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

Pacifizmus. 

Amen. 

Nemzetközi konferenciák idején visszhangzik a 
világ a béke, a leszerelés, a lefegyverzés és pacifizmus 
jelszavaitól. Az utóbbi hetekben is volt alkalmunk 
hallani őket bőven. 

Nincs semmi új a nap alatt. A történelem mínden 
korszakának megvoltak a maga jelszavai, amelyek 
jegyében az ember lelkesedett és küzdött, győzött vagy 
elvérzett, de kevés jelszó volt nem hamis, vagy leg
alább is nem az álmok világából való. Népboldogítók
ban - jó- és rosszhiszeműekben - sohasem volt hi
ány, de nem volt hiány olyan államférfiakban sem, 
akik értettek hozzá, hogyan kell a maguk vagy nem
zetük önző és éppen ezért visszataszító, ellenszenves 
politikáját a világ előtt emberségesnek, fennköltnek 
látszó jelszavak tetszetős mezébe takarni. 

A világháború "győzőinek" háború utáni ilyen 
politikáját a pacifizmus mű-olajága takarja. A, p�ci: 
fistáknak az utóbbi években tapasztalt mozgolodasal 
messze túlhaladják a béke utáni vágyat, amely hábo
rúk után - azok természetes. reakciój aként - mindig 
jelentkezett. Lapjaik .nap-nap mellett minden alkalmat 
felhasználnak arra, hogy nyiltan vagy burkoltan a 
militarizmus vádjával illessék a - legyőzötteket, de 
mindjárt "a világ békéjének biztosításáról" zengedez
nek vagy legalább is diszkréten haUgatnak, ha a 
"gyŐző" államok hadseregeinek létszámáról vagy had-
ügyi költségvetéséről van szó. . Ez a propaganda a militarizmus fogalm�t IS ter
mészetesen a maga érdekei szerint csavargatja. A le
győzötteknél egy láda gépp�s�aal,katrész , :nál' a leg
durvább militarizmus, a gyozoknel egy uJ onnan , fel
állított tankezred sem az. És Hoovernek az a megall�
pítása, hogy a haza védelm�ről való , gon�osko�ás ,melf 
nem militarizmus, ma meg nem a!�alanos erveny? 
alapigazság hanem - \úgy gondoIJa�, hog! terme
szetesen -

'
csak a "győzők" különös k:v�ltsaga .. Az önzetlen békeszeretet nemesseget �enk: s�m 

vonja kétségbe; helyessége azonban csak addl!!. k�tse�: 
telen, amíg emberekkel vet ,s�á�ot, n�m, �ol?o?tuh 
lényekkel és amíg nem felejtI kl a ��a:nltas�bol �z 
emberiségnek éppe� a ,béke sze�pontJabol legJelento-
sebb erkölcsi tehertetelet : az egolzmust. " 

N emcsak az embernek, hanem a tere�tes ,�,�n
den lényének önzőnek, egoistának kell lenme, 

,
kul on

ben elpusztul vagy nem ér.vényI'lSÜl. .. 
N ��

, 
vel�tlen, 

hogy a természet éppen az egoizmus osztönet feJlesz-

tette ki a legerősebben mindenütt, ahol életet teremtett: ezzel éppen .úgy a létfenntartás nagy érdekét szolgálta, mmt a ÍlZIkumnak, ösztönnek vagy érte
lemnek bármiféle más berendezkedésével. l!:zt az 
ösztönt társadalomtudományi elméletekkel éppen 
úgy nem lehet kiirtani, mint ahogy nem lehet tör
vényt hozni arra, hogy az anya ne szeresse a gyerme
két, vagy hogy valaki ne gyűlölj e az ellenségét. Nincs 
a világon az az apostol, aki meg tudná akadályozni, 
hogy két ellentétes érdekű és ezen érdekei ért küzdő 
ember létezzék a földön: ugyan honnan meríthetne 
erőt arra, hogy ugyanezt nemzetekkel vagy az egész 
emberiséggel elérhesse? 

A világtörténelem folyamán forradalmak sok
szor sepertek el kormányokat, amelyek visszaéltek a 
hatalommal vagy amelyek túlzott maradisággal fel 
akarták tartóztatni az emberiség természetes fejlő
dését. A belső forradalmat egy bölcs, előrelátó és a 
korszellemhez alkalmazkodó kormány megelőzheti, 
de az eshetőségét éppen úgy nem tudja kiirtani, mint 
a viharét a ragályét vagy az ál'vízét. Ha azonban 
így van, �kkor mennyive) nehezebb, mennyivel lehe
tetlenebb kiirtani a világból a népek forradalmát, 
háborút, s mennyivel lehetetlenebb kitérni el?�e, 
ha az ellenfél háborút akar? Mert azt talan 
senki sem hiszi komolyan, hogy a lefegyverzés 
külső ténye - ha egyáltalán keresztülvihető is lenne 

_ egyszeriben el fog tüntetni az emberiségből min
den gyarlóságot, önzést és érdek�ajh�szást � csupa 
szeretetet fog ezek helyébe ültetm? Mmtha blZO�y a 
verekedő ember kezéből csak a botot kellene kICS a
varni, hogy soha többé ne verekedj ék!' 

A világnak nem volt még olyan forra,dalma, ,a 
kommunistákat sem véve ki, amelynek - Jutott le
gyen bármilyen jelszavakkal is uralo�ra - !len; ;;z 
lett volna az első dolga, hogy uralmanak klfel� ,es 
befelé való biztosítására hadseregről gondoskodJ,ek. 
Amelyik nem ezt tette, az csúfos�n elb�:w�t, A , J�!
szavak csak addig hasznosak, aIDIg felelosseg �ell{Ul 
lehet azokat hangoztatni, de rögtön, sutba keruinek, 
mihelyt meg kellene őket valósítam; Mer,� az, e�yes 
ember pacifista lehet a �aga szeme�yes Ug?el� llle� 
tő en azokért csak önmaganak tartOZIk felelosseggel , 
de r:em lehet a társadalo� ,nevé�en, m,ert hatal�m 
nélkül nem tudja garantalm az osszessegnek azokat 
az érdekeit, amelyeket veszélyeztet. 

Ne tévesszenek meg tehát senkit.a jelszav!ll<, 
h ' oly hang'osak és hangzatosak IS. Mondjuk a meg 

k' ' .. h dsel'eOTe csak ki bátran, hogy nekün 1ge�ls, eros, a ' _  " , 
van szükségünk, mert IDI�daddlg, �IDIg, bel\�s�,e� 

I tt egyesegyedül csak 'lnanon gyalazatanak orok
fté�alóságát szabad érteni, hát addig igenis - nem 
vagyunk pacifisták. 



1930 Január 20. CSENDORStG�II�LA�PO�K� ______________ ���-----�1�O� ________________________ �����_ = 

képző tanfolyam?k tartama évenként legfeljebb há 
A közigazgatás rendezéséröl szóló rom hónapra terJedhet. , . ., 
1929. e' V!' XXX. törvénycikk egyes Az előbbi bekezdés rendelk�zesel alpPJan sze�� 

, vezett tanfolyamokra köteles mm�en varm�gye ::; 
rendelkezéseinek ismertetese. 

törvényhatósági jogú város éve:lkent leg�tlab� ke.:, 
Irta: dr. Valló József aleZJ·edes. vármegyei város évenként l?galabb eg� tIs�t:lselo� jét kiküldeni azokat a tanfolyam tarÍl;m�lla sz� lBefejezö közlemeny.) 

bad áa-olni é� őket költs<'geik fede�ése c�men. napl 
Gyakorlati közigazgat�si �-izsgpra, az b�csát� Jíjja!"ellátni, valamint útiköltségeiket VI elm. 

ható ')ki a mca-kh-ánt elmeleh kikepzes me"szer 
I n d o k o k : 

zése 'után <a köz�gazga tá. i szo}g:álat�n:n, vagy eb��� 
X em szorul magyarázat�a, . hogy �p'pen � köz-és az alább felsorolt működeSI k.?r?kben egyu! 

i"'aza-atá"ban, melynek szolgaian teenc10l a mmden-legalább háromévi gyakol:!a!ot e��ol,to.tt! .. amely??} 
l�IPi" élet l{övetelményei�H'z l�e�}" hogy, a}kalmaz; egy éve t községi jegyző, felevet �. arasl fo z�!ga?lIO 
kodjanak, ziikség�s a JogfeJlodes,sel l�pe.�t tarto és iéléyet alispán mellett kell eltoltellle. A tOl:veny-
továbbképzés. De llldokolJa a tov�b�kepzo t�nfoha tósági jogú és megy ei v�r�s alka}ma�ottal �ya-
lyamok fel állí tásá t �� is! ho�y a .. vldeken , elszortt�n korlatI ideJük mindhárom ev.et .I?- ."arosl ,z?lga�at-
műköc1ő közigazgatasl hszt;'lselok . a tovabbképze� ban is eltöltbetik. GyakorlatI kozlgazg�ta�n .;'IZS-
e,zklizeivel nem rendelkezven, leg.Jobb akarat melgára kell bocsátani azt is, aki gyako�'la�l lc1eJcnek 
lett sem tudják ismereteiket rendszeresen gyaramindhárom évét "aooy annak egy reszet valamely 

pénzüa-yi, vagy Óllan�i rendőrségi hat?ság fogalma- pítani. 
zá i s�akában töltötte el Va la J?ennyl. al�.al.mazott 67. §. A máJ" allmlmaz:lsban levő tisztviselők 
gyakorla ti idejéből egy é.vet . �ar�ely!k �ozlgazga- képesítése. 
tási hatósáoonál Yagy a tIszbugyeszsegnel, vagy:. a A 63. §-ban megállapított el!llé�eti !;Uképzés ,sem 
kir. kincstá�i jogügyi igazga tó, ág�ál, vagy a k�z- állá uk megtartására, sem tova�bl e�oreh�la�as� 
alapítványi kir. ügyig�zga t?,�gpal� :ragy .� kir. v<,"'ett nem kívánható meg azoktol a tIsztvIseloktol, 
ügvészségnél, vagy a kir. l)lI"os.�gna! 1.S �.lt?lthet. ak�k a jelen törvény hatályba}épte ic1�jében a köz
Beszámítható egyévi tényleges ugyveclJelolh gya- igazgatási zolgálat fogal�az�l s�ak�lban a� 18�3 .. korlat is stb. . L t.-c. alapján követelheto elmeletI kepzettseg ��r-

A gyakorlati közigazgatási vizsga a közlgaz- tokában tényleg alkalmazásban vannak, vagy e to1'-
ga tá. yalamennyi ágára egYRéges. . ,. vény hatálybalépte előtt alkalmazásban voltak. 

A beliia-yminiszter a közigazgatásI fogalmaza;;l é á . t' t' l'"k lk I tisztviselők" továbbképzése céljából tanfolyamokat 68. §. A vármegyei �
a

�
á

���1 ISZ vIse o a a-
szervezhet ameIveknek tanrendjét, helyét és idejét 
e.etről-esetre rendelettel állapítja meg. A tovább- A törvényhatósági főorvost, levéltárost és a1-

�-�-. _�-..., 

Orvhalászok. 
trta: Mahács Lajos százados. 

Semmiség az egész, de ebből az ártatlan kis históriá
ból nekem kedves emlékül maradt a híven szolgá.ló és 
mégis emberséges csendőr alakja. Ha él még az akkoriban 
férfikora delén járó Kovács örsvezető, most adom neki 
vissza azt a kézszorítást, amivel ő engem, mint legénykét, 
valamikor kitüntetett. 

Kisdiák voltam, vígan vakációztam. A Kőrös füze
seiben s nádasaiban éltem boldog életet - a gyermek 
életét. Egy forró kánikulai napon szüleimnek valami fon
tos családi dologban hirtelenül át kellett kocsizniok a kö
zeli faluba, engem nem vihettek magukkal s éppen akkor 
más senki sem volt a háznál. .A kocsi gyorsan előállott, 
anyámnak csak annyi idej e volt, hogy lelkemre kösse, 
este zárjam be a házat, menjek át nagynénémékhez aludni. 

Volt aztán aznap csavargás és lövöldözés a folyópar
ton ! Flóbertem, csuzlim és az azóta hősi halált halt jó Ko
máromy Elemér kebelbarátom révén még egy tizenkettes 
Bzo'gá'::ti revolverem is volt. l\{jndelekhe� bŐ3égel kavics. 

zöldszilva - legjobb csuzlilőszer - és valóságos puska
poros munició. Cimborák persze akadtak. Csősz is volt 
néhány a környéken, akiket bosszanthattunk s Így lako
dalmi volt a boldogság. Uzsonnatájt már bele is fáradtam, 
a vadászattal meg voltam �légedve. Tucatnyi veréb, gébics. 
rengeteg béka, a villany telep szivattyúházán az új bádog
gömb, egy vizisikló és néhány kiskacsa került terítékre. 
És amire igazán büszke voltam - s nem tagadom, 
vagyok még ma is - egy vadkacsa. Valahogy el
sütöttük az irdatlan revolvert a nádasban és egy boldog
talan vadkacsa - hogy, hogynem - nekiment a golyónak. 
A tollálOO,1 ma is őrzök egyet, mert ennek a vadászRikernek 
sokat köszönhettem. Többek között a főmétási tisztséget 
s a velejáró melgvesztegetés,eket ceruza, radir s más effélék 
alakjában, hogy ne üsse.k nagyot a labdával. Nagy dolog 
volt ez ... 

Amikor a csavargásba belefáradt cimboráimal szél
nek eresztettem s hatalmas kac3atáborunkat a nádasból 
kihajkurásztam, nekikészülődtem, hogy megyek át nagy
nénémékhez. Mert amúgy engedelmes fiú voltam. 

