezeknek a sérüléseknek az értékelé
sétnél, mert bliszen a felt:alált ikülsérC'lmi nyomok 
származhatnak egy előzetes sérülésből is, amely sé
rülés után az illető véletlenül fulladhatott a vízbe. 
Az is elég gyakori eset, hogy egy másfajta megkí
sérelt, de erodménytelenül maradt öngyilkossági 
mód után a vízbe ugrik az öngyilkos, vagy hogy 
a víz szélén állva követ el másfajta öngyilkosságot 
(Pl. éppen a foktői csendőrgyilkos), vagy a vízben 
állva lövi meg magát, vágja el nyakát, sZlúr a szí
vébe, stb. úgy, hogy ú. n. kombinált öngyilkosságot 
csinál, ami egyáltalán nem tartozik a ritkaságok 
közé. 

A vizi holttesteken látott sérülések keletkezését 
illetően nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy ön
gyilkos a vízbe való eséskor, a víz felszíne alatti 
tárgyakhoz ütődve szenvedi el azokat, tehát azok 
a sérülések nem idegen kéz hatására jöttek létre. 
Ezek a sérülések nagyon súlyosak is lehetnek. 

Volt eset, hogy egy fiatalember vízbeugráskor 
hegyes karóba fűródott úgy, hogy akaró hegye 
a jobb lágyékhajlatban hatolt be. 

Vízbeugrásnál, esésnél csupán csak a testnek 
a vízzel való hirtelen érintkezése alkalmával más 
sérülések is keletkeznek, így egy asszonynál mind
két karjának a ficamát láttuk. Koponyatörés azon
ban, bármilyen magasból is történjék a vízbeesés, 
nem fordul elő. Ellenben, ha valaki sekély vizbe 
ugrik, ficamodhatik, vagy nyakcsigolyája is törhet. 

Igen ritka esetben a dobhártya is beszakadhat 
víz beugi·áskor. 

Mindig kell arra gondolnunk, hogya vízből ki
fogott holttesteken talált sérülések halál után is ke
letikezhettek. Az ilyen sérülés,eknek a lót.rejöttélben 
nagyon sok minden szerepel. Hídpillérek, jégdara
OOIk, malomkerék, gőzhajó evezőlapá:tja okozhat sú
lyos sérüléseket is, mint pl. a hasüregnek a meg
nyitása, béll'epedés, kar-, lábszál'- és gerinetöl'ést is. 

Vízben élő állatok, csig'ák, rákok, patkányok 
a vízben fekvő holttestet csontig lecsup,aszíthaItjálk. 
Azokban az édesvizekben, ahol hal nincsen, a nagyoll 
falánk bolharákok károsíthat ják a holttestet. 

Rothadás alkalmával a holttestről egyes test
részek szakadhatnak le; egészen közönséges dolog, 
hogy hosszabb idő óta vízben levő holttestek meg
csonkulhatnak. Ha a holttest nem folyó-, hanem 
á1l6víz,ben feiksúk, akkor egyes testrészek lcsZlalmdá
sához jóval hosszabb idő szükséges, mint folyóvízben 
fekvőnél. Újszülöttnek ilyen csonkulásai könnyeb
ben jönnek létre. A csollkuláshoz vezető rothadás 
nagyban a víz hőmérsékletétől is függ. Viszont ne 
tóvesszen meg! bennünket ,az a közismer,t dolog, 
hogy feldarabolt hullának a részeit is vízbe dobjále 

Rothadt holttesteken olyan szövetszakadások 
ke~etkeznak, mintha azokat hegyes, éles eszközzel 
ejtették volna. Dögevő madaraknak éles esőre ejt 
ilyen sérüléseket a holttesteken. De ilyen sérülések
nek a zöme, vagy ehhez nagyon hasonló sérülések 
keletkeznek a holttestnek különösen oldalsó J.1ésOOÍin:is 
egyszerüen csak a felázás következtében. A holttes
teken, a nyakon nem ritkán találunk olyan baráz
dát, amely a zsinegelési barázdához nagyon hason
lít, de 11em külséreimi nyom ez, legfeljebb annyi
ban, hogy a felöltözött holttesten a gallér nyomására 
vagy a begombolt ing-, nyakának a nyomására 
keletkeznek, különösern olyankor, ,amikor a holttest 
már rothadni kezd, vagy ha valaki magának valami 
súlyt köt a nyakára, vagy a holttestnek a nyakára 
kötnek nehezéket. 

A ruházat vízáztatta részei leszakadhatnak és 
el is maradhatnak a holttestről. Erős cipő, csizma 
nem szakad el, nem marad el ,a holttestről. 

Meddig feküdt a holttest a vízben~ 
Azt tudjuk, hogy a bőr hámja vízbenázáskor 

megvastagodik. Ez a megvastagodás és ráncba
szedődés legkorábban az ujjhegyeken megy végbe 
és pedig már néhány óra alatt; 2-3 nap alatt a hál1l 
az egész tenyéren megduzzad; ha most az ilYffil mó 
don megduzzadt hám levegőre jut, akkor a duzzanat 
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eltűnik s így megtörténhetik, hogy egyik kéznek a 
hámja szembetűnően megduzzadt, a másik kézé 
pedig nem. A hámruak a megduzzadása mind na
gyobb- és nagyobbfokú lesz, fellép a duzzanat a kéz
háton is, az 5--6. napon ez krétafehér lesz, össze
függése az alattaffficvő részeikkel mindinkább meg
lazul s 2-3 hét alrutt a körmökkel e,gyütt ikesztyű
ujjsz'erüen leválik vagy könnyen lehúzható. Ha a 
lábon cipő van, akkor ,ezek az eJ.változások lassab
ban mennek végbe; egyébként mezítlábon a,zért, 
mert ott az elszarusodott hám vastagabb, mindez 
gyorsabban megy végbe. 

Az is érdekelheti a csendőrt, hogy az ilyen 
megduzz:adt hámmal biró ujjaJkról még mindig lehet 
uj jI eny{)lllatoka;t készíteni, úgy. hogya ráncok 
alá folyadékot fooskendezünk, amikor is azok elsi
mulnak. De még abban az esetben is lehet egészen 
jól rua'sználható ujjlenyomaiokat csináLni, ha a 
hám ,egészen levált az ujjról. Errő,} más alk:aJom
mal ,szólunk még. 

A holttestnek a vízben eltöltött idejére vonat
kozólag ezután a rothadásnak a foka az irányadó. 
Mondottuk, hogya vízben talált holttest állapotá
ból megmondani, hogy mennyi idő óta fekszik a 
vízben: egyike a legnehezebb feladatokna:k, mert 
hiszem a rothadásnak, a felázásnak a fdka nagyoln 
sok .tényezőtől függ, így pl. a víznek a hőmérsék
letétől is, amiről bizony nem mindig kapullIk meg
bízhrutó feJ.világosítást. Azért aztán az itten előfor
duló hibáJk nagyon érthetőek és menthetőek. Addig, 
amíg a holtte:st a víz alaitt van, a rothadás csruk 
lassan halad előre s még pedig annál l,frssabban, 
minél hidegebb a víz. Mihelyt azonban a holttest a 
f,e1s,zínre kerül, akkora rothadás annál gyorsabban 
megy végbe, minél hosszabb ideig volt a holttest fi 

vízben s minél nagyobb a víz és a levegőnek a hő
mérséklete. Ha eza Mt utóbbi tényező nagyon 
meg:f,elelő, akikor hihetetlen gyorsan fellép a szeny
nyes zöld szín és II rothadásos gázképződés, annyira. 
hogy a holttest a nyári hónapokban óriásira fel
puffadhat s ennek következtében az a felismerhe
tetlenségig elváltozhatik, annál is inkább, mert az 
elszíneződés és 'a felpuffadás az arcon a legkifeje
zettebb. Erős a felpuffadás és az elszíneződés a 
nyakon, a mellkas felső részén és a külső nemi 
szerveke:n, a herezacskón is. 

A test a vízben nem süllyed el mindig kivétel 
nélkül; jóllehe,t az emberites,t fajsúlya nagyobba 
víz fajsúlyánál, mégis, ha 'sok levegő van a ruhá
ba;n, akkor a levegőnek e~ a mennyisége kiegyen
líti és túl is haladja a fajsúlybeli különbségeket s 
igy a holttest a vízben vagy a víz felszínén úszhatik, 

A vízbefúltak holttesteit az ár sekély helyre, 
vagy a partra sodorja, vagy pedig egyszer csa.k 
felmerülnek és pedig annál hamarább, minél ked
v,ezőbbeka feltételek a rothadásra. Ez a rothadás 
okozta felmerülé.s nyáron 2-3 nap alatt, igen ked
vező es,etben már óráJk alatt is megtörténhetik, mi
rulatt télen vízbefulta;k holttestei hetekig, hónapokig 
vízbemerülve maradhaí.n1ak. A holttest fe:lmerülésé
nek a gyorsaság:a függ attól is, V1ajjon álló va$r 
folyÓVÍzről van-e szó és még a vím,eik a chémiai 
tulajdonságaitól is, amennyiben pl. sós vízben még 
40 év mulva is kifogástalan állapotb3ill :találtak meg 
hol ttesteket. 

A hideg víznek 'a rothadást ké.sleltetö hatására 
vezetjük vissoo, azt, hogy nagyon sok olyan hol t-

test merül fel tavasszal, amelyek a vízben áttelel
tek. Ha a szervezetben, neveze'tesen a tüdőkben és 
a belekben nincsen levegő. mint pL halvaszülöttek 
tetemei, ezek aránylag s,okáig maradnak a víz alatt. 

A holttestnek a fe:l.merülését .akadályozhatja az, 
ha vízijárművek alá. stb. kerülnek vagy ha azokat 
szándékosansrúlly:al terhelik meg, min,t öngyilkos
ságnál, vagy a holttestnek szándékos eltüntetésénél. 

Annak, hogy a holttest a vízben a hátán, vagYi 
a hasán úszik, nincsen 'semmi jelentősége. Voltalk 
akik azt állították, hogy a női holttest lL hátálu' 
úszik, a férfi holtteste pedig a hasán. Ez azonban 
nem áJI, mert a folyóvízben a holttestnek a hely·· 
zete mindun:tal'an váltol.1:hatik. 

Ifu még hosszabb 1dő óta .fekszik a holttest a 
vízben: akkor a felázásnak a jelei mind jobban és 
jobban kifejezésre jutnaJk. Már mondottuk, hogy az 
összefüggés a fehé,ren megvastagodott hám és az 
alatta fekvő részek között mind Lazább és lazább 
lesz, úgy, hogy az már enyhe érintésre lesúrol
ható. Karán ki szokot.t hullani a hajz,at a kezek
nek,awk hámjának kesztyűujjSlZerű form'ában való 
megkopaszodása körmakkel együtt. Eme utóbbi 
mi.att a szeméJyazonosság megállapítá:sánál téved
hetünk, mert durva munkát végző embernek a ke · 
zmn megmarad a körömágy s ez úgy néz ki, mrntba 
ápolt k~ű egyénről volna szó. 

Fiatal gyermekeknek vékony hámja - az em
ber éppem fordítva várná - lfrssanikint megy itt 
ezen az elvá1tozáson. 

A haj a fej kiemelkedő részeiről kopik le l,eg
hamarabb, míg a halántékon és a tarkótájon meg
marad. A valóságos kopaszság és a vízben való le
kopás közöt.t nem nehéz különbséget tenni, mert 
utóbbi eS'etekben meg lehet még ismerni a hajgyö
keret az irhában és a fejbőr úgy néz ki, mintha 
finom tűvel Bzur'kálták volna. Jóllehet elváltozik a 
hám, 'az erősebhen tapadó hajszálakat még meg 
lehet találni itt-ott, vagy a hajszálak különböző 
magasságban törnek le se m1att a fejbőr úgy Iléz 
ki, mintha borotválva volna. 

Talán nem érdektelen tudni ,azt sem, hogy mi 
történik azokkal, akiket vízből kimentenek. A VÍzbe
esés utáni harmadik perctől számítva nagyon két
séges, hogy valakit életben lehet tartani mestersé
ges lélegzéssel. Ezt pedig vízből kihúzottaknál min
dig el :kell végezni, annál is inkább, mert kísérletek 
tanusága ·szerint nem egyszer ,sikerül olyan kutyá
kat mesterséges lélegzéssel a tetszhalálból az életbe 
áthozni, amelyek nyolc percig volta:k víz t3Jatt. Sok 
ví~ből kimentett egyén meghal anélkül, hogy esz
méletét visszanyerné, másoknál az eszmélet vissza
tér átmemetileg, de igen gya:kran már az első na
pon tüdővizenyő tünetei között halnak meg. Soka.n 
ismét kihányják a lenyelt vizet, aminek egy részét 
azonban öntudatlanságukban belehelnek. Ha valaki 
szelllnyvízbe esett és ebből lélegzett be, közben ki
men tették, aJlclmr igen gyakran sÚlyos légcsőhurut 
és lebenykés tüdőgyulladás áll be. Kimentés után 
általános görcsök is jelentkezhetnek és az emléke
ootnek olyan sajátságos zavara maradhat visszA., 
hogy a kiment,ett egyén nem emlékszik a vízbe
esésre. Kimentetteknél a nagy fé1etlem 'ég megijed'J5 
következtében a vizelet el is akadhat. A vizeletnek 
ez az elakadása egy esetben 88 óráig tartott. Annak 
a lehetősége, hogy a vízbeesés után tüdőgyulladás 
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lép fel, nagyon valószinű. Lehet, hogy valaki a ki ... 
mentés alkalmával szenved el súlyos sérüléseket, 
mint egy esetben gégeporcwrést. Hogy a VÍzből való 
kimentés után fellépő tüdőgyuUadást valóban belé
legzett idegen anyag okozza, azt abból tudjuk, 
hogyatüdőben ez,eket a belélegzett anyagokat 
(ap,ró kis kősejteke:t, más, növényi sejteket is) meg
találjuk. A belélegzett rés~e,cskéik megi'smerése arra 
is ,alkalmas, hogy meg tudjuk, mily,eill he,lyről, mi
lyen vízből és így milyen távolságról úszott a holt
test a megtalálás helyére. 