Közbejött azonban Mojsza bácsi. A környék legöre
gebb halásza, aki éjszaka bújta legszívesebben a nádaso
kat, mert ilyenkor "mozgott" a hal. Ez bizony szabályszerű 
orvhalászat volt akkoriban, apám tiltott is a vele való ba
rátkozástól. Ö azonban igen húzódott hozzám, mert holmi 
kis dohány mindig akadt a számára, ha szerét ejthettem. 

- Hol vannak apádék? - szólt rám óvatosan a kerí-
tésen át. 

- Elkocsiztak a faluba, nagybátyámhoz. 
- N em jönnél velem halászni? 
- Halászni? Tyühű, de még mennyire megyek! _ 

gondol tam. 11:s beledobogott a szívem a közelgő gyönyörű
ség gondolatába, mert halászni mindennél jQbban szerettem. 
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�ev�lt�ros;, a jár�si orvosokat, a törvényhatósági JO�u e yal:megyel városi számvevőségek egész szemel,!.zet,et �s a vár�egyei kezelő személyzet taj ait a fOlSPll:� e}ethoss!aglan nevezi ki. � torvenyhat<?ság első tisztviselőj ét (alispán pOl&"arrpester) a torvényhatósági kisgyűlés, a me: gyel , va;-os po!gárm.esterét pedig a képviselőtestület tlz eyre valasztJa. 

, A �ö?�igazgatá�� glakornokot - országos pá Iy.�z�t ut�an - a fOl sp an nevezi ki és legalább kétéVI klfoga.�t.�lan szo,lg.álat után ő erősíti meg állásá�a�. A kOZlgazgatasl . gyakornok megerősítéséiol�elg�.enes alkalmazott és őt a főispán szo'Igálatából" barmIkor felmentheti. . 
"A. közi�az�?-tási gyakornokot a törvényhatós'ág elso hsztvIseloJe osztJa be szolgálattételre. A . váymegyének, a törvényhatósági jogú és a megyel varosnak az 1-3. bekezdésben nem említett tÖb,?i tiszt,:ise�?jé! a t�rvér;ybatósá�i bizottság, illet.oleg a kepvlselotestulet eletfogyhglan választja. 

In d o k o k: 
A vármegy€i tisztviselő megélhetésének alapját. biztosítani kell a gyakori választás esélyével 

zemben, hogy egzisztenciája ne váljék rövid idő
közökben kétségessé. Az életfogytiglani választás 
a tisztviselőre nézve azzal az előnnyel jár, hogy 
biztosítja állá,ának állandóságát és függ'etleníti őt 
a választóközönségtől. A tisztviselőnek nem kell 
hatévenkint attól tartania, hogy kenyerét veszti, az 
ügyek intézésénél pedig sokkal függetlenebb azok
nak a befolyásától, akiknek megválasztásánál 
döntő súlyuk van. 

Az életfogyt�glani választás ezenkívül megkí
méli a vármegyei közéletet is az általános tisztújí-

- Megyek, Mojsza bácsi, !hogyne mennék! Apárnék 
úgyse jönnek haza holnap délig. 

Azt bölcsen elhallgattam, ámbár őt az se izgatta volna 
túlságosan, hogy aludni a nagynénémékhez kellene 
mennem. 

Felpakoltam az elemózsiát, egy kis dohány t az öreg
nek, meleg kabátot éjszakára s igyekeztünk kifelé, a hidon 
túl, a nagy nyárfához. Ott legtöbb a hal. Arrnin én soha 
nem is csodálkoztam, hiszen az.on a részen legszebb, leg
regényes ebb a Kőrös partja .. Akkor még azt hittem, hogy 
a halak is a parti tájak' szerint válogatnak maguknak 
tanyát· később aztán rájöttem, hogy a nyárfa környékén 
dús s�kélyes vizű nádasok, sásbozótok és az iszapban 
gyÖkérző fŰ7ibokrok vannak, i,lyen helyen szívesen üt ta-
nyát a ponty, csuka, 

,
harcsa s lI?indenfa�t� hal. " 

A szalonnasütés elvezete utan megcsmaltuk a halaszo
fészket s én áhítattal eresztettem vízbe a hálót, a "pókot", 
ahogy mifelénk mondják. Huzogattam, szürcsöltem a 
vizet, az öreg 'Pedig pipázott .. , , . . . , 

Aki a kőrösmenti alkonyatot atélte, aki IsmerI a nadas 

hangját a folyó halk szavát s megérti a füzes szelíd szo

morúságát az nem vá,gyik természeti szépség és hangulat 

után a he�yek közé. Valaki egyszer azt mo�dta nekem, 

hogy az Alföld csak a részeg embernek valo, 
,
mert nem 

lehet rajta elesni. Erre ugyan azt mondhatnam, hogy a 

hegyes vidék még jobb. a ré�zegekn�k, mert ott, meg van 

mibe Ikapaszkodni, de Ilyen mgadoz? alapo� �egse lehet 

a hegy és a síkság vitáját eldöntelll . . .  megls csak, -" 
több ennél az Alföld! Én legalább egész lelkem:nel a K?-

., szerelmese voltam. Egy alkonyati �alászgatast �edlg 
ros 

b I' t·· d 'rkert gyönyörűségeIvel se csereltem 
a mese e I un e 

kk ' adicso 
volna fel. Hanem arra már az én gyer.me or�. �.ar 

., .. -

momoan is rá kellett jönnön;, hogy nmcsen
. 

orom urom 

nélkül. Azok az átkozott szunyogok! 

tá�ok izgalmától. Emellett nem csorbítja az önkorn;a�yzat hatáskörét, mert a törvényhatóság ezentul IS maga fogja megválasztani a tisztviselőit. 
69. §. A: vármegyei tisztviselők fizetési osztályokba 

sorolása. 
Az alispán ,szolgálatát a VI. fizetési osztályban kezdi és háromévi alispáni szolgálat után az V. fizetési osztályba lép elő. 
A vármegyei főjegyző, az arvaszéki elnök és a tiszti főügyész szolgálatát a VII. fizetési osztályban kezdi és ebben a fizetési osztályban eltöltött ha t évi szolgálat után a VI. fizetési osztályba léptethető elő. 
A ..főszolga bíró ,szolgála tát a VII. fizetési osz

tályban kezdi és ebben a fizetési osztályban eltöl
tött kilenc évi szolgálat után a VI. fizetési osztályba 
léptethető elő. 

70. §. A vármegyei alkalmazottak illetményei. 
A vármegyének a 69. §-ban említett tisztvise

lőit ugyanazok az illetmények illetik meg, amelye
ket a mindenkor hatályos jogszabályok az ugyan
azokba a fizetési osztályokba és fizetési fokoza· 
tokba sorozott állami ti�ztviselők részére megálla
pítanak. 

A vármegye fizetési osztályokba nem sorolt 
alkalmazottait azok az illetmények illetik meg. 
amelyeket a mindenkor hatályos jogszabályok az 
ugyanazokba a csopor�okba sorozott állami alkal
mazottak részére megállapitanak. 

Az 1. és 2. bekezdésben említett alkalmazottak 
fizetését (havidíját, bavibérét), lakáspénzét, csa
ládi pótlékát és hadipótlékát az államkincstár 
viseli. 

Csípnek a szúnyogok, Mojsza bácsi. 
- Csípd vissza őket! - tromfolt le az öreg ezerszer 

hallott jótanácsával. 
Hallgattam. De továJbb fé3zkelődtem,. nagyokat ver

tem a meztelen l.á:b3záramra s a fülemtöve tájára. Az öreg 
is látta, hogy itt komolyabb biztatásra van szükség, meg 
is adta, mondván: 

- Most beótanak és a jövő nyáron már hiába csíp
nek, nem érzed majd. 

- Igen, de engem már a tavaly nyáron is beoltottak 
és most mégis csípnek - válaszoltam elszontyolodva. 

_ Na, ha nagyon csípnek, nesze, itt egy darab avas 
szalonna kend be magad, ettől elriadnak. Vagy pipázz, ha , , 
van pipád! - szólt és vigyorgott hozza. 

Ez a pipa ügy vérig sértett s megfogadtam, hogy ha 
megesznek is a szúnyogok, nem szólo� többet. De aztán 
mégis ráfanyalodtam az avas sz�lonnara. Bekenlern ma
ga,mat jó vastagon, a szemem szm.te cuPpog;ott a vastag 
zsírtakaró alatt, amint nagyokat pIslogtam es hát, - �z 
illata se volt egészen a rózsáé . . .  A szúnyogok p�dlg 
úgy rajzottak az avas szalonnára, mint legyek a mezre 
s az öreg Mojsza nagyokat kuncogott. Még ma se tud?m, 

hogy ugratott-e az avas szalonnájával a vén kUJon. 

avagy valóban komoly patikaszer az a SZÚI!yogok ellen . 

Hogy én nem használtam többet. de nem IS fogom. az 

bizonyos . . . 
Hát csak szürcsöltük a vizet, többnyire é�: Ha�lgat-

tuk a nádas hangjait . . .  ez most potyka volt, JO k}los ... 

ott csuka sompolyog . .. ni, ott süllő vágott az apro halak 

nyüzsgésébe s ugrasztotta szét azokat. ',' távolabb 
.
har��a 

cuppog a sekély iszaposban . .. � �ékak hangve�.sen) l.e 

keltek, közberikkantgat?tt a nád
.�
ve�eb. ,bel.��egedult fOJ� 

tott hangján a bölömlblka s a tucsokszo fole a Teremtő 
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72. §. Egyes tisztviselők mellékfoglalkozásai. 

Községi (kis- és nagyközségi
. 
és megyei városi) 

elíílJaro e" alJülllllazott ,,�ak a Jiep\"l::;elu�esulet en

geaeJyével IOgmHlU t nelyet a kuz::,eg tel'uleLen lllU

lWUO nyJ.lvánu� szálllaaasra kotelezett 
.
vaHalat 19az

gaw�agaban vagy lelugyelo!Jlzottsagaban. Az en

geuelY, <llllelyet a kepv:selOte�tulet lJarlJuk?r 
.'::IS�

�zavol.ll1at c�ak a torvenynatosagl klsgyules Jova-, . 
hagya a es ezentelul a lJelUgylllllllSzter llozzaJaru-

la"a után vállk b'l tályossá. 

73. §. Egyes vlÚ:ruegyei tisztviselők szolgálati be
osztasa. 

od. tör\'ényhatósági bIzottság a járási l'őszolga
lJírókat - a leaaott ::,zavazatok kétllurmad toboé
gével - lllás Járás élére belyezheti at. Az átllelye
zecire vonatkozó kérelmet c�ak a fószolgabíró, lll
dlt\'ányt pccug csak a fŐISpán vagy az ullspan tel'
Jesztheuk a LOl'vényhatösagi bIzot tság kozgyíí-
lése elé. I 

A fői pán a szolga bírákat - az abspán meg
hallgatá aval - a Jál'asokba beosztJa és szükseg 
eseteben egyIk járasból a másIkba áthelyeweti. 

Indo k o k: 
A közigazgatás és közszolgálat érdekei igen 

gyakran lllegkovetelik, hogy egyes tisztviselők át
llelyeztessellek. Vannak esetek, bogya tIsztvIselő 
mas beosztásban, vagy más székhelyen esetleg Igen 
jó szolgálatot telJesltene, de éppen ott nem alkal
mas az rigyek intézésére, ahova beosztása köti. Az 
ilyen álaatlan helyzetnek azután vagy a közszol
gala t, vagy a tisztvIselő vallotta kárat, mert olyan 
rnóaot kerestek állásából való eHá volí tására, amely 
egyéni érdekeinek egyáltalában nem felelt meg. 

kirakta mennybolt jára legragyogóbb ékszereit, a csilla
gokat. Gyönyorli éJszakába hajlott az alkonyat ... 

Egyik-másik húzásnál megtorpantak a háló kávái .. . 
püff ... durr ... belevágott a hálóba az áldozat. Ponty, 
süllő, harcsa akadt még akkoriban bőven. Köz,ben újra át· 
font, elzsongított benn linket az áJ.modozó és mégis olyan 
szenvedélyesen izgalmas - halás21várakozás. 

Egyszerre lépteket hallottam a hátam mögött. Tanyasi 
ember tartott hazafelé a gáton a városból. N ekem azon· 
ban a csendőrök jutottak eszembe, mert azok is a töltésen 
szoktak végigmenni. 

. 

A csendórök! Nyári éjszakákon, amikor a napi mun· 
kátói fáradt szüleim aludtak már s engem nyugtalan vá· 
gyak, kalandos utazások álomképei tüzeltek, amikor szűk
nek, nyomasztónak találtam a falakat, kiosontam a füzesbe 
és a nádasok közé, ahol minden oly biztonságos volt szá
momra, ahol a kéiPzeletem szabadon kutathatta a titkokat 
a folyó sötét vizétől a csillagos égboltozatig; ahol nem kel
lett a detektívregények. rémalakjaitól se tartanom mert 
hisz csak egy fejes a vízbe, ott senki se fog meg engem _ 
víz alatt úszom át a folyót, ha szoruL a kapca . . . 

' 

Ilyen éjszakákon megcsörrent néha valami a gáton. 
A hold két szurony t csillogtatott s két kakastollat acélozott 
meg a sugarával. Csendőrök voltak ... 

Sokat gondolkoztam róluk ilyenkor. Nem tudtam hova 
soroln

.
i öket emberskatulyázó képzeletemben. A kis

kacsálért örökösen és méltán aggodalmaskodó szomszéd. 
asszonytól egészen a tanítómig mindenkinek ,megvolt a 
maj!'a helye, �z;repe az életemben, csak a csendörökát nem 
talaltam. Probaltam őket a csőszhöz hasonlítani de érez
tem, hogy annál sokkal többek, - király, az p�ig csak 
egy. va.n. A c�ősz és a király között nem vo.ltak még akkor 
tekmtelyméro fogalma im. Apám egyszer, amikor a flóber-

A törvény megszünteti ezeket a n�h�z�ég:eket, 
lllert lehetővé teszi hogya törvényhatosagi bIzott
ság pl. a jál'ási fő�zolgabíráka t is más járás élére 
helyezheti át, de az áthelyezés csak közérdekbőJ 
és teljesen megokolt esetekben következhetik be. 

IV. I{ÉSZ. FEGYELMI ELJARAS AZ ÖNKOR 
MANYZATI TISZ'l'VISELŰI{ ELLEN. 

íj. §. A t örvényhatósági vagy községi tisztviselő rI! 
(a torvényha tó�agl íogalmazó- és .kezeloszemély
zet, valamInt a kozségl elölJal·ósag, a kezelo- és !:;e
geaszemélyzet tagJa), na enyhébb lJeszámítású mil' 
lasztast vagy ::,zalJálytalanságot kovet el, iel
Ifgyelöl1atósagának barmelylKe rendbünteté�l 

szabhat kl. 
A rend büntetés kiszabása előtt a tisztviselőt 

igazolásra kell lelbívni és l'endbüntetés klrovásá
nak eiSaI, akkor van helye, ha a tIsztvlseló a meg
szabott llatanClő alatt magát szóval vagy írásban 
nem IgazolJa, vagy Igazol asa melltségul el nem 
fogadható. 

Indo ko k: 

A felettes hatóságok felügye leti és ellenőrzési 
ügykorél.lOl lakad az a kötelezettség tik, hogy tIszt
VU:ielOlk cllen telmcrült panaszok leJOl táJcKuzódast 
szerezzenek s ott, ahol erre szükség van, szabály
dZel'Ú VIzsgálatot indítsanak. 

A ielugyelet legerősebb eszköze a lÍegyelmi 
eljárás. A legyeimi elJárásnak - ellentétoen a 
buntetőelJárással, - nem a megtorlás, hanem a 
kozszolgalatl éraekek biztositasa és az ezeknek 
megrelelo magatartására való reákényszerités a 
célja. A fegyelilli elJárás sza bályai tehat olyanok 

temmel már nagyon sok galibát okoz tam, azt mondotta 
nekem, hogy ha mégegyszer valami eióIOrdul, szól a csend
őröknek, awk meglancolnak, bezárnak és én akkor rovott
multú leszek. CsaK a szolll5zédék j{lárijától menem meg
kérdezni, hogy ki az a rovottmultú. K,ári szermt a rovott· 
multuhoz soha senki nem megy feleséglil, de ezt csak más
nap mondta meg nekem, biztosan ő is az anyjától kérdezte 
meg. Éreztem, hogy a csendőröknek nagy hatalmuk van 
az emberek fölött, féltem hát tŐlük nagyon. Klárival 
akkoriban jegyeztük el egymást újra, így volt is okom a 
rovottmulttól való rettegé3l'e. Néha azonban azt láttam, 
hogy a csendőrök barátságosan elbeszélgetnek az embe
rekkel, kezet is fognak velük s ez megzavart az ítéletem
ben. Bzóval, nem tudtam a csendőröket megérteni, csak 
féltem tőlük. 

Mojsza bácsi motoszkálása riasztott fel a csendőrök 
körül kavargó gondolataimból. Egy kérdést meg is koc
káztattam erről: 

- Mojsza bácsi! Mi lenne, Iba a csendőrök meglátná
nak bennünket? Éjszaka nem szabad halászni ... 

Az öreget nagyon kellemetlenül érintette a kérdés 
bizonyára maga is szurkol t a caendőriiktől de előtte� 
tekintély okából nem mutatta. A kérdésemre �e felelt egye· 
nesen, hanem így: 

- Hát aztán mi lenne, ha egy mázsás harcsa kerülne 
a hálódba ? 

- Nem tudom, mi lenne - feleltem s átszaladt a 
hideg

, 
a hátamon! 1!1ert halászszenvedély ide meg oda, a 

mázsas harcsa megls csak elvinne engem hálóstól minde-
nestől . . . 

' 

- N o látod! Minek gondolsz arra ami nem jó! Csak 
szürcsölj! Valami szép darab kódoróg 

'
erre, már régen le· 

sem. Tán csuka legz ... 

• 
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l\gyel;E'k] ho�pr e&'yfE'lő� a �özszolgálat érdekE'it l)l,ztosltsak, masfelol a üsztvlselőket netáni tú lka. pasok ellen megvédjék. 

, A fegyelmi eljárás előtt a rendbüntetés intézmenye szel�epel, hogy kisebb jelen tős6gií mulasztás vagy szahalytalanság eSE't6ben E'l lehessen kerülni a hosszadalmas fE'gyelmi eljárás UlE'gindítását. 
76. §. A fegyelmi eljárás okai. 

Fegyelmi eljárásnak van helye az ellen a törvényiul tó�ág! ,:agy községi tisztviselő ellen, ..lki: 
.. 1. n�e&"serh, "agy hanyagul teljesíti hivatali kotelesseget; vagy 

2. a köztisztviselői állás tekintélyével össze' ne� férő mag�tal�tás,ával ál�á�ának vagy a tü:ztvi
selokama� tekmtelye,t csorhlt�a, vagy a tiszteletrr, 
vagy a blz�lomra meltatlanna válik, vagy 

3. korlatlan cselekvőképességének elvesztés,', 
testi vagy sze> llemi erőinE' k fogyatkozása mia tt; 
vagy egyéb okból hivatali állásának Ibetöltésére 
alkalmatlanná lesz. 

In d o k o k: 
A hivatali kötelesség lE'lkiismeretes teljesítése 

II tisztviselő legfontosahb feladata. Ennek a fel
adatnak akár szándékos, akár gondatlan megsér
tésE' fegyelmi vétséggé minősül. 

Másik oka a fegyelmi eljárás elrE'ndelésének 
az, hogy ha a tisztviselő magatartásával állásának 
vagy a tisztviselői karuak tpkintélyét csorbítja; 
pl. a tisztviselő közbotrányt okozó viselkedése, 
utcai verekedésben való részvétel, nyilvános részp
geskedés, nyilvánosan folyt a tott erkölcstelen élet
mód, közismert szavahihetE'tlenség, kártyaszenve
dély, stb. Csorba eshetik a hivatali állás tekin
télyén akkor is, ha a botrányos, vagy köztudat-

Morgott még magában valamit, az én fantáziámban 
!Jedig a csendőrök helyét a mázsás harcsa foglalta el. 
Némi szorongással s.zürcsö!tem tovább a lágy kőrösviz�t. 
Meg is éheztem s az avas szalonna illata most már kevésbé 
kellemetlen érzéseket keltett bennem, mint a szúnyogkúra 
elején. EI-elbóbiskoltam s az öreg halász pipája se pa
rázslott már ... 

Éles csobbanás, zuhogó víztaposás és kapkodó prüsz
kölés riasztott fel. Ösztönösen rántottam egyet a hálón R 
már láttam is magamat a mázsás harcsa hátán hálóval 
együtt Békés felé csónakázni. Tágrameredt szemem két 
hegyes tárgyon akadt meg, amelvek kiállottaw vízből, 
felém tartottak s a szuszogás is felőlük jött. Ezek szu

ronyok a csendőrök úszva jönnek felénk, - most végünk 
. , 

van! 
_ Jönnek a csendőrök ! - súgtam oda lI'lojsza bácsi

nak aki gombóc cá zsu Ilorodva lapult s hallgatott a vac

kán: A két szurony pedig nag-y robajjal és prüszkölés sel 

húzott felénk még a Piki kutyám is rémülettöl némán 

remesrett a térdeim alatt. Egyszer. mérhetetlenül hosszú 

másodperceK multán, partot értek a szuro�yok és közvet

len mellettünk hatalmas szökellésekkel Iramodott to;,a 

egy - özbak. A gerlai erdő felé húzott át a folyón s en 

az agancsait néztem szuronyoknak ... 

Hát mésrse csendőrok! Örömömben és a fe.lszaba�ul� 
szorongásom'tól akkorát rikoltottam, hogy l\1�.ls�� bacsI 

vízbe ejtette a pipáját ijedtében. Persze erre IS Jott egy 

kis kavarodás ... 

Valahogy aztán megkerült a pipa és fogtuk tová�b 

a halakat. Szebbnél-szebbeket. Én megfeledkeztem llZU

TJyosrról, özről, csendőrről .. 
* 

Aztán mégis eljöttek a csendőrök. Akkor értek a fe-

szerű erkölcstelen életet nem a tisztviselő maga, hanem a vele közös háztartásban élő valamelyik családtagja folytatja. 
.. A k<.>rlátlan csrlekvóliépesség elvef';ztése he· kovetkezlk a tisztvi�elő hibájából, pl. c�ődbejutás, v�gy téko�lás miatti gondnoln'ág alá helyezés, stb. k?v,e.tkezteben, dr hekövE'tkezhetik a ti!'zt"Í:';plő lllbaJán kíyül, te ti erőinE'k fogyatkozá�ábó1. pl. ha elvesztI szemevilágát, vagy végül szellemi erőin�k ?lI�gfogyatkozásából, aminő pl. az elml'beteg

seg ,es az elmegyenges6g sokféle faja; végiil más 
o�bol, pl. ha ragályos, vagy olyan undorító beteg
segben szenved, amely miatt a közszolgálatban 
nem hagY'ható meg. 

78. §. Fegyelmi eljárás elrendelésére jogosultak. 
A fegyplmi eljáráf';t elrendelhetí: 
l. a törvényható:;;ági tisztviselők. még pedig: 

a vármegve alispánja. főjegyzője, árVfI�zéki el
nöke, t. főiigyésze és t. főorvosa, továbbá a tör
vén:vható�ági jogú város polgármestere, főjeg-y
zője, tanácsnokai, árvaszéki elnöke, t. főügyéBze 
és t. főorvosa elle>n: a közigazgatási bizottság, a 
kisgyűlé�, a törvényhatósági bizottság közgyíí
lése, a belügyminü;zter és - a tárcája körébe eső 
ügyekben, a beliigyminiszterrel egYE'tértve - az 
illető szakminiszter; a vármegye és törvényható 
sági jogú város többi tisztviselője l'llen a felsorol
takon kívül a főispán és a törvényhatóság elso 
tisztviselője is; 

2. 11 váI111egyei város polgármestere, fője�y
zője, tanácsnokai és iigyésze ellen: a képviselőtes
tület, az alispán, a kiizigazgatási bizottság, a kis
gyiíJés a törvényhatósági bizottság közgyiílése, II 
főispán és a belügyminiszter; a megyei város 

jünk fölé, amikor ujra hal zakatolt a hálóban. l\Iég hozzá 
nagy ha!. Nagyokat zúgott a víz a csapásai nyomán, har
sogott, visszhangzott a nádas a zenebonától. Ebben a pil
lanatban hallottam meg a lépteket és a szavakat: 

- Fürdik valaki. 
- Dehogy fürdik! Ki megy a nádasba fürödni éjfél 

után?! Vizi patkány, vagy valami nagyobb vizi szárnyas, 
talán kintrekedt kacsa vesződik a vizen, vagy talán harcsa 
zavarássza a kishalakat .. . 

- Várj csak! Most megint hallom. Alljunk meg egy 
kicsit! 

Ebből a megállás ból lett a baj. Hátrapislogtam � 
amikor megláttam a csendőröket, majd elszédültem ijed
temben. Most aztán itt van a rovott mult, - szepegtem. 
Bezárnak, kicsapnak, Klári nem lesz a feleségem s elvonult 

előttem egész sötét jövendőm. A háJöt azonban nem enged

tem le. Pedig ha leengedem, a hal vígan elmenekül, meg

szűnik a lárma s a csendőrök talán továbbmentek volna. 

Az igazi halász azonban a fejét harapja le inkább, mint

sem hálóba került halat eresszen visza a vízbe. Egész éle

tében ezt az egy halat siratná. még h.a máz�as:á:nra kár

pótolná is érte a halászszerencse. MOJsza bacsI IS ezen a 

nézeten lehetett, mert egyre bökdösött. hogy csak tart

sam a hálót ... 

Le is csalogattuk így a csendőröket a gátról. �lár a 

füzesben törtettek felénk. Piki kutyám elvakkantotta ma-

gát, véglegesen elárulva bennünket. , 
_ A fene vitte volna el a kutyadat ! - sziszegte 

l\Iojsza bácsi. .. .. . 
Felhangzott a csendorok szava. 

- Ki az -ott? ! 
_ Kiáltsd, hogy én! - mordult rám félelmete� sut-

togásaal Mojs�a bácsi. 
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töhbi tisztviselője ell en a felsoroltakon kíviil a pol-

gármester i,s ; .. '  . ' . 
3. kis- es nagykozse�ek }l l ka l lll:;tz.ot tal el!e!1 ' .a 

járási főszolgahíró, a z  a llspan, a k?z�g�zg� ta l �I 

zottság, a kisgy{ílé� , a, 
tÖl',,:ényh::t?sagl bIzott ag 

közo-v{í!ése, a főispán es belugynlllllSZ�er. 
"'�'eO'yelllli e I ; árást e Irendel ö ha taroza t e l1('n 

"' .  .1 k nincs belye jogorvosla tna -. 

99. §. Hatálybalépés, végrehajtás. 