'111.la 
56. Kérdés. Egy lakás bérlője több hónapon át adós ma

mdt a lakbérrel, de a bérbeadó ismételt felszólítására sem 
hajlandó kiköltözni. A bérbeadó behatol a lakásba és leszedi 
az ablakok(J)t, hügy a bérlőnek az otflakást lehe·tetlenné tegye 
és arra kényszerítse, hogy kiköltözködjék. Mit követett el a 
bérbeadó? 

Válasz. A bérbeadónak nin0s jüg.a, hügy bérlőjét - ha 
mindjárt ho.~szabb időnM n~m fizetett is - öruhatalmúan 
b.ármi módün kiköJ.töZtk,ödésre ké:nyszeríts.e. Ha a bél'lő nem 
fizet, vagy ha l'endesen fizet ugyan, de a bérbeadó felmondá
sát nem hajlandó tudümásul venni és ,a JJakásból ki nem kö'l
tözik, a bérbeadónak az 1911:L t.-c. 621-638. §-ai sze'rint a 
f.elmündást a járásbírósághüz kell benyujtani.a, amely azután, 
ha 'a felmondásrt jügosnalk. t!lilálj,a, a lakás kiüritésélt és szük
s'ég es e'téb en a kiürítés' végrehajtását rendeli el. FeJmondani 
ilyen 'esethen is osak a -htkbérl.eti szerződésben, ha pedig szer
ződés nincsen, az illető helységre nézve érvényes lakbérleti 
sZaJbáJyrendele.then megállapíto.tt időben 1cl1e<t. 

A bérbeadónak az a cselekmény.e, hogya bérlő lakásában 
az ablakükat leszedi: az érték szerint lopás büntette vagy 
vétsége, akkür is, ha az ahlak az ő tulajdona, sőt, ha az el
vétel erőszakkal vagy fenyegetéssel történt, a 0selekmény 
r.ablág'sá is minősülhet. Az a ocörülmény, hogy az 'abl~k a 
bérbea,dó tuLajdo.na, nem váJtoztat ezen a minősitésen, mert a 
Lakás és annak tarto.zéJmi, tehát az ab],a~ai fe1ett i,s mindad
dig, amíg ~zek a bérlő hasz'nálatában, vagyis hinllaJatában 
v'an'JlJak, kizárólag ő r,endelkezik. 

Ha a hér beadó a hérlő Jakáswha ennek akaraJta ellenére 
hatolt be és o.nnan la bérlő 'távüzásra f,elszóIítása ,ellenére nem 
távOZütt el, magánlaksértés Í!s fennfo.rog. 

Ha a bérbeadó az ,abl.akokaJt a:wrt szedte le, hogy ezMtal 
a lbérlőt ,az ·esedékes J,aikbér megfizetésére vagy p,edig a l,a
kásból kiköltözködésre kényszeritse, a cselekmény zsarolás. 

A ,bérlő 'kártérítést követelhet mindazo.n ikárok vagy lrolt
ségek 'lllÍ.att, ,ameJyeket ,a bérbeadó cseLekménye folytán vi
selnie kellett. Ilyen lehet pl., ha a bérlő vagy valamelyik 
családtagj'a aza:hl'aknélküJi1akáshan megbetegede<tt: IR gyógy
kezelési költség, v,agy pedig a száJ.lüdai kö.]tség, ha a béll'lő 
a Jakás ilakhataJtla'nságla miatt ,átmene-titleg szál,lodáha vült 
Mnytelen iköltözködni. 

57. Kérdés. Milyen ingóságokat nem szabad a végrehajtó
nak lefoglalnia? Vonatkozik-e aSzut. 532. pontjának az a ren
delkezése, hogya csendőr a karhatalmi segélyt megtagad
hatja, ha a hatósági személy eljárása nyilvánvalóan törvénybe 
ütközik, ülyan esetekre is, amidőn a végrehajtó olyan tárgya
kat kiván lefoglalni, amelyek a törvény szerint mentesek a 
lefoglalás aló11 

Válasz. L A végrehajtás ,aJól menoos ingó dolgo.kat ere
detileg az 1881:IX. t.-c. 51. §-a so.rolta fel, .ezt IRzonhan h.atá
lyon kíviiJ. helyezte az 1908:XLI. t.-c. 2. §-,a. Az utóbbi tör-

vény;he,ly szerint mentesek a végrehajtás ruól és még a végre
h'ajtást szenvedőnek a beleegyezéséveJ sem foglalhatók le: 

l. ,az isteni tiszteletr,e és a házi ájtato.sságra közV'etlenÜJl 
szánt tárgy;ak, ,az imakönyv,ek, a'z istentiszteletre szánt he
lyiségekhez tartozó szer.elvények, 'a sÍrük ·és sírbültok felsze
relése, vaJ,amint ,a vJégrelh.ajtást szenv,edőnek vagy ,a házané
pének 'temetéséhHz közvetlenül szükség,es tárgyak; 

2. a vaWIási és ·a 0sru,ádi ancképek; 
3. a rendjeJek, érdemrendek és egyéb díszjelek; 
4. a köz- vagy magánhiVla,úa'lhüz, lrruézethez v,agy üzl:et

hez tartozó pecsétnyomók, bélyegzők, irümányo.k, a feJjegy
zési, üzl,eti vagy egyéb könyv,ek, v.a:1amint a köz- és mag.án
hivaJt!lilo~hüz tartozó 'egyéb :felszer,elések; 

5. a kÖzszüJgáJ.at ,t.eljesítéséhez, vaJ,amint ,a ill'i;V!at'ás ,gya
korlásáho.z szükséges ,egyenruha, úgyszintén ·a vaUási szer
tartá.so.kat teljesítő személyeknek hivatásuk gyakorJlásáhüz 
előírt ruh.áz,alta; 

6. a fegyver·es erőhöz, a cs,endőJ.'ség<hez, valamint egyéb 
hatósá.gi ől'Személyzethez nUTtoZQ egyének fegyvere, feJszere
lése, szerszámai, műszerei, t~nároknak, közjegyzőknek, ü'gy
védekne,k, orvosüknak, Iménnököknek, ír61m,ak, művész·eknek 
és áltaJáb:an tudományos v:agy művészi hivatáskörben mÍÍ
ködő s'Z,eméJyeknek, valrumint szü1észnőknek .. a hivatásuk gya
künlá.sáho.z sZÜJkséges ~önyv,ei, iratai, mintái, műszel'e,i és se
gédeszközei; 

7. a tisztviselőknek, köz- vagy magánhivatalnükoknak, lél
.készeknek, tanárüknak, közjegyzőknek, ügyvédeknek, ürvüsok
nak, mérnököknek, íróknak, művészeknek és általában tudü
mányüS vagy műszaki hivatáskörben működő személyeknek, 
valamint s.zülésznőknek a hivatásuk gyakorlásához szükséges 
könyvei, iratai, mintái, műszerei és segédeszközei; 

8. a gyógyszertáJr ber,endezése, munkaszerei, ba'rtáJlytai és 
gyógyszerkészJ.ete, ,amennyiben a végrehajtást szenvedőnek 
aZükr,a a gy6gys'z'6rtár üzemének fülytatása vég-ett szüksége 
van; 

9. a kö'zkórház'ak és közgyógyintéze,tek, vaJ. amint a kór
házi jelleggel f.eJruházott magán:kóTházak és magán.gyógyiu
ié,z,elek [elS'z,erelése; 

10. ,a végrehajtást sz.envedőnek és háznépének a háztar
táshüz sziiksé'g'es házi és konyihahúto.rra, edények, főző- és 
evőeszközök, kályhák, .tűzhelyek, a rruházküdáshoz szükséges 
tárgy,ak, a szükség'es ágy- ésf,ehérn'emű; 

11. a végrehajtást szenv'edőn~k és háznépének betegsége 
Vla'gy testi fogy.1atküzása ükából szükség,es gyógy- és egyéb 
szer·ek és segédeszközök; 

12. avégrehaj tá'st szenvedőnek és háznépének iskol<Rli 
könyvei és taneszközei; 

13. ,a kere,set fo.lyta'tásáhü'Z és ,a ,személyes biztonsághüz 
szükséges fegyv-erek; 

14. kisip.arosüJmak, ~ézműveseknek, ipari (gyári) munká
süknak, 'napszámüsoknak és általában ,azo.k!nak, akik magukat 
kézi munkáJval tartják f.enn, ·a ker,esetük fülytatásáhüz szük
séges ,szerszámok, ,eszközök, műszerek és ál,Jato.k, továhbá klis
iparosok ,és kézműves,ek f,e1doogozh!litó anY'!ligkészleiel 200 
pengő él'tékeJ'ejéig; 

15. a V'égreh'ajtást szenvedőnek és lláznépé:n~k ,egy havi 
időtartamra szükséges élelmi-, tüze,Jő- és világítószerek, ezek 
hiányában pedig készpénzbő~ a besz'erzésülcl:töz szükséges 
összeg; 

16. ,!linnyi készpénz, ,amennyiv-el ,a v-égrehajtást szenvedő

nek és háznépének s'ZÜJkséges lakásbérre egy negyedév're fe
dezhető; 

17. a végrehajtást szenvedő választása szerint: egy tehén 
vagy négy juh, vagy négy .k~e v,agy négy sertés, úgyszin
tén ,ezen állatük résZIére félévi trukJarmány, sz'alma, at1om, 
ezeknek hlány,áha'n pedig ,a il,ed'o,gI.!lillható készpénz ből a be
sz·erzésükhöz sziikségesösszeg; 

18 . . a mezei munkáJl'küdáJssa.1 füglaJkozólk részére az á:l>ta
luk művelt v,agy műveJtetett, de leg'f,eJj'Elbb 'tÍz·enkét lmtasz
teri hüldnYi szárrtó · műve,léséhez szükséges v'etőma'g, igavo.nó 
jószág, félévre szüksé,g,es t~armány, sZlaJma és alom, továbbá 
g,azdasági eszköz és 'trágy.a; vetőmag hiányáhan pedig a Je
fOg'I.alható tkészpénzből ,a beszerzéS1hez szükséges összeg; 

19. aZüknál a sz,emélyekn-él, akLkn'ek járandóságai egész
ben va·gy részhen le uem füglalhatólk, la náJluk talált kész
pénz,ből ooyan ös.szeg, .lillllely ,a végl'ehajtás fü'g.anato.sítás,ától 
a járandóság legköz,elebhi ,esedék'e'sségéig terj'edő időre a ae 
nem fügJ.3Jlhrutó jár,andóság össz'eg,ének megrl'.elel; 

20. ,azok a vagyontárgy,ak, amelyeket külö,n törv~ny fl 

végr.ehaj'tás ,rulóil kivesz. 
Külön rendelkezlés9ik még a következők: 
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Ct j annak a javára, ,akinek tJartásároa a végrehajtást szen
vedő 'a törvénynél fogV1a köteles, v,alamint a törvénytelen 
gym'mek j,avára megM'lapított tartás végett a 15., 16., 17., 18., 
és 19. pontokban említett készpénzöss'lieg-ek fele lefogJaHlIató; 

bj állami, törvényhatósági és !községi szolgálatban levő 
tis.-:tviselők és hivatalnokok továbbá la lelkészb!" állami, köz
ségi vagy felekezeti nyilvános tanintézeteknél alkalmazott 
tanárok és tanÍltók, a fegyveres erő és a csendőrség, valamint 
a letartóztatási és javító intézetek személyzetéhez tartozó 
személyek, géperőre berendezett közforgalmi vasutak és gőz
hajózási vállalatok tisztviselői, egyéb évi :flzetéses, valamint 
havidíja vagy havibéres alkalmazottai, a Nemzeti Színház
nál és m. kir. Ope'raháznál aJokalmazott igazgatósági, művé
szeti és gazdasági tiszt viselők, drámai és operai magán
szereplők, zenekari és énekkari tagok, végül a közszolgálat· 
ban alkalmazott altisztek és szolgák mndes fizeltésének és 
Iizet6s természetével bíró, bármely címen élvezett pótléknak, 
valamint vára'kozási illetékének legfelje<bb egyharmada és 
ez is csak úgy vehető végrehajtás alá, hogy a végrehajtást 
&zenvbdő részére évi kétezer pengő a lefoglalásol1 túl is 
érin<leotlenül maradjon; 

ej a bj alatt felsorolt személyek lakáspénze csakis la,kbór· 
követelés fejében foglalható le, a szolgálat után járó más 
jirandóságaik pedig egyáltalában le nem fogla~hatók. Ha 
azonban a bj alatt említett ,személy lakóháozának saját részére 
való építése vagy megvétele vége.tt lakáspénzét közokiratban 
lekötötte, az ebből eredő k'övetelés behajlása végett a lakás
pénze lefoglaliható; 

dj az 1929:XlV. t.-e. 1. és 2. §-a szerint legénységi állo
mányú egyén feleségét (volt feleségét), fel- vagy lemenő 
úg>,boli rokonát illető vagy házasságon kívüli gyermek ré
lzérE:! rtartásdíj vagy ilyen tartásdíj megváltásaképpen járó 
összeg fejében a csendőr legénységi állományá egyénektől oa 
havi zsold ,és a csendőrségi pótdíj, továbbá a nyugiUetmé
nycimek vagy i'lyenek jellegével bíró egyéb lIletményoknek 
egyharma1része igénybe vehető. (Egyéb természbtű követe
lések fejében legénységi állományú egyének illetményeit 
nem lehet lefoglalnL) 

II. A fenti rendelkezéseket csalk a esendőrök oállrtalános 
tájékoztaltása végett közöljük és nem azért, mintha a csend
őrn~k jogta lenne ,a végrMajtó ténylkedése felj.etJt el,lcnörzésrt 
gyakorolni abból a szempontból, hogy nem fogla~-e [o olyan 
dolgok.at is, ,amelyek; a törvény szerint mentesek a lefoglalás 
alól!. ASzut. 532. pOlIlltja azt mondJa ugy.anis, hogy a hiva
ta,los eJjárás "jogos Vlagy jogttaJ3ill voLtának" lelbírálásába a 
csendőrség' rendszerint nem boesáItJkozhatik és a karhaiialmi 
segélyt csruk ,aklkor k~ll meg tagadnia, ha la hatósági szem~y 
eljárása ll1yilvánvrulóan törvénybe ütközik. A jogItallan eljá
rás miatlt a felelősség ,a haJtósági személyt és ne m a csCllldőrt 
terheli és alliIlak la megál,lapírtása sem a csendőr feladata, 
hogy jogbrulaMág törtérut-e, vagy som, hwnem az eljáró ható
sági közeg :felettes [h.wtóságoo. Hogy ,a példánál maradjUtllIk: 
a 'lefoglalhaJtó va'gy led'og>laltás a1lól menJoos tárgYIllk körül sok
szor bonyolult vilta keletkezik, amelyet a ooróságok is esak 
az ügy rtanulmányozás-a után tudnak e(ld'önteni; hogyan 
len'll~ hiv~tt ,a csendőr erről mLndj.árt OItt .a helyszínén dön
tenit Vlagy ha a járőr pl. a bküldött szo1gabíró meUé van 
karihatalomkétnt kivezímy,elve, nem hivatott bíráaart tárgy ává 
tenni, hogy a szolgtabíró áltwl 'ellrendeJot ,előzetes Jetartózta
tás jogoS vagy jogttalan-e; ha a lerta:rtóztatott egyén cltfogá
sám és bekisérésére felhívlÍJst kiap, ezrt JteUesítenie keU. 