1. Ennek a törvénynek L, III. és V. részében 
foglalt  rendelk('zések a törvény kihirdetése nap
ján lépn('k batályba ; . 

2. A törvény ll. és IV. l'észébE'n fogla lt rend('l
kezéseket a brl1igvminisztrr az ország egész terü
letére cO'vidőhen rrndrl ettel l épteti életbE', mibelyt 

a törvé�y a lapján létesítendő új szervezetek meg
alakulnak . Az ' él etbel éptetett rendelkezéseket al

kalmazni kell  a z  akkor már folyamatban levő köz
iga zgat ási ügyekben is. 

I n d o k o k : 
A törvény L része a z  önkormányzati testüle

tek újj ászervezéséről , a III. rész a közigazga táRl 
tisztviselők és !'gyéh al ka lmazottak személyi él' 
szolgálati  viszonyaira vonatkozó rendelkezé ekről . 
flZ V. rész pedig a vegyes és életbeléptető rendelke
zésekről szól. A törvény rz!'n része 1929. évi júnitlR 
bó 29-én az Országos Törvénytárban történt k i 
hirdetésekor lépett életbe. 

A törvény többi részeit és pedig a jogorvoRla
tok eljárási szabályairól szóló IL részt és a fe
gyel mi eljárást szahályozó IV. részt a belügymi
lüszter úr rendelettel fogja életbeléptetni.* 

* A rendelet e tárgyban időközben megjelent (Belügyi 
Közlöny 2.1930. sz. ) .  - Szerk. 

Káburtan engedelmeskedtem : 
- Mojsza bácsi ! - hangzott a kiáltásom vékonyan. 

síl'ósan. 
- N em én. hanem te ! Mondd csak azt, hogy - én ! -

sziszegte újra fülembe az öreg. 
!\Iost már megértettem s újra elsírtam magamat : 
- Én ! 
- lilit csinálsz ott? Gyere elő a nádasból ! 
- Kiáltsd, hogy a kutyádat fürösztöd, de már mész 

is ! - súgta az öreg. 
Nem tudtam. mit akar ezzel, de engedelmeskedtem 

neki. A következő pillanatban pedig az öreg a Pikit 
jól bemártogatta a vízbe s a prüszkölő, csaholó kutyát a 
karjaimba nvomta. 

- Eredj elibük ! Mondd azt, hoQ'v a Zsiros-tanyáról 
vagy, melege volt a kutyádnak, . . .  féltél, hogy megvész. 
azért hoztad le füröszteni. 

Kánikulai meleg éjszaka volt ugyan, de azért érez
tem. bogy Mojsza bácsi most nagy szamárságot mondott. 
De már gépiesen tettem azt, amit az öreg parancsolt. Ma
gamhoz ölelve a kutyát, áttörtem a nádason és futva cset
lettem-botlottam a csendőrök felé. 

MeQ'álltam előttük s csak annyit bírtam remegve 
mondani : 

- Fürösztöttem . . .  a Pikit . . .  
- Hogy hívnak ? - han gzott a kérdés. 
Me!!1l1ondtam. 
- Hol laktok ? 
Eit: is elhebelttem. 
- HoR"Y kerülsz te ide? 
- A, Zsiros-tanyáról . . .  - Bzepegtem. 
- Hat a Zsiros-tanyára nogy kerültél ? 

. - A Mojsiil bácsi mondta. hogy a Zsíros-tanyáról . . .  

A lemintázás a kriminalisz
tika szolgálatában. 

írta : Dr. Sehrallz Délle�. 

(A budapesti kir. magy. Pázmány Péter tudományegyetem 

törvényszéki orvostani intézetébőI. Igallgató: D,·. Kenyeres 
Balázs egyet. ny. r. tanár.) 

A nyomozóhatóságoknak nagy nehézségekkel kell 
megküzdeniök, ha valahol ismeretlen holttestet vagy 
csak egyes testrészeket találnak s ki kell deríteni ök, 
hogy ki volt az illető, akinek a testét vagy a testrészeit 
megtalálták. Különösen akkor nehéz a kérdés, ha a 
holttesten, főleg pedig az arcon torzító sérülések van
nak, vagy ha a rothadásnak olyan fokán van a hulla, 
hogy a nagyfokú puffadtság miatt nem ismerhető fel. 
Ilyen esetekben szoktak a holttest rendbehozásával, a 
sérülések kiigazításával, a szemgolyóba fecskendezés
sei, üvegszem behelyezésével, paraffin befecskendezésé
vel és a holttest felöltöztetésével kísérletet tenni. Az 
ilyen holttest-toilette után azután fényképfelvételek 
körözésével igyekszik a hatóság a személyazonosságot 
megállapítani. Mindezen eljárások azonban gyakran 
nem vezetnek célhoz, a fáradságos munka nem hozza 
meg gyümölcsét s ha a fogazatból, run"ázatból vagy 
egyéb jelekből nem sikerül megállapítani az illető ki
létét, akkor az rendszerint örökre reitve is marad. 

Többhónapos tanulmányutam alkalmával sikerült 
a bécsi Erkennungsamton egy újfajta el.iárást meg
ismernem és elsaj átítanom, amely Ausztriában és 
Németországban már alkalmazást is nver a krimina
lisztikában. E mórlszer lényege a lemintázat (moulag-e 
= mulázs) készítés. de nem a régi, hanem eg-észen líj 
anyagokkal és technikival, melyeket Poli er dr. hosszú 
kísérletezés után ál l ított elő. 

- A Mojsza bácsi ? Hát ti halásztok ? ! 
Mintha villámcsapás sujtott volna rám, erre a kér

désre már nem bírtam választ adni. Lenyűgözött a sok
szor megcsodált, kiismerhetetlen kakastollas férfiak 
közvetlen közelsége, szívem a torkomban vert és rette
netes szégyenérzet gyötört, hogy - hazudtam. A csend
őröknek hazudtam . . . 

Minden erőmmel magamhoz öleltem a kutyámat. az
után eszméletlenül terültem el a magas fűben. Még arra 
emlékszem homályosan, hogy erős karok ragadtal{ fel és 
vittek valami ismeretlen, lázas, kavargó világba. És a ku
tyám vonyítása nyilaIt bele egy pillanatra a kábuló ön
tudatomba. 

Hét napig mázsás harcsákkal. őzbakokkal és csend
őrökkel viaskodtam. Lázas szótáramban a rovottmultú szó 
is sűrűn szerepelt Klári nevével együtt. Későb!) mondotta 
el anyám. hogy apám akkoriban meQ'-me'gcsóválta a fejét 
s mell'fogadta, hOl(y nem biztat töhhé ilven reményséQ'ek
kel. De mikor felgyógyultam s előlről kezdtem a vidám 
életet, anám mégis csak meg-meQ'említette előttem a ro
vott mult rózsás kilátásait, én akkor már nem törődtem 
ezzel. mert Klárival az eljegyzést harmadszor s most már 
igazán felbontottam. 

Az éjszakai halászat végét egy délután Mojsza bácsi 
beszélte el nekem. 

- Elájultál, úgy hoztak le a csendőrök a vízhez. Min
dennel élesztgettek, de te csak hánykol'ódtál és sikoltoz
tál. Derék két ember volt, annyi szen t !  Nagyon sajnáltak 
téged, féltek, hogy nagy bajod lesz. Az örsvezető még 
könnyezett is, hogy egy gyermeket így meg tudott riasz
tani, pedig nem is akarta. Úgy meg volt illetödve. hogy 
én akár el is szelelhettem volna. Pedig a Piki alaposan 
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. :ra paszt�lat s�erint . a moulage sokkal inkább biz" ��sl!J a  a fehsmerest, mmt a fénykép. Az 1927 
, . 

J�mus �ó l5-től l7-ig tartó bécsi zavargások idej
e;� �aro� .

ls�eretlen fiatalember holttestét találták az 
IgazsagugYI

. 
palota körül. Minthogy a halottakat el kel

lett
, 

tem.etm, a z  agnoszkálás pedig a zavaros időkre 
v�lo t�l{lnt�ttel veszedelmes volt, a temetés előtt le
fenykepeztek .azo�a� és az alább ismertetendő eljárás
sal mou�aget IS keszItettek róluk. Az egyik fiatalember 
�l:ca eges�en puffadt é

,
s kékesfekete volt s így a fény

kep terme�zetesen egeszen felismerhetetlen, sötét és 
el

.
t?rzult �el?et 

,
a�ott ; ezz�1 szemben a moulage-anyag. 

vIl�gos szm
.� }even, tern:esz�tes szinekkel befestve j ól 

fehsmerhetove tette az Iiletot. Az eltemetés után a 
hozzátartozók a fényképről egyáltalában nem ismerték 
fel ? z�v3;rgásol� idején eltűnt rokonukat, a maszk 
megtekmtese utan azonban azonnal sikerült a kilétét 
megállapítani. Hasonlóképpen agnoszkál ták a másik 
két férfit

, 
is" aki� köz�l , az egfiknek a homlokán egy 

kardcsapastol szarmazo es a. melybe hatoló sérülés volt. 
Ezt a sérülést, ha a temetés nem lett volna sürO'ős 
h oltJtest-toi,lette útj án Ikorrigálni !ehetett volna, :rr� 
azonban nem volt idő. A korrekciót tehát a maszkon 
végezték el s a befestét után, minthogy a sérülés nek 
nyoma sem volt, j ól fel tudták azt a hozzátartozók is
merni. Egy másik esetben, a mult év nyarán a Bécs 
melletti lainzi állatkertben meggyilkolt nőrŐl készí
tettek maszkot s a körözvényekbe a már rekonstruált 
maszkról készített kényképfelvételek kerültek. C>:ak 
ily módon, valamint a fogazatáról sikerült megálla
pítani ,  hogy a meggyilkolt nő Schliftner Katalin volt. 

* 

A helyreállítás a Poller-féle eli árással nem nehéz. 
mert az anyagok jól megmunkálhatók s megfelelő 
módon befesthetők. Azt, hogy a szinezés minél jobba.n 
megközelítse a valóságot, elérhetjük azzal, hogy a be.-

belemart a csuklójába . . . Velem addig nem törődtek, amíg 
téged a Zsiros-tanvában Te nem fektettek. Utána aztán 
volt haddel-hadd ! Vissza kellett ereszteni a sok halat . .  . 
volt pedig közte ötkilós csuka is .. . haj, haj ... kál' volt . .  . 
Meg - miattad is kaptam ! 

Túlságosan nem sajnáItam az öreget az ötkilós csu
káért, mert azt már tudtam, hogy az elugrott vagy el
eresztett hal a halászemlékezetben súlyának átlag a tíz
szeresére emelkedik. J ó félkilós azért lehetett az a csuka. 
amint én emlékszem rá . .  

_ Hát aztán még mit csináltak magával. Mojsza 
bácsi? 

_ Mit? hát feljelentettek . . .  Kaptam a Rzolgabíró 
úrtól. De azért már nincs baj. 

Nagyobbacska diák voltam már, amikor egy délutáni 
halászgatásnál megállott csendesen a h átam mögött egy 
csendőrjárőr. Vezetője Kovács ö't'svezetö, akitől én egy
szer halálraijedtem. Megszólított : 

_ Hogy vagyunk a mázsás harcsával, fiatalúr? 
_ Még csak kilós se akad, örsvezetö úr ! 
J!;s derüs tekintettel szorítotEam meg a felém nvuj

tott kezét. Azt a kezet, amelyik összeroskadt gyermek
testemet karjára emelte azon a zűrzavaros é i  szakán . . . És 
meleg tekintettel néztem a szemébe. melyből a gyermeK 
ijedt vergődése k önnyeket tudott kiBajtoln i .  

* 
... � J,� 

Amikor liazavetődöm, felkeres em az öreg nyárfát, II 

nádast S a f��st. A töltésen néha léotek hangzanak fel s 

ha kakas tollat l�sillogtatnak meg a hold sugarai, újra a 

kisfiúnak érzem magamat . . .  Egy fűzfa tövéből elkísérem 

iíket tekintétemmel, mi � c::ak a holdas éjszaka ezüstfátvola 

be nem burkolja alakjukat . .. és velük borul ködbe 

It I/'Yenuekkorom i8 . . .  

7S 

Lemintázott fej (bl'onzszíl'lre festve) . 

festést nemcsak kívülről végezzük, hanem mint a 
viaszmoulageoknál, belül ről is, még pedig oly módon, 
hogy az egyes színes pozitív rétegeket egymás aiá 
kenjük, s így a moulagenak áttünőséget kölcsönóz, e, 
azt a valósághoz igen hasonlóvá tehetjük. 

A negatív anyag, melyet Poller "Negocoll"-nak 
nevezett el, l'eversibilis hydrocolloid, mely a kereske
delembe megdal'ált állapotban kerül s több-kevesebb 
víz hozzáadása után felfőzendő. A főtt N egocolI víz
tartalmától függöen hígabb vagy sürübb kenőcs, me
lyet kézzel, ecsettel, spatulával vagy fecskendővel lehet 
meleg állapotban a mintáz and ó felületre kenni vagy 
fecskendezni. Az anyag a legfinomabb résekbe is be
hatol, nem folyik le, hamar lehűl és félig rugalma'! 
állapotban megmerevedik. A felkenésre legalkalmasabh 
hőmérsék 35-45 Celsius s éppen ezen oknál fogva az 
anyag élő egyén mintázására is alkalmas, mert nem 
égeti meg a. bőrt. A lenyomat az illető felületnek a leg
pontosabb képét adja vissza : a bőr pórusai, papilláris 
vonalak, finom hegek, apró felületes elváltozások teljes 
hűséggel és részletességgel jelennek meg a negatívon. 
Nagv előnye a NegocolInak a rugal massága, mely 
lehetővé teszi, hogv a negatív egészben és épen választ
ható le az ererletiről. anélkül, hogy a bemélvenésekbe 
nyomuló darabk'ái letöredezn4nel{. Th ez kivételesen 
megtörténik is, a letört dara.bkflk finom tűkkel ismét 
il helyi.ikre· rögzíthetők. Egy másik előnye a7; el iáráR
nak az, holn' egyszerre lehet vele nagy danthoKat le
önteni, a tárgvat nem szennvezi be. a szőröket nem 
tépi ld s a felületet nem kell bezsírozní. holn' a negatí" 
hozzá ne tauadion. így a kapott kén nem lesz elm1só
dott, mert a zsír, ha.. vékonvan alkalmazzuk is, mégi� 
csak eltömi az apró bemélyedéseket. 
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Lemintázott koponyalelet. 