A "nyilvánval ó 3J!.1 törvényellenes" kif.ejezéssel az utasí
tás o1yan szembeszökő esetekl'8 oétloz, amikor akár jogi isme
retek uéLkü,l is klÍoVségtelen, Ihogy a hatósági swmély eljárása, 
a:I'Jaz ,inJkálb'b: személyes magatartása törvénybe Üitközik Ilyen 
eset volna Pl. ba a v,égrehajtó a végrehajtást ,s'lienvedőt vagy 
mást tebtJeg bántalmaZilla, a búrtorokat elszállító lllunkások
uruk azt 'az utasítást adná, hogy ne törődjék vele, ha az 001-
szállított bÚJtOll'ok összetörnek, lm meg akaro á mag.áJt vesz
tegettetni, ha hivatali tennivruóját beszámíthwtatlanul ittas 
ál'lapotb3ill akarná végezni stb. Csakis 1lyen és hasonló ese
tekben kÖltelessége a j'árörnek akarhatadmi ,segélynyujtást 
beszüntetni, de ekkor is csak azután, ha , .a járőrvezető a hla
tóság,i szem éli y t felkérle, hogy törvényellenes magatartásá
val hagyjon Jel és a felkérésnek nem vollt fOgt8natja. Utasí
tásunk életbelépése óta nem tudunk olyan esetről, hogy va
liaIhol v.ala me.]yilk csendÖJ'járőr így lett volna kénytelen el
járni, mert a magyar közhiv,ataJ,nokok ti's:l'J1Jeletben tartják a 
törvényt és számdékosan nem követnek el olya!ll súJyos tör
vénysél'tést, amelytől a csendőr kénytelen volna a ka!,ha
ta l m i segitséget 111 egta gta dni. 

B iztosítási csalás nyomozása. 
írta: KISS KALMAN tiszthelYettes (Szeged). 

A titszakürti örs 1937 november 22-.én a se;egedi 
!i. nyomozó alosztálynak távbesZJélőn jelentette, hogy 
aznap virradóra Gál SimO'Il'\ tiszakürti szölőkben 
Ilevő fűszerüzlet<ébe betörtek. A tettes az egyik abla
kot betörte, azon át a hálószobába, majd onnan a7, 
üzldhelyÍJségbe ment, ahOlUlaIl kb. 5-600 pengő ér-
1.ékü fűszert és ruhaneműt ellopott. . 

A nyomozó alosztálypamnosnokság - mivel nyo
mozó az alosztálynál nem volt - távheszélőn paran
osot adott nekem Tiszaugra, ahol egy előzőleg elkö
vetett pénzlopásban nYO!ffioztam, hogy a nyOiIllozás 
befejezése után azonnal menjek át szomszédos Tisza·, 
kürt. községbe és a betörés ügyben az ottani örsnek 
segédkcmem. 

Tiszaugon a nyomozást 26-án fejeztem be, így 
cswk 27-én, va.gyis 5 nappal később tudtan csruk a 
helyszínér,e érkezni. 

A helyszínen a sértette t, Gál Simont találtam, 
akit azonnal részletesen kikérdeztem. A sémett elő
adta, hogy 1937 november 20-án 17 órakor il és fele
sége elmentek hazulról atyja tanyájáJ.'la, ahol nővére 
lakodalmát tartották A lakásban senki scm maradt, 
csupán szomszédjának mondotta, hogy ha net~án 
az éjjel a kutya ugatna, nézzen ki ,az ő lakáJsa felé is. 
A lakodalomból osak másnap, azaz 21-én 6-7 óra 
között tértek vissza és akkor l~tták, hogy a hálószoba 
utcára nyíló ablaka ki van törve. Az utcára nyíló 
üzle:t ki:iJső és belső ajtója, valamint a foly<>sóra 
nyíló üzlet- és konyhaajtó ellenben be vannak zárva. 
A náluk volt kulccsal a folyosól'a nyíló ajtót ldnyi
tot ták, bementek az üzlethely.iségbe, majd onnan a 
l,akószobába és ekkor látták, hogy betöIiés tÖ'rtént. 

Úgy az üzletből, mint a hálószobából nagyobb 
mennyiségű holmit elloptak. A sértett azonnal rovan
c.soJáJst tartotit ,és megálJLapitotta, hogy az ÜZl1etben 
levő állványos fiók ból 46 kg kookacukrot, 4-5 kg 
porcukrot, 20-25 kg máJwt, 30-40 kg babot, 15-20 
kg s~app,ant, 5-6 kg kávét, 4-5 doboz cipőkrémet, 
10-15 üveg "Diana" sósborszeszt, 5-6 doboz cérnát, 
2-3 csomag cipőfűzőt, 15-20 csomrug teafüvet, 2-3 
kg őrölt paprikát, 1 kg törött borsot, 1 kg kolbászt és 
a kiszolgáló asztal egyik ftókjában az áruikr61 veze
t.e.tt üzleti könyv,et, a, benne levő 150 pengő készpénz
zel és az utóbbi időben hooo,tott 250-300 pengő ér-
1ékű árukr6l szóló sz,ámlákat ellopták. 

A hálószobából a nyitva volt sWlkrényből és az 
IlÍgy.ról az összes fehér- és ágyneműt, valarrnint az ö 
és felesége felső- és a1sóruháit kb. 200-250 pengő 
I(;'rt.ékben mindössze 6-700 pe.ngő kárértékben szin· 
i.én ellopták. 

Előadta még azt is, hogy az üzletben levő áru 
betöTÉlS és tűz ellen biztosítva van, de a lakásban 
volt ingóság biztosítva nem volt. 

A sértett rés.z.letes kikérdezése után következett 
yolua a helYlszin el és, amiről tCll'més,zetesen szó sem 
lehetett, mivel a sértett, miután lopási esetet a tisza
kürti őrsnek bejel.c,nJtette és azok a helyszínre ki-

• A neveket megváltozlattnk. Szerk. 
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menve onnan eltávoztak, tovább árusított az üz
,letben. Igy az helyszín állapotára vonatkozÓlan csu
pán a sértettől és fe.leség0től tudtam némi 'adatokat 
be,szerezni. Bár a tiszakürti örs egy járőre az eset 
bejeleniJés'e után a helysz,ínen azonrual megjelent, 
l,észletes helyszínelést mégsem végzett, mivel a s,zük
séges eszközökkel nem rende1kezet:t, de főként azért 
nem, mert vár,ta iL helyszíne.lő alcsoport megérkezé
sét. A hel y:s z ÍJm ek váltoZJatlan állapotban való me,g
őrzése a~ért nem történt meg, mert. a nyomoz,áJs le
folytaitására kivezényelt járőrnek az voU a feltevése, 
hogy a szomszédos községekhen éppen akkor t,artott 
hetivMáron fogják a tettesek az ellopott tollat és 
egyéb ágyneműt értéke,síteni és eZJért a hely'szinérE:íl 
a sértett kikérdeZJés,e után azonnal eltávozott. 

A sérte,tt a helyszínre vona,tkozóan azt adta elő, 
hogy a,z üzletben a padlón régi sz,á;mlák és egyéb 
papírdarabok voltak széjjel dobálva, a fió~ok félig 
ki voltak húzva. Az üzletben és amnak környékoénaz 
ollopott árukb61 nem volt szétszóródva semmi. Láb
és egyéb nyomok nem voltak, csupán a betört abLak 
alatt, a fal kiálló részén volt látható a tettes lábbeli
jétWl ottmaradt sár. Az üzlet uicám nyíló külső és 
belső ajtajában a kulcsok: belülről benne voltaile Az 
ajtók zárva voltak. 

A sértett előadásá;b61 és a tőle kapott helyszíni 
adatokból következtetve, olyan körülmények mutat
koz,tak, hogya sériettelőadása körül valami nincs 
t.eljesen rendbell. Feltűnő körüLmény volt az;, hogy 
a teHesek a nagymennyiségü lopott árut, ami kb. 
180-200 kg súlyú lehetett, az ablakon át hordták ki, 

Mogyor királyi Osztálysorsiáték 
iiItékterve nem villtozott 

88.000 sorsjegy, 44 OOO nyeremény 
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 

7C>C>.C>«:»C:» ' ~. 
Jutalom és nreremények: 

1 jutalom ..... _ ... 400.000 pengő 1 nyeremény_ .. _._ .. _ 60.000 pengő 
1 nyeremény ... ... 300.0. 00. pengő 2 nyeremény_. __ __ ... 50 . • 000 pengő 
1 nyeremény ..... _ 100.000 pengő 2 nyeremény _, ... ___ 40.000 pengő 
1 nyeremény _._ .. _ 70.000 pengő. 1 nyeremény __ o ____ •• 30.000 pengő 

stb. pengö. Összesen közel .. 
10 millió pengő készpénz. Húzás október 15-én kezdodik t 

...-__ ....,Az r. oszt. sorsiegyek hlvatalos ára:...-__ -: 

E~~z I I i~ I I Negr
d I I NY~~/2ad I 

pengó pengó pengó · pengő 

az összes lőárusftóknál • 

:holott az üzl~ u.tcára nyíló ajtójában a kulc.s belü1-
ről benne volit, így az azon való kijutás és a nagy
mennyiségű ellop ott árunak a kihordása egyszerűbb 
lett volna, mint aZ3iblakon. De f,el.tűnő volt a nyomok 
hiánya és az is, hogy tetteseik az üzleti könyvet és 
a benne volt sZlámlák,3it is ellopták. 

Az ellopott üz,leti könyv vez,etésére v'Üllatkozóan 
'3 Slértctt azt adta elő, hogy azt azért kell veze,tnie, 
mert községi elöljáróság abból állapítja meg' az üzlet 
forgalma után járó, illetve esedékes évi kereseti adót. 

Miután az üzletben a kiswlgá.l:ást a sértett távol , 
léte alkalmáy;al felesége intézte, szükség,esnek ta.r
tottam az ő kik,érdezését is, annál is inkáb b, mert az. 
ellopott fehérnemű mineműségére v0il1a,tkoz6an Ő 
tudott leginkább felvilágosítással szolgálni. Az asz
szony az üzletből ellopott áruk mennyisé g ét ,és azok 
elhelyezését illetően férjéy;el ,szemhen eltérően nyi
latkozott. Arról pedig, hogy az üzletben mennyi 
készpénz y;olt lés 'hogy mennyit loptak el, egyáltalán 
nem volt tudomasa. 

A sértettnek különiböző kereskedőkn-é'l összesen 
180 p'engő tartozása volt, mégis az üzletben 150 pen
gőt tartQgatott előadása ,szerint azért, mert italmé
rési engedélyért ,folyamodott és ha :az megjön, legyen 
miből üvegeket heszer·ezni. 

Ezek után 'a sértett lésfel'esége 'előadását szüksé
gesnek láttam ellenőrizni, mivel 'bizonyos dolgokban 
eltérést és a valóságn3ik meg nem felelő állításo
kat észleltem. 

1. Az ellopott üzletikönyvre vOllatkozóan meg
mlapítottam, hogyasértettnek az az előadása, hogy 
azt la kereseti adó kivetése céljából szük,séges ve
z'etni, nem való, lllert a pénzügyig,azgatóság azt a 
'bevételtől függetlenül havi 90 finér átalányban már 
megállapította. 

2. Az üzlet forg:almát (navi ibeV/ételt) illetően 
megállapítottam, hOgy az üzlet a lehető 1,egro'Ssz,ab
bul megy. A sértettet és családját szül,eik látják el 
élelelillllle1. 

OSZTÁLYSORSJEGY 
FÓELÁRusíró 

POLGÁR IRMA 
Budapest, II., Batthyány-utca 67- 69. 5%. 
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3. A megállapítás szerint ,a sértett felesége .olyan 
rruhanemű ellopásáról is tett jelentést, ami egyálta
lán nelIl1 is létezett. 

Az így összegyüjtött adatokból következ.tetve, 
arra a meggyőződésre jutottam, hogya bűncselek
mény vagy !egyáltalán nem történt meg, vagy ha 
mégis megtörtént, akkor az ellopott áruk mennyi
ség,e túlzott és végül, <hogy a bűncselekmény elköve
tésével a sértett maga ,gyanusítható a legalaposab
ban, amit valószínüleg biztosítási csalási szándék
kal követhetett el. 

Miután a nyomozás adatai sz,erint a sértett bű
n'össége meUett igen iSok adat szólt, felhívtam a 
figyelmét, hogy nyilatkozzék őszintén, me,rt az 
őszinte ·beismeréssel es,ak saját helyzetén fog köny
nyíteni. Mindennek ellenére slértett m~gmaradt 
amellett hogy f,elj,elentése a valóságnak mmdenben 
meg'felei és a bűncse,lekmény elkövetésében nem 
érzi magát bűnösnek. 

A helyszín tfekvése kint a 8zőlőtelepen olyan 
volt 'ho<1y az állítólag ellop ott tárgyakat a homokos 
kör~yék~n és érpp'en a szőlőtaJkarás alkalmával. úg~ 
el lehetett a [helyszínen kívül eső területen reJ~em, 
hO<1y kutatás útján való előkeríthetésére semmI re
mé~y nem volt. A sMtettnek a szőlőhegyen laktak 
a szülei és egyéb rokonai, akiknek aJkár a l~kásu~
ban akár a ,szőlőjük között ugyan,csak elreJthettek 
az~rukat és ruhaneműeket anélkül, Ihogy az bárki
nek is d'-eltűnne. 

Mivel a sértett illetve most már gyanúsított, a 
hiányzó áruk rejt~khelyét tö'bbsziÖri fi~y~lmeztetés 
ellenére sem volt hajlandó megmondam es mert a 
helyszín közelében - szőlőhegyen - hivatalos helyi
ség nem volt, a gyanúsítottat Tisz,akürtre k~Slérte~: 
Ott a községházánál, a bűnö,ssége mellett bizonyIto 
súl~os adatoknak a ráolvasása ,és a kellő felvilágosí
tás után végre beismerte, hogyalopásról tett felje
lentése valótlan. Az üzletből és a lakásából hiányzó 
dol<1okat nem loptak el, azokat ő maga rejtette el 
biz.tosítási csalási szándékkal. Ezután előadta, hogy 
az egész esetet hogyan követte el. 

Az utóbbi időben az üzlet ·annyira rosszul ment, 
hagy jövedelméből egyáltalán nem tudtak megélni. 
Ezért elhatározta, Ihogy betöI'Iést színlel, illetve az 
áruk e O"y részét és az összes, bár kevés ruhaneműjét 

~ . 
elrejti és ha ·ez sikerül, a kifizetendő biztosítáSI 
összegből kifizeti a fennálló tartozását. A betörés 
elkövetés éhez legalkalmasablbnak találta azt az, időt, 
amikor nővére esküvőjét tartják, mivel a lakás 
akkor egész éjjel fe1ü,gyelet nélkül lesz. Mint sér-

BUTOR 

Egyéb IRODAI gépek 
nagy választékban, 

kedvezó fizetési feltételekkel. 

VASS JANOS 

BUDAPEST, IV., IRANYI-U. 4. 
T E L E F O N: 1 8 3 - 6 2 8. 

tartós, modern kivitelben, kényelmes 
részletfizetésre kapható: 

KISIPARI HRMtKH BÚTORCSARNOKA RT. 
Budapest, VII., DOhány-utca 66 sz. 

Fióküzlet : VII .• Wesselényi· utca 55. 

tett ,azt fogja majd előadni: hogy a l,opás, illetve be
tö:vés 'az alatt az idő alatt történt, amíg ők a lakoda
lomban voltak és a lakás f.elügyelet nélkül volt. 
Igy őt egy.általán nem fogják gyanusítani a cselek
mény elkövetésével, !Illert tanukkal igazolhatj.a, hogy 
egész éjjel a lakodalomhan volt. 

A lakodalom 1937 november 21-én délután és ezt 
mövetően aznap léjjel volt. Ö, mivel az üzletet dél
után nemaJkarta (bezárni, nem pedig azért, mert 
akkorra tervezte az áruk elrejtését, nem ment el 
egyelőre a nővér,e .esküv;őjére, ellenben a feleségét 
elküldt'e. 18 óra előtt, mielőtt az üzletet bezárta 
volna az üzletben volt árukból bizonyos mennyisé
get, ~gyszintén a lakásban -volt ruha- és ágyneműt 
összeszedte és az üzletben, a fiókos állvány mögött, 
a fal'ban levő kéménylyuk üregében 'elrejtette, majd 
pedig a falüreg nyílását vályoggal ismét berakta. 
Ezekután ő is elment atyj.a laJkására,ahol a Wbbi 
vendégekkel együtt másnap reggelig szÓrakozott. 
Hogy a gyanJÚt magáról még felesége előtt is elhá
rítsa, feleség,ét küldte előbb fhaza, . hogy a 'betörést 
ő fedezze 'fel. 

Miután az üzlet biztosítva volt, rfeleségének azt 
mondta hogy ha maj,d a biztosító intézettől jönnek 
leltároz~i, vagy Iha a csendőrök kérdezik, ihogy mi
ből mennyit loptak el, mindenből sokkal tq,bhet kell 
mondani, mint amennyi a valóságban hiányzik, 
hogy minél nagyobb ös'szeget karpjanak biztosítás 
címén. 

Gyanusítottal kikérdezése után ismét visszatér
tem la helyszínre, ahol önként megmutatta, hogy az 
ellopottnak jelent'ett áruk és egyéb ruhaneműek hol 
vannak elrejtve. A fiókos állvány mögött, a már 
előblb említett helyen tényleg meg is találtuk az üz
letMI oda elrejtett, mintegy 100--150 pengő értékű 
bolti árut és a kisehb mennyiségű ruhaneműt. 
Az üzleti könyv, llJillelyben az eHopott állítólagos 
150 pengő készpénz, a vásárolt árukról szóló nyug
ták és számlák voltak, ,a ser tésól paJdlásán, a nád 
közé voltak elrejtve. A gyanusított később be
ismerte hogy abban !l1em volt egy fillér sem. De be
ismerte' ,azt is, hogy a 'bejelentett nagyobb mennyi
ségű ruhall'eműek nem is voltak meg. 

A feltalált tárgyakat őrizetbe vettük és mint 
bűnjelt frZ illetékes községi előljáröságnak átadtuk, 
Gál ISi~ont pedig biztosítási csalás kis\érlete miatt 
f,elj elentettük. 

• 

I KA R D B O J T És MÁS FÉLSZERELÉSI CIKKEIT 
SZEREZZE BE KÖZVETT,EN 

I 
KaTdnikkelezésl, a~ .. nyozást, p E R L I K J A N O S 
eznstözést o l c s Ó n végzek. CSEHOORSt61 ts KATOHAI fELSZERELtsi DZfMt:rDl 
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.A. hűnügytani elmélet hangsúlyozza a helyszíni 
szemle fontosságát . A IhelysZÍni szemlét rendszerint 
a nyomozás ke~detén kell megtartani, tehát teljesen 
Usztázatla:n viszonyok között, amikor még nem 
tudni, hogy mit kell keresni, mi la jelentéktelen. 
Nem marad más ,hátra - tanítja a kriminalisztikai 
elmélet - mint a helyszínt négyzetoontiméterenként 
átvizsgálni és a leletet pontosan rögzíteni. 

Ha ezt az elemi szrubályt a nyomozás emberei 
ebhen az esetben is megszÍvlelték volna, akkor a nyo
mozás ,hamar oélhoz jutott volna. Az ,alapos hely
színi szem~ének az elrejtett holmit ,és ezáltal a rej
tély kulosát nap:fényre kellett volna hozni. A friss 
válYQgherakás gyakorlott nyomozó figyelm ét nem 
kerülheti el. 

A betörést vagy gyujtogatást színlelő 'biz,tosítási 
csaló az értékeket rendszerint házon kívül helyezi 
biztonságba. Ebből a szempontból ez az eset érde
kes. Meg kell jegyezni a jövőre nézve, mert meg
ismétlődhetik. 

Dicsér et. A d.ebreceni VI. kerület parauüsnoka nyilváno
san m egdícsérte Varga Demeter tönsőrmes,ter v-t, m .. rt 1936. 
és 1938. években a kenderesi Ö'rkülönítményen Kormányzó 
Úr Ö Főméltósága legmagasabb személyéne'k biztonsága ér
dekében a felelősség-teljes szolgálatokat mindenkor a legna
gyobb lelkÍi'SJDere1iességgel, hŰJséggel és éberséggel teljesí
tette és igen péJdás magaviseletet tanusított. 

A c,sendör ségi j n talmazási alapra felajánlott j u talékok. 
A budapesti I. kerület állományából: Kiss Mihály és Zeré
nyi Mihály csendőrők együtt 4 P 96 f, TaKács Béla tiszthe
ly,ettes4 P 48 f, Bokkon Lajos törzsőrmester és, Erdélyi Fe
renc csendőr együtt 2 P 86 f, Jakus József csendőT 1 P 00 f, 
Bokkon Lajos törzsőrmestel' és F..rdélyi Ferenc cs'endőr 

együtt 1 P 44 f, Váradi József tiszthely,ettes 3 P 6'3 f, 
Török István prb. csendő'l' 3 P 63 f, Pálf,alvi Máté törzsőr
mester és Endrődi János cSffildőr együtt O P 94 f, Lukács 
György és Ende:i József csendőrökegyütt 6 P 66 f, Pálfalvi 
György csendŐ'r 7 P 4:) f, J árdánházy Gábor tÖTzsőrmester 

7 P 35 f, Józsa Mihály törzsőrmest,er és KiráJy Lstván őr
mester együtt 1 P 47 f, Balog J ános őrmester és Szabó J ó
zsef csendőr bgyütt 1 P 46 f, Pálfalvi Máté tör",ső'rmester és 
Tót-Pál János pl1b. csendőr együtt 4 P 09 f, Kőhegyi Ferenc 
törzsőrmester 1 P 50 f, Szilágyi: , Sándor tiszthelyettes 4 P 
4'0 f, Molnár József és BőH Alajos csendőrök együtt 2 P 36 
f, Bo'ros István tiszthelyettes és Endrődi Imre csendőr 
4 P 73 f, Székely Ferenc tiszthelyettes 1 P 08 f, Mészáros 

............. h 

János törz!!őrmester és Ri,gó J ·ózsef csendőr együtt 5 P, 
Horváth Imre IiI. törzsőrmester és Bojtos János cs:endŐ'l' 
együtt 5 P, Ujvári Mihály törzsőrmester és Torda Ferenc 
csendőr 'együtt 5 P, a székesfehérvári II. kerület állomá
nyábóll: Nagy Sándor törzsőrmester és Burján Károly 
csendőr külön-külön O P 99 f, Halmos Ferenc és vcitéz Som
kői Jakab cs!cndőrök együtt 5 P, Molnár Ferenc törzsőrmes
ter O P :)2 f, Kovács László őrmester O P 51 f, Molnár Imre 
tiszthelye ttes 3 P 03 if, Szabó Káro'y törzsőrmester 11 P 83 ;f, 
Kovács J~ászló őrmester 11 P 82 f, Oserjés Imre csendőr 5 
P 40 f, Virág György prb. esendő'l' :) P 40 f, Bérczes József 
törzsőrmester 1 P 12 f, ISzabó József törzsőrmester 1 P 1,2 f , 
Szőts János törzsőrmest~r 2 P ~O f, Samu László csendőr 2 
P 50 f, Lukács János alhadnagy O P 65 f , a szombathelyi 
l ll. kerület áUományából: Vllilkó István őrmestbr 10 P 15 f, 
Hevesi Lajos prb. csendőr 10 P 15 f, SZa!lIlos'i J,ózsef törzs
őrmester 1 P 01 f, Faggya si Imre csendőr 1 P IH f, Szabó 
István csendőr 1 P 01 f, Fülöp János tiszthelyettes 6 P 62 f, 
Kieresztes István csendőr 6 P 62 f, Németh Antal őrmes,ter 
1 P 25 f, Fenyvesi Jenő csendőr 1 P 25 f, il pécsi IV. k erü
let állományából: Madums Sándor törzsbrmester 12 P 43 f, 
Vm'ga István II. csendőr 12 P 42 f, Viola István őrmester 
és Belovári András csendőr egyi:itt 2 P ~I) f , Cserfalv i Jó
zsef törzsőrmester és Barta Sándor őrmester együtt 2 P 50 f, 
Pangur Sándor őrmester és Turcs,ány Ist ván csendőr együtt 
2 P 50 f, Bozsó István törzsőrmester 3 P 98 f, Iványi István 
csendőr 3 P 98 f, Csertő József törzsőrmester 6 P 22 f, Utasi 
Béla pl"b. csendőr 6 P 22 f, Tömő Imre t iszthelyettes 4 P 
97 f, Horváth MiJháJy törzsőrmester 4 P 97 f, Szabadi F ercnc 
csendőr 4 P 97 f, Meződi Fe r enc prb. csendőr ;4 P 97 f, Fo
dor Mirnlós őrmester 4 P 62 f, Piros István csendőr 4 IP 61 f , 
a szegedi V . kerület állományábál:Kerekts János II. törzs
őrmeste'r. Fias JÓzse.f őrmester és Szombati Lajos csendőr 
együtt 34 P 50 f, Kos'zó J.ózse,f őrmester 5 P, Monus Pál 
törzsőrmester és Zöldesi Mihály csendőr együtt 2 P 50 f, 
Hajdu Ferenc esendőr 2'8 P 88 f, Turócz István őrmester, 
Balogh György CS6ndőr, Kerekes János és Fias J'Ózs.ef őr
mest,er, Szombruti Lajo,s és Bálint Lajos csendőr ,együtt 22 IP 
24 f, Kovács Gábor tÖTzs1őrmester és Balogh Mihály csendőr 
együtt 3 P, Járomi I.'ajos t'i'szthelyettes és Ökrös Milhály őr
mester együtt 3 P 70 f,a debreceni VI. kerület állomány á
ból: Ács Domokos tiszthelyettes 5 P 77 f, Fejes Im~'e törzs
őrmbster 5, P 76 f, Gödri Zsigmond törzsőrmeSlter O P 65 f, 
MonoSItori Mihály őrmester 3 P 41 f, N émet.h István csendőr 
O P 65 f, Szabó András tiszthelyettes 7 P 52 f, Mészáros 
Gusztáv tiszthelyettes l P 12 f, Borbély Viktor tiszthelyet
tes O P 92 f, Hunyadi Imre törzsőrmester 3 P 68 f, Komá
romi Sándor törzsőrmester 1 P 12 f, Kovács Sándor őrmes
ter 7 P 52 f, Seregélyes Márton ő'rmhs,t,er 1 P 11 f, Ko'vács 
László O P92 f, Erdei Jenő csondőr 3, B 68 f, Varga Lajos 
törzsőrmester 13 P 34 f, Molnár Sándor tö'rzsőrmester 13 P 
33 f. a miskoloi V II . kerület állomán.yábóll: Varga Lajos L 
törzsőrmester 6 P (fl f, Dudás Antal csendőr 6 P 07 f, Palo
tás Pál t(jrzsőrmester i P 49 f, ffiirály József csendőr 1 P 
48 f, Bajó ,Lajos törz'sőrmester 1 P 48 f, H~dy;égi Sándor 
csendőr \1 P 48 f, Varga Lajos L töl'Zsőrmester 1 P 75 f, Ba
log László prb.csendőr 1 P 75 f, Törö'K István őrmester O 
P 64 f, Koppányi Bertalan csendőr O P 64 f, Székely József 
tiszth ely'ettes O P 40 f, Erdélyi Istvám csendőr O P 40 f, Job
bágy Kálmán törzsőrmester 1 P 66 f, Tokodi Lajos csendőr 
1 P 67 f, Hidvé,gi Sándoresendőr l P 67 f, Bajó Lajos 
törzs'őrmester 5 P , K ása Mátyás prb. cs'endőr 5 P, B o.osk ai 
László törzső,rmes,ter 8 P 60 f, S6vári Is,tván csendőr 8 P 
60 f, Pus'ztai Sánd'oT tiszthelyettes 1 P 9() f, Virág FeTenc 
csendőr 2 P 30 If, Ba,goly Jáno,s törzsőrmester 59 P, Tóth 
J ános csendőr O P 27 f, tettenérőÍ és feljelentési jutalékban 
részesültek~ A jutalékot v,alamennyien feloajánlották a 
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csendőrségi jutalmazási alap javára. A felajánlott összeget 
a belügyminiszter úr elfogadta. 