A Negocoll igen drága, mégis gazdaságos, mert 
úgyszólva mindig felfőzhető és új ra meg új ra alkal
mazható a negatívkészítéshez. Fontos az is, hogy a 
kész negath'umot a pozitivum készítése előtt nem kell 
kezelni, hanem a pozitív anyagot: Hominitet és Cele
ritet _. melyek igen különféle összeállításban és szín
ben kerülnek forgalomba - azonnal bele lehet önteni, 
illetőleg ecsettel bele lehet kenni. Az eljárás újabb ha
ladást jelent a moulage-készítés terén, mert ezáltal 
pl . egy egész emberi testet is le tudunk nuntázni rész
letekben és a részletformák kikenése után összeilleszt
hetjük azokat, elkerülve mindazon nehézségeket, 
melyek ilyen nagy tárgyak kiöntése alkalmával szoktak 
előfordulni . Ha a pozitív anyaghoz kevés folyékony 
Hominitet adunk, ezáltal napokig hajlékonnyá tettük 
azt, ami azért előnyös, mert néhány napba is beletelik, 
mig egy egész testet lemintázunk, a merevvé vált rész
formák összeillesztése pedig nehézségbe ütköznék. 
Előny az is, hogy ha a negatív egy része rosszul sikerül, 
a megfelelő darab kivágható, újra mintázható s nem 
kell az egész formázást elülről kezdeni, ami óriási idő
megtakarítást jelent. Minthogy ezen elj árás segítségé
vel a legkomplikáltabb mélyedésekbe - mint amilyen 
pl. egy félig ökölbe szorított kéz, a koponya alapja 
kívülről - is be tudunk hatolni, nem kell azokat olyan 
apró részletformákban mintázni, mint a gipsznél, mert 
a rugalmas részformák egymástól elég könnyen el
különithetők s ez is rengeteg időmegtakarítást jelent. 
�findezen előnyök mellé csatlakozik, hogy az eljárás 
igen egyszerű, minden különleges előképzettség nélkül, 
könnyen elsajátítható; a tökéletes mintázás csupán 
gyakorlat dolga. 

De nemcsak a fenti esetekben lehet segítségünkre 
aPoller-féle moulage-készítés, hanem bűnjelek, hóban, 
homokban stb. levő nyomok rögzítésére, foglalkozási 
betegségek ábrázolására és a daktiloszkópiában is. 
A helyszíni szemle alkalmával, midőn olyan nyomokat 
bűnjeleket akarunk rögzíteni, melyeknek megőrzés� 
úgyszólva lehetetlen, vagy legalább is nagy nehézsé
gekbe ütközik, nagy segitségünkre lehet ez az elj árás. 

Igy pl. megfúrt páncélszekrényről, Ihe!yü}rről D;ehezen 

elmozdítható tárgyakról, vagy olyan erlekes t
,
ar!p'ak

ról készíthetünk másolatot, melyeknek J?eg�ertese a 

nyomnak kivágása következtében nagy k�:t Jelentene. 

Megkönnyíti az eljárást az, �Ogy � POZItiV a�yagok

nak: a Hominitnak és CeIerItnek Igen sok valtozata 

\'an, melyek fém, fa, kő, ből', st? ut�nzására .. 
al�al

masak s be is festhetök. Felhasználható ezen eljaras a 

foglalkozás következté?en
. 

a
. 
�ézen m�tatkoz� elv�l.to

zások rögzítésére, lemmtazasara, amI megkonnYltl a 

személyazonosság megállapítását is. Ső
.
t a daktilo

szkópiában is hasznunkra lehe� P�ller m�dszere, mert 

a rajzolatot igen pontosan adja Vl�s�a� ugy a ne�ll;

tivum mint a pozitivum: a paplllans vonalak Jol 

tanul�1ányozhatók és a pozitivumról bánnikor ujjle

nyomat is készíthető. . 
Az eddigi eljárások nyitott szemrés mellett nem 

voltak alkalmazhatók, a Negocollal azonban nyitott

szemű egyénen is lehet mintázásokat végezni s újab

ban a bécsi rendőrség 'a tipusos bűnözőkről készített 

ilyen maszkokat, A pozitív anyagok olvadási pontja 

150 Celsius körül mozog és ezért az elkészített min

ták megőrzése még a nagy meleg idején sem okoz gon

dot, míg a viaszfigurákat - melyek különben is ter
mészetellenes színűek, a szőrzet, a haj mesterségesen 

van hozzájuk illesztve s a laikusok körében vissza
tetszést keltenek - hűvös helyen kell tartani. 

A bécsi rendőrségnek külön moulage-osztálya van, 
melynek vezetője maga Poller dr. s feladatát képezik 
a fentebb említett eljárások. Az osztály múzeuma 
máris igen szép gyüjteménnyel rendelkezik s nem 
hagyható megemlítés nélkül az a sorozat, amelyet a 
különböző emberi fülekből állítottak össze s mintáztak 
le a vázolt eljárás segítségével. 

Sajnos, ezen anyagokat s a hozzávaló eszközöket 
csak külföldön lehet be3zerezni s ezenkívül igen drágák 
is, am' a mai nehéz gazdasági viszonyok között alkal
mazhatásukat igen megnehezíti. A súlyos gazdasági 
helyzet ellenére is sikerült azonban a budapesti kir, 
magy. Pázmány Péter tudományegyetem törvényszéki 
orvostani intézetének a legszükségesebb felszerelést 
beszereznie, úgy, hogy ha a szükséges fedezet rendel
kezésre fog állni, az intézet ezeket a mintázásokat is 
fel szándékozik venni a munkaprogrammjába. 

A Poller-féle eljárást Magyarországon eddig még 
sem a kriminalisztikában, sem egyebütt nem alkal
mazták. Tudomásom szerint a törvényszéki orvostani 
intézeten kívül a most felállított csendőrségi nyomozó
alakulatok az elsők, amelyek ezzel a modern krimina
lisztikai segédeszközzel elláttatnak. 

'A cikkemben közöit ábrák Poller-féle eljár,l�sal 
készített moulage-okat mutatnak be s a törvényszt)ki 
orvostani intézetben megtekinihetők. 

Az é .. ero, 8 Igy az ész boldogsóg. 
A véletlell, onely igel1 sokban l<it.zik l e g e l s ő rúgó; 

iuditó ok'uak lenni, - úgy dll az embe'ri főhöz, minf a földben 
lévő amilY a búllyaszhoz. vagy hogll többet nlOlldjak, az or· 
szágúton fekvő gyarii az ufa::óTtoz; kiasó l'agy fl!ll'et'ö nelkül 
egyik .�em. ér semmit: az GraHY Ii.il(l Dyomraban marad örökké. 
a gyarü s<irba tipratik. 

A tudományos emberfö mctmJJiség(> a nemzet ioaz; ,," 
lalma. 

(Szécl.ellyi,J 
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Egy meglámadoU csendörlak
tanya segítségére kirendelt 

• •  

ors magatartása 
Írta : dr. vitéz Damasy Farkas őrnagy. 

(Befejező közlemény.) 
F'�La4a t :  Egy megtámadott laktanya segítségére kiren

delt ors magatartása. !�ltevés : 
,
,,X" �özség laktanyáját fegyveres ellen

szegu16k megtamadtak, az örs legénysége a laktanyát el
torlaszo�ta.

, 
A me�tá�adott örs előzőleg az ellenszegülők

kel a kozs�g szegelyen. tüzharcot folytatott, a túlerő elől 
azo�ban k��ytelen volt visszavonulni. A szomszéd örsöket 
segelynyuJtásra küldönc útján felkérte. 

Idő : Január hónap 1 1  óra 30 perc. 
Az örs létszáma : 9 fő, ebből 1 fő szabadságon 1 fő 

kórházban, marad 7 fő, ebből 3 nős. 
' 

Orsparancsnok elhattározá(Ja : A legénységet riadóz
tatni s a legrö'lideb!:t idő alatt a megtámadott örs segé-
lyére sietni. ' 

Terv : A nősöket a napos útján a laktanyáJba bevonul
tatni, a nőtlenek azonnal rendelkezésre állanak. Megbíz
ható, puskáiVal rendelkooö polgári egyéneket bevonni.  

Végrehajtás, Datramcs : "Riadó !" "A " ' "  napos érte

sítse a nősöket.  F'ogarw,tosítás közben polgári egyének 

útján értlllsítteiEjse "A ", "B", "C", "D" és "E"-t, hogy 

fegyveresen azonnal döjjenek a 'lakJtanyába. V ége:ztem!" 

Megjegyzés : Az örspa,rancsnok imt�edé8ében pol
gáiri' egyének bevonásával ten'e'Zi a meg-támadott ,örsnek 
való segél,yn,y!ujtást. Felme.rül a kérdés, hogy vaJjon ezek 
a JPol,gálri- egyének jo,goslÍtva vannak-e! ily esetboo a fegy
verhasznála.t.ra. ? 

Az 1 878. évJ. V. t.-c. ( BtkJv, ) ,79, ,§-a sze.rint jogos vé

delem az, mely akár aJ megtámadottillak, ,akár másnak sze

mélye, Vag'y ,.,-agyona ellen ,intézett, vagy azt fenyegető 

jogtalan és, �özvetl'en megtámadásnak elhárítására szüksé-

ges. 
Feltevésünk szerint a. fegyveres ellensz�gülök a lak-

tam'át megtámadták, sőt előzőleg az örs legénységével tűz

haircot is f ol,yiattak, tehát a csendőröknek n€fficsak va

gyon8\, hanem személye iSI jogtalan. és közvettleJl megtáma

dlásnak van kitéve, ez esetben tehát a jogos védelem PM-

mely polgári egyént megilleti. Természetesen, ha az emlí· 

tettek meg>támadott örs segélyére b'evonatva a helyszínére 

érnek s' a. kOOvetJl:eIl1 ime,gtámadt-atás I\IeszéllYét nem látják 

fennfo.ro,gni, fe,gyverhasználattaa nem élhetnek. A jogtalan 

megiámadJtatáB' IDérdése miatt aggályuk nem lehet. mert 

ha a. csendőrrörsöt fegyv'elI"es elleillszegülők támadj ák meg, 

ez a támadás csak j ogtalan �e:het. 

Helyzet :  A Iriadó :után ll: {[ fő cSell1dő.r 1'övides
,
�n együtt 

van & 4 fő polgáil"i egyén vadáBzfegyverreJ az orsre be

von ult. ÖSs'lesen tehát 1 l ,lföből áll az örs legénysége s 

ígoy ;2 féllra.j álLítható vssze és pedi'g keverv€ a iPolgáiri 
egyel!:ekkeG a lövészfélrati és a. Irohamfélra:j. 

Ori:>PM"ancsnok a tartaléklÖBzert és a  sebk.ötörWcsoma
got kiosz�ja SI ez IUtóbhilV'al a r1 poJ,g-ári egyént is elilátja. 

M e.gJegyzés : CA megtámadott ör.snek gyors segéLyre 
va'l1l .. szuks�e s így időveszteség nélkül kell elilllduln.i. Ha 
az o�"s, n�genysége kerékpárraL Irendelkezik, ez nalW idő
nyerest Jelent, ha előfogatot rendel, amíg azt kirendelik 
s az

, 
Ife�készülve az örs, elé érkez,ik, sok idő kárba vész. Ha 

a �ozseg�en uradaJom van, az intéző telefonIDérésre bizo
nyara

, 
sZlv.esen rendelkezésre bocsát egy k:Jocsit s ezzel 

hamarább Imdulhatnak ,el, mJnt az eJőfogattal. 
El�t�ro��, t

,
erv: Előfogatot megrende4ni azzal, hogy 

ha 
,
�e!kesZ'lla, ugetesben indul!ion el " ' .. " község felé ve

zeto uton, mert a csendőrök már gyalogmenetben elindul
tak. 

. Az fus legé41ységével �alogmenetben eli.ndulni s ha 
a . kl�en�elt előfogat utóléri, a további utat kocsin, ha pe
��g utkozben aJkalmas ·ij,res kocsival taláJkoznak, azon fog
Jáik folytatni. 

, 
Végrehajtás, parancs : tHelyzetismerletés és töltés 

utan, : 
" Vtközetmeru; t !  . . . . .  -ra. "A" és "B" . . . .  velem 

gy,alogél. A 'Taj többi részét " . .  " th, 50 m. távközre a 
gyalo gél iután vezeti. Oldalbiztosítástól egyelőre eltekin
tek, azonban a jobboldaU megfigyeli "C" . . . .  , a baloldalt 

D" E" fi l 'd "-'-" '
.
' .

.
. . .  , .  " gye � o·'''''''nt hátra . \ Végeztem ! Gyalogél 

mdulJ !" . 
Helyzet :  Fentil biztosított menetben halad a rod ik,öz

ben �gy olly köz.ségen keJli keregq;tü lhialadnia, melyn� la
kossaga nem telJesen megbízható s így esetleges támadás
tól tartani, .!ehet. 