K özúti balesetek. A győri közl'ekedési örs álJományába 
tartozó Szabó József I . őrmester és Kiss Cz. Gyula csendőr
ből álló közlekedési járőr folyó- hó U-én U óra 05 perckor 
az F~043 rendszámú kincstári gé,pkocsiv,al Pilisvörösvár ha
tárában összeütközött a Hf-945. rendszámú polgári személy
gépkocsival. Az összeütközés következt~ben Szabó 1. őrmes
ter és ,a polgári: gépkocsiban ül.ő Kelemen Béláné könnyeb
ben megsérül.tek. Mindkét gépkocsi erősen megrongálódott. 
- Folyó hó 17-én a pécs,i 4. nyomozó alosz.tályparancsnok
ság gé<pkocsija Pécs határában, a Koksz-művek eJőtt, két 
parasztsze'k,ér elő,zése után egy szembe jövő szeké,rrel ösz
szeütközött és űzemképtelenné vált. Varga Gyula őrmester, 
gépkoCY'iIvezető aZ orrán zúzódást szenvedett. A kivizsgálás 
mindkét baleset ügyében megtörtént. 

Fegyverh aszn álatok. A piliscsabai örs áJJomámyába tarrtozó 
és sozabadságon levő Farkas Mihály csendőr Kovács László 
tinnyei lakossal egy mulatságból igyelkezett haza. Utközben 
Kovács László- összesz6lalkozott Vándor József tinnyei 1a
koss:al, amiJkor utóbbi zsebkiést rántot,t és Kovácsot tö,bb 
helyen megszúrta. Fal'kas csend,őr Vándorral szemben szol
gálatilag fellépett és ellene kardfegyvert használt. Vándor 
könnyebb(;n megsérült, sérülése kb. 8 napon belül gyógyuL . 

A kunágotai Öl1S ál,lományálba tartozó Csukor Béla őrmes
tell' és Vincze István prb. csendőrből álló járőr Pál Lajos és 
PáJ Károly kunágotai Jakos f.öldmívesek ,eHen folyó hó 21-én 
ilO óra 10 percko,r loöf'egyvert ha:s.znáH, ment azok a járőrt hal
'bával é.s v,asvi1lával megtámadták. A támadók eUen a járőr 
összesen 4 Jövést tett. A fegyV'erhasznál,at kövertkeZltében mind
két tám,adó megh,alt. Csukor Ő!rmester a felső jobb karján és 
jobb csuk:lóján 'baltafok ütéstőJ s!Zármazó sérülést szenvedett. 
Sérülé:s.e orvosi vélemény szerr1nt kb. 8 na,pon belül gyógyuJó. 

A kielebi.ai ör:s. állományába tartozó Fodor János őnmes
ter és Kerepesi AntaloCsendőrből áLló járőr foJyó hó 22-én 
r,eggel 5 ór,a tájbla;n, az örsködet hat,árát sz'egélyező jugoszláv 
határ merutén elterülő ,erdő'ben, a kisszál,lási örskörletből el
lopott 4 d3ll'ab ,]Ó tolvaj,ain,ak üldözése közIben, a menekülő 
gyalllusítottak ellen lőd'e,gyvert hasznMIt. A fegyverhasználat 
oer.edményJte,J.en mar,adt, a gyanusHottak a határon át Jugo
szláviába meneküHeik. 

Polgári iskolát végző csendőr ök figyelmébe. A pécsi IV. 
honvéd vegyesdandár polgári iskolai előkészítő tanfolyamain 
_ ahol egy évig mint előa;dó és két évig mint tanfolyamvezető 
működ tem - szerzett tapasztalatok arra ösztönöztek, hogy 
kizár6an a m . kir. honvédség, vámőrség és csendőrség tagjai
nak polgári iskobi magánvizsgákra előkészítésével foglalkoz
zam. A tanfolyamra minden ' csendőr jelentkezhetik, bárhol 
teljesít is szolgálatot, mert a jelentkezőket levelezőoktatásban 
részesítem. úgyhogy tanulmányait mindenki az állomáshelyén, 
önképzés útján folytathatja, csupán a vizsgák előtt kell 2-4 
hétig nálam tartóozkodni, ahol akkor a tanulók délelőtt és dél
után is alapos oktatásban részesülnek. Erre csak szabadsá
gon van lehetőség. A személyes oktatás tartama alatt a 
magántanulók elhelyezésérőlés élelmezéséről az étke!Zési pénz 
ellenében gondoskodom és így a nálam tartózkodás nem jár 
nagyobb költséggel, mint az örsön. Az oktatás legalább egy 
havi előkészítési díj befiozetésével veszi kezdetét. Vizsgázni 
le-het az év júniusában, decemberé,ben és kiv'ételes esetekben 
szeptemberben. Tehetséges tanulók az első és második Os;\
tályból összevont vizsgát is tehetnek. Ha valakinek a négy 
középiskolája már megvan és érettségit szeretne, tenni, úgy 
reál, reálgimnáziumi, gimnáziumi vagy kereskedelmi magán
virzsgára is előkésútem. Az első polgári letevéséhez legalább 
négy elemi szükséges; ha ez valakinek nincs meg, az elemi 
iskola negyedik osztályára díjtalanul előkószítem. A honvédség, 
határőr- és cselldőrség sok tagját készítettem elő szép ered
ménnyel. Voltak, akik a négy polgári osztályt 18 hónap alatt 

végezték el. Legutóbb mult év deoember havában öt csendőr
tanítványom tett magánvizsgálatot. Négy az első-második 
osztályból öss'lievont Vizsgálatot, egy pedig az első os!Ztályból, 
vagyis öten összesen kilenc os!Ztályból tette,k sikeres magán
vizsgálatot. Buzdításul megemlítem, hogy magam is, mint 
teljesen árva, minden támogatás nélkül, magánúton végez.
tem el tanulmányaimat. öt középiskolával vonultam be és 
mint katona érettségiztem, elv,égeztem a kereskedelmi ak:vdé
miai tanfolyamot, az egyetemet és két doktori diplomát sze
reztem. Tö,bbek érdeklődésére köozlöm továbbá, hogy az örsö
kön lakó nős csendőr ök fiú_ és leánygyermekeinek magán
úton való előkészítését is vállalom. Ezek természetesen külön 
csoportban részesülnek oktatásban. Ez, főleg a nehéz helyzet
ben levő, többgyermekes családokra kedve!Ző, mert az iskoláz
tatási költség így lény"gesen kevesebb, mint a rendes tanu
lók költsége, akiket tíz hónapon át a távoli városban kell 
iskolába járatni. Minden levélben való érdeklődésre kettős 
válas'libélyeg ellenében készséggel adok felvilágosítást. Német, 
francia és .angol nyelvek, továbbá számtan és mértan taní
tását külön is vállal om. Dr. Stimácz Dömjén, Budapest, VI., 
Aréna-út 140. fsz. 12. 

Többek érdeklődésére közöljük, llogy a csendőr
ségi zsebkönyvet a tényleges szolgálatban álló tiszti 
és legénységi bajtársak csak az illetékes gazdasági 
hivatal útján rendelhetik meg s az árát is a gazda
sági hivatal vonja le. Közvetlen megrendelést tény
leges állományúaktól nem Togadhatunk el. N yug
állományú tiszti és legénységi bajtársaink a zseb
könyvet közvetlenül rendelhetik meg a szerkesztő
ségnél, az árát pedig a zsebkönyvihez mellékelt be
fizetési lapon fizetik be, a zsebkönyv kiküldése után. 
A zse1bkönyv ára 1939. évre is változatlanul 2 pengő 
50 fillér. Megrendeléseket csak október 20-ig foga
dunk el. 

A Búvár szeptemberi számát Nemes Suhay Imrének az 
új, független Egyiptom életéről írt beszámolója nyitja meg. 
UrbánYi János a gyermekbénulásról, PongráCZ Sándor a 
legősibb dalról, ,a tücsök csiripeléséről ír. Cavalloni Ferenc a 
nagy magyar fizikusokról és asztrofizikusokról emlékeozik meg. 
Ambrus Tibor a bolgár dohány- és rózsaolajteTmesztésről szá
mol be. Tolmár Gyula a kvarcóra ismertetése kapCSán rámutat 
a Föld forgásának tidőbeli egyenetlenségeire. Polgár Tibor a 
kottaírógépet ismerteti, Bihm'i Sándor elmondja, hogyan ta
nulják ma a fizikát. Vizy András az olaszországi Dopolavoro
mozgalomról, Szlatinay László a legújabb műgyantákról, Ko
losváry Gábor a szivaos kultúrtörténeti szerepéről tájékoztat. 
Tangl Harald a XVI. nemzetközi fiziológiai kongresszusról, 
Hejdu Elemér ,az Energia-vHágko,u,ferenciáról számol be. A ta
nulmányokat és a Tudomány műhelyéből című szemlét ezúttal 
is sok érdekes kép ,kísérL 

Csendőrségi tollforgó t á r usít. köt, javít, Várfai (Vlahina) 
Mihály ny. szakaltiszt, Budape'st, XIV., Ujvidékköz 5. fsz . 
2. (69-es villamossal Amerikai-útnál leszállani). Dél józsef 
ny. thtts, Rákosszentmihály, Matild-utca 11. sz., Fekete Imre 
ny. törzsőrmester, Új-Hatvan Toldi-u tca 2. Arak és munka
díjak: szép, ú j dfsztoll, vál~gatott tollból 10 P, szolgálati 
tollforgó nagyság szerint 5-6 P, régi toll átkötése 1 P, pót
lással 2 P, beküldött új toU vágás a és megkötése pótlás nél
kül 8 P, pótlással 3 P 50 fillér. A po'staköltsége,t a megrendelő 
viseli. - Papp Ferenc ny. tö,rzső:rmester (Hajdúböszörmény, 
Szilágyi E r!Zsébet körút 85.) kappanfarokból különleges gond
dal készült tollforgókat 80, 25 és 20 P-ért árusít. Megtekin
tésre vételkötelezettség nélkül küld toUf.orgót, az esetleges 
visszaküldés postai költségét azonban a'z érdeklődőknek kell 
viselniök. s........... • ........... t 

Tiszti sapka 
p 5.50-től 
Altiszti 
p 5.80. 
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EGYENRüHÁZAT[ ClKKEK KERESKEDÉSE 
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Budapest, Ollói,:, út 18/b. Telefon: 145 - 122. 
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Dudás Dezsőt, aki 1917-18. években Szerbiában mint II. 
oszt. cdendőrtörzsőrmester a Gornya Dobriny,ai örs parancs
noka volt, keresi Raab Adolf csanádpalotai lakos, aki neve
zettel 1918. év október végéig oa fenti örsön teljesített szol
gálatot mint segédcseIlJdőr . .Alki tud valamit Dudás Dezső'ről, 
l!;özölje azt közvetlenül Raab Adolffal fenti címen. 

Melléklet. Lapunk mai számához o~atoltU!k a Tribon ru
házaM rt. (BudilJpest, VIII., Üllői-út 14.) árjegyzékmeilékJetM. 

SZEMÉLYI HIREK. 
Új szakaszparancsnokok. A szomhwthelyi III. kerületben 

Vad István tiszthelyettes és a pécsr IV. kbrületben Gönczöl 
András alhadnagy. 

K özlekedési szakaszparallcsllokok. Budapesten Kalotai 
Zsigmond m. tis:l)thelyette~, S?ékesfeihérváron vitéz Kovács 
Dénes m. tiszthelyettes és Debrecenben Sipos I stván m. 
tiszthelyettes. 

H ázasságot kötöttek . Dr. Házy Antal főihadnagy Gergye 
Emilia-Karolina úrhö.lggyel Szombathelyen. A budapesti I. 
kE"rületben Holló Rezső törzsőrmester Bakonyszegi Ilonával 
Dehrecen'be'll, Szalontai Zoltán . törzsőrmester v. Skubic Má
riával Pilisvörösv,áron, Kutasi I mre törzsőrmester Gera 
Katalinnal Újkígyóson, Sági Antal őrmester Szücs Máriával 
JászkaI\ajenőn, Balla J ózsef őrmester Kiss Etellel Cegléden, 
Vőlgyes Ferenc csendőr Balogh Erzsébettel Bugyin, Galam
bos Mihály őrmester Major Erzsébettel B.agon, a székes
fehérvári II. kerületben Szalkai Ferenc tiszthelyettes Tarcsi 
Ilonával Komáromban, Kővári I stvá1't tőrzsőrmester v. 
Koppán Máriával Ban'a községbffil, Sebestyén J ózsef törzs
őrmester v. Simon Sára-Jolánnal Gárdonyban, a szombat
helYi III. kerületben J érányi Antal törzsőrmes,ter v. Erdős 
Ilonával Szombathelyen, Pusztai Béla őrmcstC'r Krasznai 
Erzsébettel Celldömölkön, a s,zegedi V . kerületben Nemes 
György őrmester Fári Erzsébette l Hódmező,vásárhelyen, 
Tőke Lajos . őrmester K apo-rnai Máriával Dömösön, Sipos 
Mihály őrm,.,ster Varró Rozáliával Szentesen, a debreceni 
VI. kerületben Balázs György törzsőrmester Gáspár Iloná
val Szatmárcsekén. 

Családi h ír ek. Született: a budapesti I. kerületben Ádám 
Miklós törzsőrmester feleségének Éva-Rozália leánya, Csapó 
Sándor I. törzső'rmester feleség,ének Sarolta-Mária-Terézia 
leánya, Egerszegi Zsigmond törzsőrmester v. feleségének 
Zs'igmond-J ános fra. Vásárhelyi György tis?thelyettes felesé
géne'k Mária-Rozália leánya, Tóth József V. törzsőrmester 
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tagjainak ke d ve z ő f iz etési f el téte l ekke l. 

I I I I 
Vezé r k é p v ise l et : 

Bemutató terem: IROGEP BEHOZATaLI RT. 
V., Nádor-ulca J5 . Budapest, V., Hédor-u. 24. 

AiIBI Négy évtizede vésérolnak I UJJ legjobb meg e l ég edésr e kiv á ló i 
::~:Y~:~A~~~~~~~~~ m. tlr. ZeoemuvBszelJ fllSkola száJlllólanal. 
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I 
Igen előnyös IIzetési feltéte lekkel, előlegnélktili 

hitel a M. KIR. CSENDŐRSÉG m. t . tagjai részére 

Bútorok, sezlonok, matracok éssodronyok, szőnyeg
~ruk, futó- és ebédlőszőnyegek, diliztárgyak és az 
Olillze s v á llzonáruk, abrollzok, ágynemíi damasztok. 

Vidékre árajánlatot mintákkal küldünk I I 
• Lakásberendező vállalat, VI. Andrássy út 66 • 

v. feleségének Judit-Lidia leánya, Horváth I mre II. törzs
őrmtiste.r feleségének Katalin-Borbála leányit, KádáT J ózsef 
törzsőrmester feleségének Gabriena-Mária leánya, J egenyés 
Pál törzsőrmester v. feleség,ének György-Lajos fia, a sz~kes
fehérvári II. kerületben Nyitrai József tiszthelyettes felesé
gének Zoltán-I mre fia, Halmos József törzSŐTmester v. fble
ségének V (Jjléria-Erzsébet leánya., Bérczes J ózse! törzsőI\mes
ter feleségének Mária leánya, Kondor András törzsőrmestbr 
feleségének Mária-Magdolna leánya, Tóth Lajos I. törzső'r
mester v. feleségének I rma-Eleonóra leánya, Bod6 I mre 
törzsőrmester feleségének I mre-Zoltán fia, Takács István 
törzsőrmester feleségének I stván-Imre fia, Bányai László 
törzsőrmester feleségének Gizella leánya, Szabó J ózsef XII. 
törzsőrmbster v. feleségének Éva-Ida leánya, Koppányi Ká
roly ,tiszthelyettes feleségének Károly-Pál fia, Borbély J á
nos őrmester feleségének J ános-András-I stván fia, a szom
bathelyi III. ikerületben Németh Ferenc IV. törzsőrmeste.r 
v. feleségének Éva-Julianna leánya, Balogh Antal r. törzs
őrmester v. feleségének Marianna-Margit leánya, J enei 
Máté őrmester feJ,eségénbk I rma-Zsuzsanna leánya, Horváth 
Jenő törzső,rmeslter fele,ségének Éva-Erzsébet leánya, a pé
osi IV. keTületben Tápai I stván t'örzsőTmester v. feleségének 
Erzsébet leánya, Pap Gyula tö·rzsőrmester feleség,ének 
Gyula-István fia, a szegedi V. kerülethen Boros Jenő őr
mester feleség,ének Gyöngyike-Edit-Mária leánya, a debre
ceni VI. kerületben Komlósi Károly törzsőrmester feles égé
nek GyuJla fi.a, Simon József törzsőrmester feleségének Fe
umc fia, Tukacs Mihály törzsőrmester feleségének TiboT 
fia, ,Tóth Lajos II. törzsőrmester v. feleségének Lajos fia, 
a mlskoloi VII. kerületben Kiss Sándor tis?Jthelyettes felesé
gének Katalin-Mária leánya, Lénárt Lajos törzsőrmester v. 
feleségének Lajos fia, Urfi Pál tőrzsőrmester feleségének 
Pál nevű fia, Kovács Imre III. tiszthelyettes feJségé
nek Gizella-ida leá'nya, T óth J ózsef III. tisz1theJy,ett,es feJ.e
ségének Éva-Katalin l'eánya, Baráti J ános törzsőrmester 
feleségének Valéria-Erzsébet leányoa, Somodi I stván törzs
őrmester feleségének Béla fia, M oizes J ózsef törzsőrmes
t,er fe,leségének Éva-Mária leánya, Csiba Ferenc tisz,the
lyettes feleségének I stván-Ferenc fi'a, Veres J ózsef tiszthe
[yettes fe,leségének Zsuzsanna-Jolán leánya, Bódi Gusztáv 
törzsőrmester v. feleségének Gusztáv-J ános fia, Kevés J ó' 
zsef törzs,őrmester v. feleségének Má1>ta-Irrna leánya. 

H alálozás. Mohácsi Ferenc szv. tisz<thelyettes feles ége 
Zalaegerszegen, Módos János ny. áll, g. tiszthelyettes Apát
falván, Mester János ny. áll. törzs'őrmeste'r Szegeden, Tóth 
Sándor III. törzsőrmb:ster v. Sándor fia Nyögéren, Miklós 
Mihály törzső·rmester Tibor-M-ihály fi 'a Alattyánban, Har
mat I stván szv. tiszthelyettes J u lianna-Magdolna leánya 
Sátoraljaújhelyben, Baráti János törzsőrmester Valéria
Erzsébet leánya, Egeresehib"ln , Simon .J ános törzsőrmester 
Erzsébet-Éva leánya Szerenesen elhunytak. 



668 OSENDORS~GI LAPOK 1938 október 1. 

Olvassa el, Dlielőlt ír nekünk I 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bár

kitől elfogadunk, de tizenöt gép- vagy kézírásos hasábnál 
hosszabbat c'sak előzetes megegyezés után. A közlemények 
fogalmazási átcsiszolálsának és ha szükséges, tartalmi módo
sításának, val'amint a törlés és kiegészítés jogát fenntart juk 
magunknak. Aki azt akarja, hogy közleményét változtatás 
nélkül közöljük, fr,ia rá a kézirat oldalára piros irónnrll 
.. Szószerinti közlését kérem!" A kéziratot kérJük a papirnak 
csak egyik oldalára, félhasábosan, írógéppel, kettes Bortávol
ságra, kézírással pedig jól, olvashatóan és nem túlsűriI sorok
ban írni. Olvashatatlan kézirattal nem foglalkozunk. A kézira
tokban semmiféle rövidítést nem szabfld használni. Kéziratot 
csak akkor küldünk vissza, ha a szerző megcimzett és válasz
bélyeggel ellátott borítékot mellékel. Kéziratok sorsáról szer
kesztői üzenetben adunk választ. Fényképfelvételek beküldése 
alkalmával csatolni kell a felvétel készítőjének írásbeli nyilat
/cozatát, hogy a felvételek a szo/cásos tiszteletdíj ellenében 
való közléséhez hozzájárul. A megjelent közleményeket tisz· 
teletdíjban részesítjük, de tulajdonjogunkal tenntartjuk, azo
kat tehát beleegyezésünk nélkül nem szabad másutt közölni, 
sem pedig utánnyomatni. A nyomdai korrektúrát mi végezzük, 
korrektúral'evonatot csak kivételes esetben adunk Szerzőink 
különlenyomataikat közvetlenül a Stádium-nyomu~ igazgató
ságától (Budapest, V., Honvéd-utca 10.) sziveskedjenek meg
rendelni, mely azt velünk kötött szerződés ének árszabása 
szerint köteles elkészíteni. Minden hozzánk intézett levéh'e 
válaszolunk, de csak szel'kesztői üzeuetekben; magánleveleket 
akkor sem írunk, ha abeküldő válaszbélyeget mellékel. Minden 
levelet teljes névvel és rendfokozattal alá kell írni és az állo
máshelyet is fel kell tüntetni. Névtelen levél're nem válaszo
lu,nk. Hozzánk intézett levelet szolgálati útra nem terelünk, 
azok tartalma vagy úeküldőik kiléte felől senkinek sem adUtlk 

Ha2var 2vdrtmdnvl 

Cipök, csizmák, szíjazatok, 
nyergek, töltény táskák, 
pisztoly táskák fényesítésére 

és ápolására. 

ÚjrendszerG bútorhitel ! 
Lakását berendezheti bútorral, szőnyeggel minden csendőr 

E L 6 L E G N E ,L K O L 

horminc egvenlö havi részletre, 
vagyis minden P 100.- után 3.33 pengő havi részletre. 
Egy éven belüli törlesztésnél a kamatokat visszatérít jük. 

KARDOS TESTVéREK 
Budapest, VII., Wesselényi-u. 18. Kazinczy-u. mellett. 

felvilágosítást. Jellgéül legcélszeriIbb kisebb helység nevét 
vagy ötjegyű számot választani. Annak, aki jeligét nem jelöl 
meg, nevének kezdőbetűi és állomáshelye alatt válaszolunk. 
[(özérdekű kérdésekre nem szerkesztői üzenetben, hanem a 
"Csendőrlexikon"-l'ovatban válaszolunk. Elöfizetést csak a 
csendőrség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíró
ságok, igazságügyi és kÖ,.:igazgatási hatóságok tényleges és 
nyugál'lumányú tagjaitól fogadunk el, mástól nem. A csendőr· 
ség tényleges és nyugállományú legénységi egyénei évi 10 P 
előt-izeté.~i díjat fizetnek. Legkisebb elfífizetési idő: félév. 
Nyugállományú legénységi olvasóink az előfizetési díjat 
2 pengös részletekben ls fizethetik. Az előfizetéseket kérjük 
pontosan megújít'ani, mert felszólítást nem küldünk. A nekünk 
szánt pénzklildeményeket kérjÜk a Csendőrség i Lapok 25.342. 
sz. postatakarékpénztári t;sekkszámlájára befizetni. Címünk: 
.. A Csendőrség i Lapok Szerkesztőségé'/l.ek, Budapest, 1. kerület, 
8öszö,.ményi-út 21. szám." 

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

Csemő. Muzsik Zoltán ny. 'IÍIU. ezredes Budapesten lakik 

Alpár. Az alpári örsöt kérjük, értesítse A,lpáron, a Petőfi 
Sándor-utcai Bitó-lakásban lakó Kürti Annát, hogy örsfőző
nők ajánlkozálsM Japunkban nem közölhetjiik. 

Pol~ári p. Lexikonban felelünk. 

B. k. Érdeklődő. A csendőrtiszti áJHomáffiy kiegész-ítéSlé~e 
vonatkozó pMyáza1ti hirdetményaf. évi 16. Cs. K.-ben jelent 
meg. A határidő f . évi ,auguS:l<tus 20-án lejárt, a felvét~ek 
már meg is történtek. Igy eJ.késett. 

T. I. III. ELhalt hadirokkant özvegye csak a 'bban az eset
hen kaphat volt férje után jára:ndóság()lt, ha a férj clhaJálo
zásától számítv'a 1 éven belül az özvegy hadiözv,eggyé való 
nyilvánítá,sát kéri. Ez bizonyos feltéteIekhez van kötve. Eze
k'et megtudja az 1933. évi VII. t.-c.-ből. Küldjön be l evb' lJ.en 
82 nUér árú pos,tab&lyeget az alább megadott címre és kérje 
az 1933, évi VII. t.-c. eJkÜldését. Abból DJlindent megtud. Cím: 
Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárválk országos nemzeti 
szövetségének központja, Budapest, VI., Benczur-u. 2. Előbb 
kísérelje meg a községi elöljáróságnál a jelzett törvény alap
ján ,a szükségeseket megtudni. 

Árvák. Az a körülmény, hogya csendőr hadiárva, a meny
asszony pedig félárva, a nősüJ.ési engedély soronkívüli eJ.
nyerésére még nem ok. Rendkívüli méHánylást érdemlő eset
ben (pl. a menyasszony hozzátartozói ellhalnak stib,) azonban 
kérhető az engedély sOTonkívüli kiadása is. 

Vezényelt. Olvassa el a f. évi 18. sz. Cs. L.-ban "Kastély" 
jeligés üzenetünk 1. pomtját. 
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Országos Ruházati Intézet Rt. 
Budapesi, v .. E6lv6s·tér 1, Telefon: 1848-31, 18-48-32-

• 
Mint a honvéd jóléti alaphoz tartozó vállalat, 
szállit 12 havi gh. levonás mellett: egyen- .1 
ruhát, polgári ruhát,febérnemút és mindsn 
felszerelést. • Vidéki megbizottak r 
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ÍRdGÉP 

új és újjáépltetlllordolható és nagy irodai írógépek 

HUNGARIAés 
RHEINMETALL 

hordolhal<l írógépek tökéletes kivltelhen, messzemenö jótálláss,,1 

FORBATH és Révész 
Budapest, V., B6Iv6ny.u. 2&. - Tel.: 1·102·1. 
Am, kir. osendőrség tagjainak árengedmény és kedve_ö fi..,tésl feltételek 
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150190. Nősülési kffiovényét új,ból beadhatja. Ha nem Ön a 
hibás II>bhan, hogy előbbi kérvényM vissza kel~~t vonnia, az 
A-57. "Nősülési szabályzat" 1. sz. Függelék 12. §. 52. pont
jának utolsó bekezdése alapján Jrertheti .a régi sorszám meg
adását. 

Vitás. Azt kérdezi, hogy mi a különbség "idegen" és 
"külföldi" között. Az "idegen" szó elsősorban a máshová tar
tozást, más helyen lo8Jkást fejeZi ki. Nem is szükséges, hogy az 
illmő ismeretlen legyen. Pl. az "idegen örsbe'i csendőr" lehet 
régi jó oimbora s az "idegen örs" is olyan, melyen már 8'1:01-

gádt a esendőr. Abban a von.atkozásban, amelyben a csendőr 
az eIlenőrzé<ssel kapcsŰ'latban használja az "idegen" szót, rend
sZ'erint vele jár a'li "is:meretlen"-ség fogalma is, bár itt sem 
szükséges, mert a több éven át ugyanaz()lIl örsállomáson nya
r.aló 'bécsi embeTt az örs minden Iilagja ismeri már, mégis 
"idegen." Az "idegen" l'ehet más hely,en lakó magyar honos, 
vagy külföldi is. E'z a szó tehát összefogl,aló fogalom. A "kül
földi" azonban. kizáról'ag külhonos idegent jelent. 