, 
Ors�arancsnok �lhatározása : M ill1thog� a községekben a 

.
!-á�adas, rends�ennt kerHések, ablakok., padlások stb. 

mogul szokott elofolrd'llllni, a )cözségen keresztü� a rajt oly 
alakzatban keJl vezetni, hogy bármely irányból jöhető hir
telen táJmadássa.! szemben a h311-cot azonruaJ felvehesse. 

Terv: rragoz.ni a rajt !Úgy, hogy egyréBze elÖire, má
sik résre jobbra és balra, bármely pillanatban tüzelhes
sen, egy részének taJrtalékban tartásával bármely oldalról 
jövő támadás esetén közbeléphessen. 

Megjegyzés : A Doy. Gy. Sz. 2. If. megfelelő pootjai 
meghatározzák a ,raj zárt- és, Ihrurcalakzaltait, azonban az 
1 .  f. 30, p. utolsó bekezdése szerint harcrendben a sza
bályZaJtbaJl meg nem említett, de ai V1iszonyok megköve
telte minden máJs aIlakzatot és aolakzaltváltoztatást is eh'en
delhetünk. A Gy. Gy. Sz. 2.. If. 246. p. 1 .  bek. szerint pe
,d�g m�nden �lakzat jó, ha. a. ra.j tervsreJ'ű, �o.rs előnyo
mulását és egységes I!llkalmazását 'elősegíti. 

V ég1-ehajtás, parancs : Gyal'ogé1nelk : "Allj ! Ha a raj 

30 m-re 'beérkezett, indulj!". A felérkező njlIlak : "Oszlop 

kettesével a járdákra, jobboldali oszlop figyel a baloldali 

házsorokra, baloldali fordítva. "M" és "N" . . .  :ZO ?n táv
közr'e lemarad a,z �í,ton. Én az úton a két oszlop között 

ta1't6zkodom. A puskákat "tölts" helyzetben tm'taní. 

V égezte'm!" 

A mj helyz>ete az alakULt felvébeLe utáln fl. túloldal első 

áb1"ája szerint, 

Megjegyzés : A községen MhaJadás után az ölrspa-

rancsnok újból az előhbjl birztos�tott menetben folytatja 

mem.etét. I 

HeLyzet : Időközben a, kilrendelt előfogat a irajt utól-

éri, az örsparancsnok ll. legénységgel 'kocsira ül. A kocsin 

a csendöröket akként helyezj el, hogy a figyelés előre, 

o1dalt és Ihátra is állandó �eg')ren, szükség esetén a kocsi· 
I'ój könnyelJ1 leugo.rhassanak s puskáikat minden irányba 
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használhassák. útközben polgárri egyémektől értesülnek, 
hogy a fegyveres elle'Ilszegülők a laktanyát megtámadták, 
fel akarják gyujtani, mindkét részről tart a tüzelés. A 
kocsi a 'községet 600 méterre megközelítette, a laktan ya 
a község szélétől a harmadik ház. 

Elhatározás, tel'v: A kocsi�ól leszállva, harcalakzat-
ban előnyomulni. 

Végrehajtás, parancs : ,A kocsisnak : "Allj!", maJj d :  
"Lesuí11ini ! Megközelítéshez tagoz6dás ! lI-ány az ú t  men
tén a facsoport! ,,A" és "B

" 
terepkutat6k, indulj! Lövész

félraj az útt61 jobbra csatárcsopol·t, rohamfélraj lépcső
ben job bra, '.1,0 'IL távközre csatároszlop!" {Végo'eh a,j tás i 
jel.) 

A raj helyzete az alakzat felvétele után: 

I 
� 

rne'r/e ; -_ ._ -
10. -

\ 
\ 
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\ 
\ 

\ 0.  
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\ 0.  
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-.: . . . ' 
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Terepismertetés : Az előnyomulási sávtól balra a te>rep áttekinthető legerő, jobbra egy karb3Jn nem tartott 

kocsiJút mentén <fasor és kisebb Ibozótok 
l
a lám z á

k
ttekin�é

t
�t 

aka<lályozzák, az előterepen kisebb terephu o a rej 0-
zést előseg!tik. 

f "  "I ál1' t . Megjegyzés : A z  örspa�'alIlcsnok két obo
. 

o er ep,-
kutatót kli.ildött előre. A te!'e,pismertetés swnnt az elo
terep a rejtőzést elősegíti, a jobboldah tel' ep arz áttekm
téH akadályozza. A Gy. Gy. Sz. 2. f. 244. p. szennt a 
terepkutatók a a-aj nak fedett terepen el�renyuj:o�: csápj.ai 
s aO'ra valók , ihogy a rajt meglepetéstől megovJak és az 
előnyomulás l egke<lvezőbb vonalát megállapítsák: . " Helyzet: Meg/{özelltő alakzatban halad a raj s mrdon 
81 facsopol·thoz kb. 400 méterre ér, onnan l-2 eredmémy
teJen lövés esik oa csendőrök iÍeilé. 

Orsparancsnok elhatál'ozása : Az �ttól jobbra levő 
bakros terület tf.elhasrználásával támadnr, , , 

MegjegyzéS : A H. Sz. 1 .  R. 1 .  f. 565. p. ertelmeben 
a támadási terv magába;n iÍ<walja a !támadás súlypontj á
nak kiválasztását, az 566. p. szerint pedig azt kell meg
állatPítan i, hogy az ellen�ég átk:arol�s-a lehE>ts.éges-e � hol. 
Az átkaa'odás &ikerét azaItal IllztOSltJuk legjobban, ha az 
ellenséget a�'cban ilS határozott támadással leköt j ük. 

Azálta4 hogy a fegyveres ellensrzegülők a csendőrrökre 
a tüzelést megkezdették, a H. Sz. 1 .  R. 1 .  f. 523 . p. ér
tel\mében a ll"aO további mozgását csak megfelelő tűzolta
lom alatt hajthatja végre, a csendől- pedig használja ki 
a tűzoltalmat minden késedelem nélkül mozgásra. A moz
gás és tűz tehát a leg6zorosabb összhan.gban van_ 

Végrehajtás, parancs : " Támadás ! Irány . . . . .  Lö
vészfélmj J,O méteres csatál'láncban arcban támad! Ro
hamfélraj a jobbra levő fasor mentén csatároszlop! 
parancsnokságom alatt átkaroló csoport!" ( V  égll"ehaijtási 
j el'.) 

Megjegyzés : Az arcb am támadó csoportnak j elen 
esetben tüzoltalmat kedl nyuj tani az átkarroló csoport moz
.gásához, mién:t is a parrancsnok a t,üzelést m�kezdL 

Végrehajtás, parancs : " Tüzelőállás ! . . . .  (mutatja, mire aJ C6atárok a pa.rancsnok 'körül' befészkelődnek, lásd : 
Gy. Gy. Sz. 2. f. 190. p . )  Vezetett tűz! 800! A facso
portb61 tüzelő fegyveres eUenszegülők!" 

A raj helyzete a tüzelés megkezdésekor: 

I 
f 

\ 
\ 
\ 

\ 

o 
, 

\0.  \ 
71717'/e . 

lOU , 2pll 3ft. 

Megjegyzés: A raj támadásban van s így a mozgás fo�yamatoosaga legyen a főtörekvés. Minthogy a tavolság marr csak kb. 300 méte-r, az előnyoJ;l1ulás az arrccsoportnái e�<;s csatárokkal futásban, majd csúszva, kúszva fog törteruu. Az átkarolócsoport � gyekszik a fasor és a rejtő-
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be 
tan 

elc 
ml 

ke 
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2iést nYUJ'tó b-Borok k ' h  ' I " .. u\l\ I aszna asaval mielőbb a facso �á� levo fegyveres 
.. 
ellenszegülők oldalába kerülni s a f�� s 00In.a.n aneglepoen megnyitni. 

A
.
z átkllil'olócsopo.rt, amennyiben oJdakól megle. etés �� :�e�:�ihté

t':
e, iU�tve h a  a. j?bboldali terepet sz:mmcl 

. a Ja, oldalá.nak blcz;tos,ításáróJ ""'- .J��k d 
. 

taJrtol'llk. 
'6�JW"" o D l  

.. 
n,elyzet : A z  arccsoport támadása kb 200 rn.ét elore Jutott .az átk I '  

. erre 
.. " ·aro o csopo,rt ész,revétle.'I1üh 150 métffi're 

m�kozehtette a facsoportot. 
A raj helyzete az átkaroló 

kezdésekor : 
csoport tüzelésének meg-

\ 
\ 

�� \f a. 
Q. �Q. � . 

\ , Q.  \ , 
� o. /" r , - \ 

Q. ./ . a. 
/'''' \ 

/ mer/e : 
110 , :;"0"", 

I 

Elhatározás : A tüzelést a facsoportnál levőkre meg
kwdenÍ>. 

Végrehajtás, parancs : 
"

Támadás ! Irány a facsoport, 
50 méteres csatárlánc ! Tüzelőállás a sárga tarló szélén !" 
( V-ég-rehajtási j el . )  

A tüzelOállás el'fogfirulása után' : 
"

Csatártűz !" 

Megjegyzé8 : Nézzri1k meg, hogy .a H. 82.-ban, hang

súlyozott "felderítés", 
"

össrzeköttetés", "biztosítás" köve

telmén,yeknelk az örsparancsno'k eleget tett-e. A felderítés 

azáltall" hogy a fegyveres ellenszegülők helyzete, !kb. ereje 

megáUapíttatoU, ruegtÖlrtént. A :felOOrités k iegészítésére s 
alZ. elöLrőL j,övő tárrruul-ás elleal� biztosításr3J ter�pkutatók 

eloreküldettek. AIZ. összeköttetés .az arccsoport és az átka.

roló csbiport között srzemmel meg van\ külön járőr kiküJ

dése tehát felesleges. Bi�tosítás, az átk.aroló csopo�'t �'észé

ről, ha a terep a jobbojdalban át nem tekinthető, jobb

oldalba. kü,ldendő emberekkel meg lesz. 

A "további támadás lefolIlJása: Az arc- és átkal'oló cso

portok egymásnak tűzoJtalma:t nyujtva\ folyamatos táma

dásban vamnak. Tekintve a kis távoJságot, a szökelést már 

csak legyesével lelhet végrehajtand. 

HeLyzet :  A rccsoport 1 50 m-re, az átkaroló csopOlrt 

80 ru-re közelítette meg ru facsoportoit. 

Elhatározás : Atkaroló CSOPOll't paJr3iJ1csnoka :  a roh3J

mot megilIldíta n i,. Arccsopo.rt pan-ancsnoka : a rohamot 

tü�zeJ. támogaitni .  
Végrehajtás, parancs : 

"
Roham! Hajrá! "  Az arccso

port paJrancsnoka : 
"

Gyorsan tüzelj!" 

Megjegyzés: A rohamozó félraj betört a facsoportba, 

ott megkezdődik a 'kézitusa. Amint az a�'ccsopOJ't saját 

rohrumozó félrajána'k veszélyeztetése nélkül már nem tud 

tüzeIni : " Tüzet szüntess !" 
"

Elő?'e" igyekszik a facsopor

tot elérni, hogy ott a kézitusá.ban résztvehessen. 

Helyzet:  A fegyve!l'es eIDenszegülők közül 4-5 lhátra

sza']a.dt, a többi megadta ma..gát, több sebesült van. 

Elhatározás, terv : A laktan(Ya előtt levő fegyveres 

. ' 

�!I�n�ze�Dők ellen a támadást folytalmd,. A sebesültek el
atasara es az elfogottak őll'zésére intéz.kedni .  

, 
Megjegyzés: A Szut. 331. p .  utolsó bekezdése értel

me,ben a fegyverhaszná!lat folytán megsérült egyéneket 
azon�a1 eUs� segélyben és' a lehető legsürgősebben orvosi 
'kezelesben IlS kell részesíteni .  

Végrehajtás parancs ' A" B "  C" csend " 'd 
l 

, . JI ' "  ' " 
or ve e-

em � !acso�o?·t szélén! Csatárlánc!" "X" csendőr és "Y" 
polf,an �?yen 

"
a sebesülteket lássák el!  (Amíg ez tart : )  

"K , 
"

V " ,R ' " motozza át az elfogottakat! ( Motozás 
alatt aJ 

.
tö?bi. cs:mdőr a megmotozarudókait figyelve, fegyve

reket Jovesre kesz helyzetbe:n tartják. Megmotozás után a 
Szut. 323-b ) .  IC ) p. értelmében megbilincselteti. ) 

Helyzet: Örspan'ancsnok [polgári egyén útján értesül 
h�g� a " D:: 

,
'községbeli cse.ndőrök kocsjn megérkeztek, d 

kozseg utcaJaru ia. laktall1ya felé előnyomuló ban vannak. 

, 
E,lhatározás : A támadást ifollYtatni, az elfogottak 01'

zesérol gondoskodni.  
Végrehajtás : 

"
S" polgári egyén fogolyőrizet1'e vissza-

marad ' B'" D" k "  é 
. 

' "  es " . . .  a ozs g kelett szegélyén jobb-
o�dali rharcjárőr! Támadás! Irány, a község utcáján r;sa
ta?'lánc !  

"
C" csendőr és "L" 20 méter távközre tartalék!" 

. If �lyze
.
t :  A laktanya figyelője j elell1ti a 2. örs meg

J�enesetJ, orsparancsno'k elhatározza, hogy a laktanyából 
tamad. A fegyveres ellenszegülők, látva a három oldalról 
jövő támadást, menekülnek. 

Végrehajtás : Az elle.nállást k.ifejtökkel szemben kézi
tusa, akik megadják magukat, lefegyverezve a laktanva 
udvllJrá!ba tereltetnek. 

' 

További magatartás : A Degüdősebb öl's[parancsnok át
veszi a parancsnoksá!got, intévkedik a sebesültek ellátá
sáról, fogolyőrzésről és a menekülők gyors üldözéséről. 
'IDét-háJrom föbőt állJ\) j áJrőrÖlkJet <a>lalJd tva, 'a iköZJség szeg>éllYán 
előreküld, egy részt a főutcán tartalékban tart, enne:< fel
ad ruta az összefogott elLe.nszegÜJJŐk gyüjtése és a Lak
tanyába való kísérése, h a  pedig a menekülők ellenállást 
fejtenének ki,  úgy a tartalékot megffi'ősíti. 

Egy helyes intézkedés 
eredménye_ 

I929 szeptember 30-án %24 óra tájban Tahitótfalu 
községben ifj. Szőllősi Lajos és Vaczó János soros éjjeli
őrök a községben két ismeretlen egyénnel találkoztak, akik 
a későbbi megállapítások szerint Puskár József és Szollár 
András budapesti lakosok voltak. A találkozáskor az egyik 
idegen ( Pu skár József) az éjjeliőrök elől elszaladt, míg 
a társa, Szollár, kocsma után é rdeklődött. A soros éjjeli
őrök a kért felvilágosítást megadták, mire Szollár eltá

vozott. 
Néhány perccel később azonban Szollár Varga János 

állandó éjjeliőrrel is találkozott, akinek kérdéseire kielé

gítő válasz nélkül Pócsmegyer irányába továbbment s a 

megállapítások szerint akkor éjjel a faluba többé nem i� 

tért vissza. 
Varga éjjeliőr a soros éjjeliőröktől értesült róla, hogy 

Szollárnak társa i s  volt, aki elfutott, ezért Lédernw,ye'l' 
Nánd01' tiszthelyettes, ottani örsparancsnoktól egyszer

smindenkorra vett meghagyása, illetve kioktatása folytán 

azonnal felkeltette a postamesternőt, aki a Duna túlsó 

oldalán levő örssel tálVbeszélőn közölte, hogy két gyanus 

idegen van a községben. 

A nőtlen legénység közül ekkor Balogh SándoT Ől'

m e,ster és HOTváth Mátyás csendőr voltak otthon az örsön. 
A távbeszélőértesítést Balogh őrmester vette fel s arról 
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A közelmultban tartotta meg esküvöjét Rómáball az olasz trónörökös a belga ki.rályi . pár leányáva! . . !'.� �Sk�vÓ'
( 

el�ti a 

belga király (középen, sapkáját balkezében tartja) feleség�vel (�öle jobbra) '. lo:ányaval es az olasz tronorokosse a e ga 
királytól balra) l atogatast tett a papanal. 

nyomban jelentést tett a laktanyában lakó örsparancsnok
nak. Az örsparancsnok parancsára Balogh őrmester és 
Horváth csendőr gyorsan felszereltek s az idegenek fel
kutatása végett szolgálatba mdultak. 

Puskár József, az egyik idegen, amidőn az éjjeliőrök 
elől elfutott, átjött a Dunahídon és Tahitelepen át Szent
endrére akart menni. A járőr, amidőn a Duna jobboldali 
hídfőj éhez ért, látta, hogy a hat méter magas töltés j obb
oldalán egy emberi alak vall megnúzódva. Balogh őr
mester "Állj, ki vagy ! "  felszólítására az ismeretlen alak 
_ Puskár - a magas töltésről lefutott és ielelet helyett 
a járőlTe Frommer-pisztolyból két lövést adott le, amelyek 
azonban nem találtak. 

Erre a váratlan támadásra a járőr tagjai egy-egy lö
vést adtak l e  Puskárra, aki menekülni kezdet!. Balogh 
őrmester és Horváth csendőr Puskárt ül dözőbe vették. 
Balogh őrmester üldözés közben a hat méter magas töltés
ról a sötétség miatt leguruit s így Horváth csendőr egye
dül futott tovább Puskár után. Ez, midőn üldöztetése kÖl
ben az utászgyakorlótér deszkából épített konyháját el
érte, annak sarkán magát fedezve megállott és Horváth 
csendőrnek a pisztoly letételére vonatkozó felhívásait 
ismételten megtagadva, kij elentette, hogy élve meg nem 
adja magát : vagy a csendőr fogja őt lelőni, vagy ő a 
csendőrt. Ekkor az elesése folytán lemaradt Balogh Ől'
mester is odaérkezett, mire Puskár újra futásnak eredt 
g futás közben a pisztolyát töltve, annak záródugattyúját 
huzogatta. Most már a járőr mindkét tagja együtt ül dözte 

Puskárt. de mert Balogh őrmester nemrégen vakbélope

ráción ment át s azonkívül magát a töltés ről való leesése 

alkalmával i s  igen megütötte, a szökevényt csak Horváth 

csendőr bírta nyomon követni .  
Puskár, amidőn az utászgyakorlótéren levő szalma

kazalhoz ért, fel bukott, de így járt az őt nyomon követe 

Horváth csendőr is.  Rövid üldözés után Puskár egy árok

ban ismét felbukott, de mert Horváth csendőr már a nyo, 
má'ban volt, nem volt ideje felkelni, hanem a földön ülve 
maradt s pisztolyát Horváth csendőn-e fogta, hogy oda 
ne menjen, mert lelövi. Horváth csendőr erre habozás nél
kül ráugrott s rövid kézitusa után klllléből a pisztolyt ki
csavarta, őt pedig elfogta. 

Elfogatása után Puskár jajgatni ke�dett, hogy a fején 
meg van sérülve s nemsokára ezután eszméletét vesztette. 
A későbbi orvosi vizsgálat megállapította, hogy a csend
őrök lövéseinek egyike a menekülőt fején találva meg
sebesítette. 

Puskárnál elfogása után egy Frommer-pisztolyt ta
láltak 5 darab tölténnyel, megtalál tak nála ezenkivi.il 
381 p 31 fillér készpém;t, amely 1929 szeptember 28-án 
a pomázi "Hangya" fogyasztási szövetkezetben történt 
betörésből származott, azon a helyen pedig, ahol a járőr 
Puskán'a lőtt, egy teljes kasszafúrókészletet és egy kilőtt 
pisztoly tölténYhüvely t találtak. 

Balogh Sándor őrmester és H orváth Mátyás csend6r 
iegyverhasználatát a budapesti csendőrkerületi, mint ille
tékes parancsnok a Szut. 330. pont 1. ,  4. és 5. alpont jai 
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Az olasz trónörökös és ifjú felesége az esküvő után a királyi palota erkélyén fogadjá!. Róma üdvözletét. Jobbra tőlük az 
olasz, balra a belga királyi pár. 

alapján jogosnak mondotta ki s a megszüntető határozat
ban k i e melte, hogy az érdekeltek megdícsérése tárgyában 
a h atározat jogerőre emelkedése u tán külön fog intézkedn i .  

Két tanulságot lehet az psetből levon n i : 
Lédermayer Nándor t iszthelyettes örsparancsnok 

kétségkívül i gen helyesen intézkedett, a m ikol' az éjjel i 
őröknek elrendelte, hogy az örsöt m i n den gyanus jelenség
ről azonnal értesí tsék. Ha ez meg nem történik,  a gyanu
sitottak kézre n e m  kerülte k  volna s egészen b izonyos. 

, hogyha akkor ott nem is, dl' másutt betöréseket követtek 
volna e l .  

A másod ik tanul ságot a Puskárt ül döző járőrnek, 
különösképpen ped ig Horváth Má.tyás csendőrnek bátor 
magatartása szolgáltatja. A csendőrök a sötétség és annak 
dacára, hogy a gya nusított már kétízben is reájuk lőtt, 
az ü l dözést kitartóan tovább folytatták, Horváth cRendől' 
pedi g  a fegyveres ellenszegülőt úgyszól.va puszta kézzel 
fegyverezte le. Ilyen magatartás méltó a csendőrhöz és a 
csendőrséghez. 

Rák6czi kuruc seregében a következő tábornoki rendfoko· 
zatok vollak : főtcibo/'ll Olc, vogyi,' gelleralissimus, olri  kőzl'PI : 
lenül a feJedelem u tan sorol ! :  /ábo/'lIag,lj. oz orszlÍ.'! 6 kOIO"'�' 
kerilletének ]Ja ra IICS1! olra i : ,,1/ ci bor /I CI g,lj.. I ri Ú úl'110 k : /Jn gn;/!'

I'OS. Az u/6/Jbi/ CI /'ejedelelll nOi·uen relldszeresE/elle "zpr! . 

hogy az ez,·edjJCl I·ClIlc.�nold dllásball levő 
.
I/ c m es e ke/ filI/a

. 
8?JOI 

alat tvaló jobbáO,ljojk fölé Iwlyezh esse, ,alc "c �'Z ezereslwytlW }:'J / :  

Uyis ezredesi r(l?!uol szm/éll elerilel lek. , l  IlI lg(/�/el lJ.' va 
's I.'/ka h l'é/ellel lI e m  dandrírl. IIal/plll r.'''!.' ezredp/ 

ugyant J "  \ , 

vezényel! , 

Képek a tengerészéletböl. 
I rta : Braunwehri Braun-Vimmer Viktor 

folyamől'főkapitány. l3.)  
Annak bizonyságául, hogy a kadét fái a t iszti vizsga 

után sem nőttek még az égig, felemlítem, hogy közvetlenül 
utána egy ósdi kis  vitorlás ágyúnaszádunkra hajóztak be 
és  hogy az öröm teljes legyen : karácsony el'őestéjé'n. 
öt kadéttársam között én voltam a l egfiatalabb. A t tól tel
jesen eltekintve, hogy a na,p jórészét il legénységgel az 
árbocon, a virtolák között töltöttem, ahol az i dő szesdlye 
foLytá'll Ö>l'ökö 'eml vollt lV�i!lim� ten1niv,a,ló, egy pa.rányi 5Ika
tulyában tanyáztunk. Területe alig volt nagyobb 4 négy
zetméternél, ennek dacára azonban két rendes és egy 
imorovizált hálóhely volt benne. Az utóbbi volt az enyém ; 
hu iIáJmverés idején úgy véde'keztem a kiesés ellen, hogy 
zsinegből keríté t kötöttem magam köré, ami lugasszerű 
ki nézést kölcsönzött keskeny nyugvóhelyemnek. A helyiség 
közepén egy való ágos bűvészasztalka volt ; bár egyik
egyik oldala nem volt több ,50 cm-nél, mégis sok mindenre 
volt használható. Felemelhető lapja mosdótálat rejte
getett, amelyben re.ggelenként sZlép sorjában hata.n meg
mosdottunk. Délben ebédhez terítettek rajta, tehát - el
tekintve a kiszűrődő üdol-szagtól .- ebédlőasztal nak is 
megfelelt M i nden étkezdéhez egy tálalóhelyiség is tar
tozi k ; je�en esetben ezt egy pohárszék helyettesített�, 
amely a helyiségen kívül állott. Ezt a zekrényféle alkot

mányt - sajnos - a hajóorvossal közösen használtuk ; 
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dilkus Ildlrob'bamil!sok is, tmert a fiaJt'alsá.g -eIIWi, eIl'ŐvclJ �lö
törő energiáját éppúgy nem lehet vis szafoj tani, mint a 
vulkán kitörését. Ekkor diadalt ült a régi jókedv, amelyen 
megtört még a hatalom is. Hangos énekszó verte fel 
ilyenlwr a csendet ; az első tiszt fejcsóváLva járt lerfe], 
balsej telmekkel tel ten, a parancsnok pedig végig3ímltva 
s zakállán, csak annyit mondott : a kadétok mulatnak. 

Hol vagytok fiatalságunk verőfényes évei ? A leánder 
és grálnáúfa virágaival átszőtt, mindö'l'ökre eltem�tett, 
bohó álmaink, hol vagytok? Mind, mind eh naradto�{ 
messze mögöttünk, a jelen pedig már nem hint viráp; 

A fiumei haditengerészeti akadémia. 

így nem egyszer a levesestállal egyidőben a különféle 
orvosi csészék is a tálalóra kerültek, ami gyengegyom
ruakat joggal idegesíthetett is.  A mi kedves ,doktorunk 
igazán nem volt esztétikus, de nagyon ügyesen zongorá
wtt, azért sokat meg lehet neki bocsátani. 

Nem volt kényelmes elhelyezésünk négy hónapon át 
€'Zen a kis hajón, de gyönyörű szép útat tettünk vele 1903 
elején Szicilia körül. Mintha a tavasz tanulmányozására 
küldtek volna ki bennünket délre. A kék szin ezer válto
zatban. kinn a parton a bűbájosan édes illatú naramcs
li g etek és a napbarnított leányok sokat ígérő parázs
pillantása fiatalkorunkban elfelejtetik velünk nagyobb 
bajainkat is.  Egyébként ez volt az utolsó utazás, melyen 
osztrák-magyar hadihajó olasz ki kötöket érintett ; a riva
htás az Adrián az erősbödő irredenta nyomán kisEfub
nagyebb incidensekben nyilvánult meg, amely ajánlatossá 
tette - dacára a hármas zövetségnek -, hogy a két 
hatalom hajói ne látogassa nak el egymás kikötőibe. 