L. S., Kecskemét. Báró Podmaniczky Péter ny. huszár
alezredes, Budapest, VIII., József-ikörút 43. alatt lrukik. 

Kalocsai örsöt kérjük, hogy alkalmiJl,ag Bíró Imre ny. 
thtts-t eTről az üzenetürukről értesítse. Sorsa szomorú triánoni 
magyar sora. Más nem'lietbeli összeroppanna a1atta. Minden 
vagyonát feláddozta .a Hazáért, gyermekét nem tudja elhe
lyezni ... Leánya előjegyzése még fennáll s értesülésünk sze
rint igen sokadmagával vár még akinevezésre. Öszintén kí
Vánjuk, hogy mielőbb meglegyen. Szorultságára tekintettel 
próbálja meg segélY't kérni. A hozzánk intézett loevelében fog
la,Jtakhoz kb. ihasonlóan ös,szeruNított kérvényét intézze a BM. 
úrhoz (VI. b. osztály). Levélben nem válaszolunk. A 20 fillé
res bMyeget lapunk javára bevéteJ.eztük. 

A csendőr.levelezőlapok szépek, művészi ek. Ma· 
~unkat becsüljük meg, a ma~nk népszerűségét és 
tekintt.'Iyét emeljiik. ha izléstelen cifraságok helyett 
a ma~nk levelezőlapjain üdvözöljük rokonainkat és 
ismerőseinket. 

NOBEL-Dl' 

A THIBAULT 
CSALÁD 

,,~. ~ tÚl. q.aJad 
JI o&i-d.í.ja.s ~ikJ.u.sá.v.a.~ í.smét. 

a. ~~miaJlei.séisért." 
NEWYORK TIMES 

l - 7 kötet/űzve P 17. 
kötve P 13.50 

DANTE 

Vak Miska meg a többiek. 
írta: CSURKA PÉTER. 

- Regény. -

(FQlytatás.) 

(5) 

Hhm. Sohse javul meg, aszongya. Igy fogadja a kölyök; 
/lZ RJ)ját! Hallottak ilyen Mit lehet erre felelni' 

Állt kend némán, félfordulatban. Mégis mondani kéne 
Istvánnak valamit. Úgy tesz kend, mintha nem hallotta volna 
az előbbi mondatot. 

- Hazajö,ttél fiam!... Nem Írtad'! ... 
Olyan csend követker"ett erre, hogy szinte meg lehetett 

benne bolŰ'ndulni... István gyerek nem felelt. É.s nem felel 
a hétmindenit ennek a világnak! Most újra ő, az apa 
szóljon? 

El kell ütni mégis valamivel ezt az elcsúfított hangula
tot. Pár lépést tett kend István felé. 

- Mikor jöttéU... A nyócassal az este' ... 
- Méklkel jöttem volna~ ! ... Tudhatja édesapám, ho,gy 

c<'iak az az egy vonat van, ,amékkel jönni lehet!! ... 
- Ez igaz! Deihát osak kérdi az ember ... 
Ujra hervadt csönd ülte meg' a:IJ eresz alját. István felült 

a szalmán. Ásítozott, nyujtózkodott. De aztán már ő szólalt 
meg. 

- Hogy néz ki édesapám, te Jóisten! ... Mintha kotuba 
mártották volna'! ... Ugyan hol tud lenni egész éjszaka1. 

Hol tudok, hol tudok lenni!... HháJt ... 
Oszt ilyen állapotba hazavergődni'! '" 

- Hnyomozni vótunk mink, ne besziIj! 
- Nyomozni1 - gúnyolódott István. - Ugyan, ugyan, 

mi nyomÜ'Zni való ak1ad ebben az üres faluban' 
- Hhadd el fhiam! Van itt hannyi, de annyi ke&hedt 

cigány, mint hlevél haz ehperfán! ... 
- :Jriosoda 1 . .. Cece nénit ... 
Erre befordult Gábor bátyám palástolt indulattal a 

konyhába. Hiába. Belátta kelmed, hogy nem tudja továbh 
folytatni, hogy alaposan 'bennemaradt kend mindenben. 

BÚTOR- ÉS TEXTILKERESKEDELMI RT. 
BUDAP~ST. VI. KER •• LISZT FERENC-TillR S. SZ. 

EGY HELYEN - EGY SZAMLAN 
/eljes lakberendezések, egyes bútorok, 
kárpi/ozol! bútorok, szőnyegek, kelengyék, 
6-tól 24 hónapig terjedö részletfizetés. 

Á R J E G Y Z ill K E T D t J T A L A N U L K V L D V N K. 

IR~OGÉP (WANDERER-CONTINENTAL) 
ALKAT RÉSZ, KELLÉK, TÖLTŐTOLL, IMA-
KÖNYV STB. 

DUKESZ PAPIRKERESKEDÉSBEN 
cégt. ZALÁN FERENC 

SZOMBATHELY FŐTÉR 
A m. k l r. c s e n d ő r s é g t a g j" l n a k kedvező fizetési feltételekkell 

-.ra't e' kszert arany, ezüst ajándéktárgyakat, 
, ev6eszközt, a legolcsóbb árban-

a leatk.edvezöbb IIzetésl D U K E S Z F E R E N C 
lel tétel ek. mellett ajánl 

órás és ékszerész, Szombathery 
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István hallotta később, amint visszahanyatlott két izmos 
karj áJt a feje alá téve la .sa:almán, hogy Kocsor Gáborné asz
szony rakja az áldást kendn<l!k a :llejére, mitsem adva rangra, 
hivatali tekintélyre, a két rozettára. 

- Tűvé tesszÜ!k érte az egész falut! . .. Hogya sz'emem 
majd kisült ott Babájéknál, meg Vajnstoknál, Svaroonál a 
Dűbögőbe! Nem látták, nem látták, oszt nem látták őket! . .. 
Azt hiszi, hogy az elöljáróság nem megsoikalja eccer ezt az 
ivásU ... Hogy a tűz égetmé meg már eccer kenteket ! . .. 

• 
Vári Laji bátyám sz'erencsésebb volt, m int GáboT bá

tyám. De csak elöljáró,ban! PeTsz·e magánál, Laji bátyám, az 
a körűlmény is közTe játszott, hogy házánál (bérbe bÍTta, 
nem volt saját ház) nem feküdt kint senki az ~resz alatt. 
Nom volt katonafia, magának ~ét leánya volt, az idősebbik, 
a szépséges Rozália, a tizennyolc éves viruló virág, aki hirbe 
hozódott a SzekeTes fattyú miatt, a kisoskolás Eszter, aJki 
éppen olyan s'Zépnek igél"kezett, min 't a nénje. A két lány 
anyjukkal, Vári Lajiné asszonnyal, mikor Laji bátyám be
mászot a kerítésen, még az igazak álmát aludta bent az el
firhang olt szobában. Igen! Atvetette kellldr magát Laji bá
tyám a kerítésen. MeTt teccik rá emlékezni, hogyha kilenc 
óráig nem ment haza, aklkor mindÍlg bezárták a kend orra 
előtt a kaput és a kulcsot se akasztották fel belül a kiapu
félfára. Én nem tudom, miért tették ez't nia gávaI L aji bá
tyám, de a'Zt gyanítom, hogy nem túlSágosan jó1ndulatból. 
Igy aztán roppant begyakorolta kend magát a mászásban 
és úgy megszokta, hogy sokszor akkor is átalvetette magát 
a kerítésen, mikor nyitva volt a k,apu. Egyszer, világos 
nappal, ha tetszik rá emlékezni, szintén mellőzte kend a ka
put, az eperfa alatt ebédelő családjának a szemeláttára és 
a legnagyobb csodálko'Zására, amÍlkor is Vári Lajiné asszony 
így ·szólt magához: 

- Ement az eszH. .. Méghogy éccaka így Jal' h aza, 
csak hagyján, de hogy világos nappal is a kerítésen m ászik 
At, ez már mégis csak orcátlanság! 

Akkor oesudott fel Laji bátyám, mert vérsújtásos gondo
latokkal jött idáig. Ez pedig akkor volt, ann aJk a nevezetes 
napank a delén, mikor Kocsor Gábor bátyámat a te,kintetes 
elöljáróság relIlrl:őrkáplárrá léptette elő a közszolgálatok te
rén mutatko'Z'ó érdemeinelk az elismeréseül , míglen kendet 
mellőztéik ezúttal is, meghagyták magát Laj i bátyám köz
rendőri változatlanságában. Nagy dolog voH ez nagyon ! 
Kocsor Gábor káplár, kend meg semmi! Hogyne mászott 
volna át kend fényes nappal a kerítésen, mikor indulatainak 
szédületes magasságú létráját ha ezen a napon a fényes ég
nek támaszthatía volna, felikúszott volna a mennyekbe és a 
mennyei ítélőszéket kérte volna meg, hogy s'Zemélyét ért 
szörnyű föLdi igazságtalanságban mondjanak p6lIlitenciát! ... 
Mert jó, hogy három hétig ingyen ette a kommenciót, ez 
igaz! Igaz, hogy nem hanyatt feküdt kend az ágyban, mint 
ahogy be,adta kend a tekintetes elöljáróságnak, be,vallja, 
hogy az ál'endás földön dolgozgatott, dehát mégis és ennek 
dacára, mért sajnálják olyan nagyon az elöljáróstÍg potro
hosai azt a vacak pléhrozettát ~ Laji bátyám nyakáról ~ 

De hagyjuk most ezt! Ez már a multé. Vissza-vissza im
bolyog még ugyan ennek a napnak a keserűsége, különösen 
esőszagú bágyadt reggeleken, mikor különben is nehéz fojtás 
szokott ülni kendnek a mellére, mert Laji bátyám osak a 
verőfényes napokat szerette, kedvetlen lett, ha köd barangolt 
a határban, vagy ha felhők ágáltaIk a feje fölött és fenye
getőn eveztek el Tarcsa felé. 

KLOLEONÉLKOLI RÉ8ZLI::TFIZETÉSRE 
8EZLONOK TAKA~ÓVAL • • • • • • • p sa-161 
EBÉDLOSZÓNYEGEK • • • • • • • • • P 28-161 

FotelAgyak, paplanok, vasbú.torok, lutflaz6- R ...... " 8~DJ... él Kárpírolhle& 
uyegek. r.hérnemdvásznak, ruhaszövetek. ,,-- ..,,-

Budapes" VIII., Baross-utca 74. sz. 
A m. kir. clelid0r8ég tagjainak áreneedmény I 

A vldt'kl csendörség elönyösen Ismert szállltója 

SANDOR REZSŐ. 
órásmester, ékszerész, N V • R E G V H A Z A 
Elsőrendű márkás órák 5 évi jótállással, ékszerek 
a csendőrség tagjainak részletre is. Választékot 
portómentesen küldök. S z a k s z e r ű j a v í t á s. 

K é P e s á r j e g y z é k i n g y e n. 

Most, h ogyelengedte a kerítés deszk áját, egyenesen a 
kúthoz ment Laji bátyám. Ment. Tessék megengedni , nem jól 
fejezem ki magamat. Bizony nem lehetett azt a legjobb aka
rattal sem menésnek, vagy járásnak minősíteni, me'rt az a 
rengeteg pájinka , amit Vak Miskánál megivott Laji bátyám, 
nagyon csúffá tette a járását, tehát úgy lesz jobb, ha mon
dGm, hogy repült Laji bátyám, mint a pillangó, cikkcakko
san vájta a levegőt, karldja verte a csizmáját, hosszú kezei
vel tornászott a légben, így érte el nagynehezen a kutat, a 
kútostort, amibe aztán s'Zerencsésen megkapaszkodott . 

Az volt a terve LaÚ bátyámnaik, hogy vizet húz fel a 
vályúba, mint más ilyenfajta ,alkalmakkor és lemossa magá
ról a gyalázatot. Hogy két sz,ép viruló lánya és Váriné asz: 
szony előtt immár,om már hanyatló félben le,vő tekintélye 
újabb kudarcot ne szenvedjen. 

A kút kávája alacsony volt, ma'ga pedig Laji bátyám, 
amint tudjuk magas embe'!: volt. És amint nekLfeszűlt" u" kút
ostornak, hogy pár rántással kiemelje a vedret, térdét neki
támas'Ztotta a kútkávának , hogy ezáltal némi :llixpontot kap
jon a húzásnál az éj folyamán Iegyöngült ereje. Ez lett az
tán a baj. Kibillent a lába kend alul és jaj. . . maga pedig 
Laj i bátyám, belefordult a kútba. 

Dehát .. . 
Dehát sokszor beszélgettek maguk Laji bátyám "arról, " 

hogy micsoda megmagym"ázhatatlan szerencséje van az ita
los embernek. Körülbelül pontokba is foglalták azokat az 
igazságokat, melyek e hon italozó hazafiait nyomon kísérik 
hazatérő útjaiikon és titkozatos töry;ényszerűséggel védik" meg 
olyan bajOk ellen, melyek a józanokat halálos · veszedelem
mel fenyeget1k. Rögzítsünk le tehát pár ilyen igaZSágot :" 

Ha az ivó embernek nincs'en pénze, azért neni kell meg
ijedni, mert a jó Isten kipal'ancsolja a mindennapi italt "szá
mára, mert renJdesen találkoúk az ember v,alakivel, aki ven
dégül látja, vagy a ",életlen játszik közre. (Lásd Vak Mioska 
esetét!) 

Az ivó ember, amellett, hogy kocsmák, vendéglők az ő 
vállaira építik létezésüket, a termclés szempontjából is köz
hasznú l~ny, mert az ivó ember szerint rossz bor nincs, csak 
jó bor és jobb bor, ennélfogva minden bort elfogyasztanak, 

Aki a bort s'Z er'e ti, rossz ember nem lehet. 
Ha esetleg bor nincs, lehet pálinkát is inni. 
Az ivó embert a törvény is védi és szereti. Ugyanis kocs

m;;t.i adóss,ág nem peil"elhető . 

Ezek általános igazságGk, igék, miket sokszor elmondtak 
Laji bátyámék italozás köz,ben. De tulajIdonképpen nem is 
ezekről van szó, hanem azo"k.rÓl a nagy veszedelmekről, me
lyekbe italozás után kerülhet M ember, melyekből aZQnban, 
csodák csodája, valahányszor ép bőrrel meneikül. Mint te 
szem azt, ha csúszós időben elesilk a beosiccsantott adófizető, 
még nem fordult elő soha, hogy kitört volna a l ába vagy a 
keze, nyaktörésről meg egyáltalában beszélni sem lehet. :Míg 
ezek a balesetek naponta adóidnak teljesen alkoholmentes és 
tisztafejű embereknél, akik mennek szépen az utcán, a flaszte
ron, vagy a paHón, megcsúsznak és mindjárt kész a baj. 

Mert kérdem én Laji bátyám, Gábor bátyám, 'hogy mi 
védte meg például Petrika Lacit, azt a virtusos legényt a 
megsemmisüléstől , mikor egyszer részeg fejjel felment a to
ronyba, átvctette magát a körüljárón ,és lezuhant a templom
kertbe. 

Kályhákban, takaréktűzhelye k ben 

legmelegebb, leggazdaságosabb, 

le ti sztá b b a n keze l hető a 

pécsi brikett. 
Eladils Pécsett: 

DGT Bányaigazgatóság 
Pécs. Mária-u. 9 , tel. : 29- 87. 

Budapesten : 
DGT Kőszénbányák " Elárusító Hivatala 
Budapest,V , Rudolf rakpart 3" T: 1-231-69. 
Valamint vidéki képviseleteinknél. 
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Mi védte meg Keceg Istvánt a víZlbefúlástól, mikor egy
szer becsu torázva ment haza éj jel a tanyára és az Ér híd
jáTÓl lefordult a -vízbe! Reggei a TÍ-z-mtén ébredt fel és na· 
gyon csodálkozott, hogy hogy került oda1 

,Az öreg Repke Mátyásnak mindig az volt a bolondériája, 
hogy italos á llapotban felakasztotta magát amestergerendára 
a kamrában. Mindig észrevették és mindig levágták a kötél· 
ről. Egyszer színtiszta józanon próbálkozott, de olyan szeren
csétlenül, hogy n('ID vettlÍk észre és végre sikerült neki .. . 

(Folytat juk.) 

• 
Gonosz l elkek 

címü pályáz3!tunk nyertese: 
Végső Mihály t htts. (Pácin), 
akinek munkáját itt közöljük: 

Az ·élelmi és élvezeti cik
kek hamisítás ának nagyon sok 
lehetősége van. Olvassa, hallja 
s különösen felületes vásárló 
nem ritkán tapasz t rullh a t ja is, 
hogya gonosz lelkek milyen 
vakmerő módokon kísérlik 
meg anyagi előnyök végett a 
hamisításokat. Nem törődnek 
em ber társaik .kárá val, azzal, 
hogy sokszor életek kerülnek 
veszélybe munkájuk folytán. 
Eozért kíméletlenül kell őket 
Hgyelni, keresni ·és üldözni. A 
leghasználatosabb élelmi- és 

élvezeti cikkek hasznosításának alábbi módjait ismerem: 
A bort a korcsmárosok igen sokféle· anyaggal "derí

tik", színezik, édesítik. Fellsorolja ezeket .a bortörvény, nem 
ismétlem, csak aozért említem meg, mert a bor a leginkább 
fogyasztott szeszesita l, mindenütt van és mindenütt könnyen 
ráállanak hamisÍtani. 

A teafüvet használt és újból szárított fűvel és különféle 
növények leveleivel. 

az őrölt paprikát vörös korpávai, téglaporral, szárított és 
őrölt paradicsombéllel, különféle festékekkel hamisít ják, 

A szemes kávé közé festett, idegen növénymagvakat ke-
vernek, azokat fényezik is. 

A túróban több a bnrgonyapép, mint a túró, 
vajat margarinnal, 
zsírt hasonlóan és faggyú val, 
fagylaltot festenek közönséges falfestékkel, 
tejet V'izezéssel, 16föJ.özéssel, őrölt bwbl'iszttel, 
lisztet szárított és őrölt csontok liszt jével, 
tejfelt keményítővel, élesztövei és búzaliszttel hamisít ják; 
pálinkát posványos vízből készítenek és festőanyaggal 

tesznek kívánatossá, 

D e g e d d, HarDlonika, Tárogató, 
Gram.olon, Rádió 
és az összes hangszerek legjobbak 
itt a magyar gyárban kaphatók 
l:sendöröknek részletre 18 

MUGYOROSSY HAHGSZERMESTER 
dlldape st. VIII .. RAkóc:o.:J-út 71. ÁrJegyzék.logyeo. 

~~~~~~~~~~~~ 

ORA, tKSZERN EMO, AJÁNDEKTÁRGYAK 

»KRONOSZ« 
óra- és ékszerkereskedelmi r. t. 

B U D A P E ST, I V., E S K Ü.Ú T 3. SZ. 
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYI 

borsot idegen növényi magvakkal kevernek, 
fahéj porában gyakran cser- és tölgyfahéját őrlik. 
m€ozet vizeznek és festenek. 

• 
A beküldött munkák közül ki einelkednek a Csató József 

törm. (Mehkerék), Kozma Mihály thtts. (Debrecen), Takács 
Imre III. tőrm. v. (Méhkerék) dolgozatai. 

• 
K er esd az asszonyt .. 

cím alatt a f. évi 11. számunk
ban hirdetett pályázatunk 
nyertese Vámos Bá lint tőrm. v. 
- P üspökladá ny -, a fény/cé
pezögépet elküldöttük nelei. 
Érdekes, tartalmas pályázato
kat kaptunk még a következő 
bajtársaktól is: Benedek La
jos thtts. (Kemecse), Dömötör 
Lajos őrm. (Kapolcs), Fagyal 
József őrm. (Csökmő), Hege
düs István I. tőrm. (Csökmő), 
Hegyi László tőrm. (örsét nem 
írta meg), Hegyi Sándor tőrm. 
(Szabadszentkirály), Horváth 
Mihály ny. tőrm. (Cserkút), 
Illés Mi./tály tőrm . (Bihartor
da), Kálmán GyuUl pl'b. csli. 

(Bodajk), Kecskés J ános cső. (Balkány), Kolozsi Sándor törn~. 
(Püspökladány), Nagy Józse! VII. thtts. (Szombathely), Ne
meth Sándor II. tőrm. (Andocs), Orbán József I. thtts. (Nagy
lengyel), Rendes Géza cső. (Mosonszentjános), Si~o,,!: M(!rt,mb 
őrm. (Babócsa), Varga Alajos cső. (Ricse), Vegso Mlhaty 
thtts. (Pácin). 

Bekeretezett csendőrtárgyú, mü vészi festményt kapott 
még jutalmul Hegyesi Sándor szabads~entkirá lyi ör~?e1i .. törzs
őrmester, Madarász Albert püspökladányi örsbeli torzsormes
ternek pedig iránytűt küldtünk jutalll1ul. 

. .................................... ~ 
• 49 ÉV ÓTA i 

• • • • • • • • • • • • • 

• 
FE N NÁLLÓ CÉG : 

• 

MÁRER~ 
EGYENRUHÁZATI 
INTÉZETE 

VIII., 
BUDAPEST 

BAROSS-TÉR 9. 
TELEFON: 139-52S 

sz. 

• • • • • • • 

• • Mindennemű egyenruházati és fe/szere- • 
: /ési cikkek /eao!csóbb beszerzési forrása. • .6 . 
• • : Szakképzett egvenruhaszabósóg : 
: .................................... . 
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)Iit ttmllc ha ... 

c. pályázatunkra b eküldött 
munkák mindegyikéből a föld 
ésa család soz.eretete sugárzik. 
És ez a helyes: ragaszkodni a 
családhoz és a f,öldhöz, eZ , a 
kettő az, amely alap és bizto
síték a tiszta el'kölcsön épülő 
nemzet erősségéhez, megmara
dásához és virágq:ásához. Pá
lyázatunkon II következők v et
tek részt: Apostol Lajos thtts. 
(~'olcsva), Balázs ImTe cső. 
(Kóka), BaTdóaz ÁTpád cs ő. 
(Ródm.-vásárhely-Közpon t), 
lJáTtfai Pál thtts. (Kaba), Be
nedek Lajos thtts. (Kemecse), 
lJeTtalan Sándo T tőrm . v. (Isa
szeg), BéTczes József II. cs'ő. 

(Mátraszőllős), BéTcze~ Sándor tőrm. (Szekszárd), Boda István. 
cső . (Nagysz énás), Csató Józ~ef tőrm. (Méhkerék), Csikós Pé
t er cső. (Szajol), Dobos Ferenc thtts. (Almáskamarás), Egri 
Nagy József cső . (Jánoshalma), Fagyal J ózsef Őr111. (Csökmő), 
Gazdag Miklós prb. cső. (Méhkerék), Illés Mihály ,tőrm . (Bihar
tor da), K ecskés János cső . (Alpár), Kecskés Miklós cső. (Ka gy
bátony), Kolozsi Sándor tőrm. (Kemecse), Laki Ferenc őrm. 
(Tata), Mázsári Mihály cső. (Méhkerék), MészáTos Mihály 
törm. (Nyiregyháza), Molnár István V. őrm. (Mecsekszabolcs), 
U. Ahgy József thtts. (Rajdudorog), Németh FeTenc prb. cső. 
(Szajol), N i m eth Sándor II. tőrm. (Andocs), Rozsnyai György 
tőrm. (Kem ecse), Sarkad'i Antal őrm. (Kemecse), Simon Mál'
ton ' őrm . Babócsa), szajoli őrsről név nélkül, Szajkó G yöző 
thtts. (Felsősegesd), Szalai Sándor thtts. (Tamási). 

Sorshúzás után a szerencse Dohos Ferenc thtts.-nek ked
vezett, részére a jutalmat: ezüstszalagos finom töltőtoll a t el 
kiill1tük. Jutalmat k aptak m ég Apostol Lajos th tts. (Tolesy a) 
és ,Lalfi Ferenc őrm. (Tata). 

• 
In a l eg'i\gyese b b kutató 't 

c. pályázatot a f . évi 8. sz á
munkban ,közöltük. A legjobb 
páJ!y,aununkát Székely Sán dor 
'alsódabasi örsbeli őrmester 
kiildötte be, övé a ju.talom. 
Díeséretet érdemelnek még a 
következők pályáoz.atai: Csató 
József ,tŐl'll1. (Méhkerék), Da
bas Győrgy thtts. (Porcsal
ma), Halmos Károly eső. 
(N agymányok), Illés Mihá ly 
tőrm. (Bihartorda), Kolozsi 
Sándor tőrm. (Kemecse), N é
m eth Sándor II. tőrm. (An
docs). 

A legjobb pályazatokból 
sOl'ozato,s közlemény t állítunk 
össze. 

VÉRTES ÉS TARSA BARTA 
c S E N D Ö RS É G I S ZA KÜ Z L E T 

BUDAPEST, VII., KIRALY-UTCA 93. SZ. 
TELEFON : 1- 436- 51. 
Kedve,ó fi,et •• i feltételek l Minó.égben el.órangú. Minta.lomagot 
bérmentve vételkötele, ettl ég nélkül küldünk. 
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J,O~ S Z I V A R K A P A P I R 10 F l L L É R 

.,Egy kis 
lég'véd e leIll" 

címmel a f. évi 11. számunk
ban hirdetett pályázatunk 
nyer tese Fagyal J ózsef őrmes

ter - Csökmő -, övé az asz
talióra. Komoly pftlyamul1kát 
küldöttek be a követkeoz.ők is: 

Mázsárri Mihály cső. (Méhke l'lék), 
Vámos Bálint tőrm. v. (Püs
pökladány), Várnagy András 
thtts. (Abony) és Vessző Imre 

cső. (Abony). 

P á lyázatol{. 
I. 

Tépett levél került egy járőr kezébe. Csak ennyit' tudott 
abból kiolvasni: 

. Éd .. . .. ém! 

Ha . ér .. zn . . . .. lldŐ •. ég . . .. küt! .. , ::;!l; 

is . . . re . s, .. gy n. l .. tá . . al' '" om e . . . a, 
. . rt ne. . . . . ják el . .. ni, hog. . t ... es " ll1 • Il 

vo . . am. A kala ... . ot . ldu .. am . . én . bo .... 
. lá, a . szé . eg a . ... egá ... b . n a p . HZ • s 
l .. á . . l . gy .. t N e b . .. él : . n .. );r~ d e, ha . em. 

. rde . . k 
... y~d 

A pontok helyére megfelelő betűt . Ú:ve, megtalálta az. 
ügyes csendőr a megfejtést. Vajjon mi volt az' 

Pályázatot csak legénységi állományú egyénektől foga
dunk el . A pá lyázat határideje: oldóber 15. 

II. 

Szakaszpa rancsnoki székhelyen levő örsről Pontos őrmes
ter és Kezdő próbacsendőr útvonalportyázáson vannak. A s'Zol
gálat időtartama (pe,rsze: odavissza) 8 óra, amely alatt járőr' 
nem pihen és nem végez semmiféle, időt kívánó szolgálati 
ténykedést. A szaka,szlpar8Jncsnok kerékpáro'n iIDdullteHen
őrizni egy óra mulVla. A szakaszparancsnok 10 iki[ométere,s. 
sebess!Ílggei meIlJt. Ellenőrzés Ultán vissz,amerut áIlomáshelyére, 
do o1Jt csaik IOll'duJ.t és újból ,a járőr utáJn ment, e~lenőrizte 
s ugy,anezt tette ... Inehányszor még, amit olvasóink fog-nak 
p(mJtosan meglll1OOldal1i. 

Kérdés: hányszor ellenőrízte járőrt szolgálata alatt a s za-o 
kaszparanesnok' 

A pályázóknak pontos számításokat kell bemutatniok! 
A pályázat határideje: oldó ber 15. Csak legénységi állo-o 

nuínyúak pályázha.tnak. 

A szerkesztésért és kiadásért felel ős: 

MOHÁCS Y LAJOS százados. 

Stádium Sajtóv á llalat Részvény társaság, Budapest , 
V .. Honvéd-u tca 10. - Felelős : Győry Aladár igazga tó. 
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"TAKARÉKOSSAG" 
R. - T. D E B R E C E N 
, BEVASARLAsl RENDSZERE 

110 fi.Jetben nynjt vásárlási l ehetőséget. 
1 helyen jelent fizetési kötelezettséget, a 
havonta m,egújnló tová nbvásárI' B jogával l 

FELVILAGOslTAST, vAsAR- I 
LAs I UTALVANYOKAT KÉSZ- " 
SÉGGEL NYUJT A KOZPONTIIRODA DEBRECEN, DE AK FERENC-U. 6. . 