A kadét, csekély illetményeire, valamint a tengerá
szet általános személyi viszonyaira való tekintettel, nem 
nösülhetett. Ezek szerint az a megható és a fiatal leá
nyokat annyira csábító jelenet, amely az amerikai fiI
meken. különösen az utóbbi időben az annapolisi tengerész
akadémiában lejátszódik, hogy t. i.  egy jól sikerült "tánc
mulatság utám a fehérsapkás hős bájosan szende és na
gyon szőke partnerét, lehetőle. a parancmok jóakaratú 
közreműködésével, egyszerűen és elszántan az oltárhoz és 
utána egy konfetticsata gócpont jába vezeti ,  csak a fantá
ziában létezik., de ott is szép. A nősülés t a tengeré szetnél 
a megkívánt magasahb óvadéktőke és a nős tisztek m eg
határozott arányszáma egyébk�nt is  megnehezítette; hogy 
ez a tisztikar előnyére vagy hátrányára szolgált-e, vita 
tárgyát képezheti. Annyi bizonyos. hogy a szolgálat me
nete nem volt tekintettel a családra. 

A kadét jellemzése nem lenne teljes, ha meg nem 
említeném azt is, hogy az első n ehézségeken átesve. nagv
részük igen hamar elsajátította a szolgálatban nélkülöz
hetetlen ügyességet és így nemcsak fiatalabb s egítötársai 
voltak a tisztikarnak, de céltudatos fellépésükkel tekin
télyt is tudtak maguknak szerezni a legénység előtt. N em 
egy idősebb kadét különösen kitüntetett kedvence volt 
parancmokának. Külföldön egy-egy nemzetközi regatta 
vagy egyéb sportesem�ny eredménye a legzárkózottabb 
parancsnok SZÍvét i o;  annvira meg tudta puhítani, hogy 
időszakonként és záros határidőra félretette előítéleteit 
kadét jaival szemben. Bármilven nehéz körülmények között 
élt is a hajón a fiatalság, azért az életkedvét s a humorát 
nem veszítette el sohasem hossza.bb időre. Voltak rapszQ-

út jainkra. 

V .  

Az a hajó, amely hadicélokra készült, nagyon kom,pli
kált építmény ; berendezésánek olyan s :>koldalú kövebl
ménynek kell me.gfelelnie, hogy végere&ményben, ha. 
mindennek meg is van a helye a h ajón, az éppen csak a 
szü!<;ségnek megfelelően r--- általában szükre - van ki
szabva. Ma is,  amidőn már hajóóriások épülnek nap-'llap 
után megdöbbentób'b méretekben, a növekvő térfogat első
wrban az előre nem sejtett mértékben növekvő műszaki 
természetű igények kielégítésére szüksége3. Gyorsaság, 
nagy tüzérségi felkészültség, önállóság, kiterjedt ható
távolság, mind olyan értJékes tulajdonságai a hadihajó
nak, amelyeknek fokozása igen sokat vesz el a rendelke
zésre álló hajóürböl. Nem akarok a hajók műszaki telje
sí tményeire különlegesen kitéllni ; n e m  az a cél ve-wt, 
hogy a számok súlyával is  argumentáljak Csak arra a 
megállapításra akartam jutni, hogy hadihajóinkon egy-

, 
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r�szt a �ze.mélyes kényelem mindig korlátozva volt, má3-reszt mmdennek meglévén a ki mért helye, ott a fanatiz�ussal �atáros következetes5�ggel ke.llett rendet tartani. Ez

. 
�nnYJra beidegződött m indenkibe, aki élete nagyrésZ§t haJ<:,;kon töltötte, hogy vég>ül teljesen a vérébe ment át mintha a rendr," való törekivé.s vele született volna. Rend minden i dőben és ren,d mindenütt, ez volt az a szállóig,", llJmelyet minden előlj áró, minden előírás, minden szolgál ati könyv gyakran és nyomatékosan han,5'oz tatott. Minden kötél, ponyva rEtl::lb:m fel sodorva, s �hol lógó kötélvégek, az árbocok ko télzet,� kihúzva., keresztrúdj ai  p ál'huzalmo.s� ikiiiga.zítva, a daruik egyeIlJletes.en Jki" v.agy be'hajtva ; az összekötött vitorlák oly símára összehúzva, m i n tha sohase kellene őket többé felbontami ; a s :!l'ény se,prőlegények örökös mozgá.sban a fedélzetek�n mik roszkopikus szeunét-atómok u tán vad�szva egész 'nap. Ez a 11e1l1.d' a hadihajókon. FölbenjáJró. bűn lett voln

'
a egy gyufaszálat a fedélzetre cLobn i ,  nem annyira a tűznszélytől va,ló féIelemből ,  mint inkáJbb a rend tiszteletéből. Az o.sztrák-magyar hajókat mint a példás rend képvis:!lőit 

i s m e rték világszerte ; hajóimk g�8Zetének kiváló karban
tartását, valamint az elszámolásra vonatko,,5 eIőírások 
átt.eki n thetőségét és célsze.rűségét a gyarmatokiban i s  
m i nd€il1ütt dícsér;télk. A remd főbb elemi anlkrutrés�ei azo;n
nan kivétel né1kül az összes tengerészeteknél, már elkerül
h eteUen szükségből i,s, f,eltalálhatók. Nevetésre késvtet, 
valahányszor fi lm€iIl a tengel'észtÍlsztet mímelő sztárt 
cigarettáragyujtáskor elcsípem, hogy a gyufát a kabin 
p'aJdl'ózatá,l"aI Vlagy l'lJ tfeldélz,etre dobj a ;  €[z IOIYlan laJbsrurd, 13. 
hajóseszté t ikával ös.szeférhetetlen gesztus a hadihajón , 

. ' 
I 

.' • 

A pólai hadikikötő. 
mint a szél ellen köpni .  A háborgó tengertől legbategeblb 
matróz is a Ihelyes hajóoldalra vánszorog, m i előtt kiad'ja,  
ami visszatarlhatatlanul kikívánkozik a gyomrából.  

A'z osztrák-magyar had'ihajó a külvilág előtt a Csá
szár és Király tulaj d'onáJt képezte ; minden hajót ÖfeJ.séga 
nevével illettek, így hál természetes, hogy a 'fel" ége.s 
tulajdont kellő tisztelettel kellett körülve�n i .

, 
A. �adih�j� 

Ibelföldun az Uralkodó fegyveres hatalmanak klegészltt} 
része külföldön az á.llam tekintélyének és .szuvc.rénitá.sá
nak �egtestesítője, tehát az az erő, :mely a messze ide
genben élő alattvalók támaszát képezi ; a hazai földnek 
a világ egy má.s ik részére k itel'e.pített fragmen�u

.nla, 
amelY'Ilek a tengertől körülhatárolt területen a hazai tor
vények és szokások mindem i degen befolyást51 �ente'3en 
érvényben maraidnak. Ez magyará,zza meg �zt IS .. amit 
�gyes vonatkozá.sa,ilban a laikus :n�.Jl' ,se.�,,

�ud ertem,
. 
�?,

gy 
a [larancsnok milyen maga's POZICIOt toltott be a haJoJan. 
Az előírások tengerészelünkben mmd abban a s�eUemben 
írták körül a hajóparancsnok j ogait és kötelm�lt, am�ly 
alkalmas volt az eglész haj6személyzet 'elött ann�k

" 
tekm

té ly ét külö'nösen kiemel n i .  'A ipara�csnok v�l�
. 

elo meg
testesítője a hajó,studománynak ; valság'os I dok a �ya
korlat mesterét kívánták meg a hajóhídon, aki m�ndlg. a 
legelső a hajój án, de a legutolsó .is, �ki azt elha:�Y'hatJa. 

,A hadihajó nemcsak értékes nemz�'tI vagyon
_
t kepez, 

,
de 

'száz és szá,z emberélet h�jléka is,  amelyet e ppen e�:!r� 
m�nd,eJ] ves2lélyen a l egkevesebb kockáztatissal átvlTIm 
emberi, katOiIlai é,s hazafiúil k?te,les�,

é
.�

, A paranc
.
3n

,
o� 

mindenért és mindeinkiért f'e1elos haJoJan.  Szamos kivált} 
[p�rancsnolk ;emléke az elmull� '�e'Iler.áció.kib

,
ól él �nég köz?t

't " k kik a z  elemekkel valo orokos nehez harcb an mm-un , a . , . t k E., · ad del1ikor 2� férfierő és nemes el,szant.sag ml,n 
,
a

. 
9pel mar . . 

� 
tak akik hajóikat úgy vezették, mmt a klValo lovas .s.zl,l aJ ' . . . , t Testtel-lélekkel]' olengerés?ek voltak, akik a ,pal'lpaJa . 

kl" l "  " k 't"  t t63 ek felelősséget nenn tehel'n.ek, hanel'tl u onas I un e - n 

,érezték. . . , 't tta A tekintélynek iIymódon való értelm.
ezase lranyl o 

k t k" l "  " geket i s  arrnelyek kozott a parancsn()k azo a a u ,sose " 
.
, 

h 
, , "  é lt  Ku" lo" n  lako.sztilyában, amely a haJo nagy-aJoJan . 

, t tt k'']'' sá, a ezerint diszesebb vagy eg'ysze;·ííbo
. 

�elJe 
,
e . : u � 

étJezett ; rendesen 'külön kM'yha es klSZ0l ga1,.:)1 n:-s I: 
á/lott rendelkezésére. A !egtölbb parancsnok e'l:t a ,�Zl �o�u 

klauZUl'át mi'nd;végig, be- i's tartotta ; már nagycm J OViálIs 
,és mo'de,rnebb fe.Ifog'áJs �el é hajló �olt . a:" a p �ran�5nok 

aki egyszer-másszor átlátogatott a tiSZti 
"
e�kezd;be: an:ely� 

nek társa ságától többnyire al nagy korkulonb3e'g IS  tavoI
" 

tartotta.  M indennapos sétáit a fedélzete,n rendes
,
en az els

,
o 

t iszt jével együtt végezte, feltéve, hogy a ,szol "a1at')'l kl� 
vilH éfÍntkezé:sr� &Í\lrt fel\tetett, vagy hO!l"y az tlt6Q1:)\ 



C.�El\DÖI �EGI LAPO K  1930 j a nuár 20. 

A "Budapest" partvédö páncél hajó. 

nagy elfoglaltsága miatt nem igyekezett a séta elől i.�kább 
kitérni. Többnyire al séta alatti társal'gás I S  a. hlJ 03zol
gálat folyó ügyeire vonatkozott. Ten:ezett ,utazaso�, gya
korlatok, szén és egyéb anyag berakasa, hll'ek a koz;pont
ból, stb. elég témát swlgáltattak. 

A legelzárkózottabb parancsnok is egyszer-más�zor 
vendégül látta egy�y tiszt jét, nagy ünn epeken a kadetok 
közül is egyet-kettőt azokból, akik történetesen ne.n 
voltak hajófogsá,gaik vévén túlságosan komproni ttálva. 
Alkalmat szolgáltatott erre a hagyományos július 20-ika, 
a lissai tengeri c3ata emléknapja, vagy az Uralbdó 
szül etés.napja, amelyet máskülönben i s  minjig előírt 
ünnepélyes formák keretében ült meg a haditengerészet. 

Az ünnpélyes formák közé tartdzott az is, hogy e na
pon, amelyen rendszerint kfunikulát mutatott a hőmérő, a 
"gála"�IWzet volt előírva. Nemcsak díszes, de ellen
szenves öltözetnoek bs tartottuk ezt, mert a hbitján fulló· 
gallér volt, amelyben a friss levegőhöz /Szokott teng erész
nyak - még megfelelő DJöség Imellett is - nagyon ,szeren· 
csétlenül ére:2lte magát. Ez a megfelelő b5-;�g' aZ)nhln 
nemcsak a nyakon, de a többi méretekben �S kivétel nél· 
kül hiá,nyzott. Ne keltsen ez csodálkozá1st, mert ezt a ritka 
alkaLmakra való ruhadarabot az ösöktől átvett szokás Bze
rint é letében egy<szer rendelte meg az ember és pedig reményteljes pály�jáJnak; legelején, a'Tlibr még a termész.et rendje szerint k isebb tekintéllyel bírt ugyan, d e  ki sebb térfogattal i s  rendelkezett. A tekintéllyel arányban időközben azonban észrevétlenül a térfogat is meglTlövekedett, ami legtöbbnyire 'kínos meglepetéseket eredményezett, ha a ruhadarab egy, zer megint előkerült a szekrény!böl. Ilyen napokon sok dolguk akadt a szabóknak ; de reménytelen esetek i l>  voltak, amikor min-len szabó· t udomány csödÖlt mondott. Egy-egy j obban táiplált áldoz.at aggalSz.tóan kivörösödött arccal i gyekezett a szokatlan'll erős külső nyomáshoz alkalmazkodni, körnve7Jete pedi" félelemm.�1 figyelte, hogy miK;or oattannal,: h' a o;nl!n'c a túlfeszefl, kabátról, amelyet tulajdohosa ing nélkül a 

fel hogy így talán jobban belefér. i�:_Z\� �S���y��
t t

gará�dálkOdÍllSa vagy .�gy-egy aÓ3��töl 
d
o.. észfolt nyoma is feli.smerh-eto volt a ruha, on. ere o peon l tt I ' lá""ban S-zóval ellentétben az ünne,pélyes hangu a a .� "ga 

'nem a legdíszeselbb bE!nyomást kelte.tt,uk. 
�

pp
e

n 
l k ' �akok . ' haJ' ón amelyek klz.aró)ag a pa-

Vo ta eso... � ,  
k' . 

k . d lkezéo.óre állotta Ic. A pa�'ancsn() l glgg, ranc.sno l en ,e ".-
.. ' k I t  e különlegesen épített é s  k�n�es ev�?oscsona v o  az_ fY .. fszt féltő gondjainak ko?eppontJa, a ikolrmány03 � s� 

l 
'g lszemefé'nye és az a dédelgetett . kedvenc, ege

;;:-e ' aJZ öreg fukar hajórnestel' sem saj nált egy-
,��

e 
e:s:t�:

g
való festéket. Elsőbbségét a ,többi <l5ónakok 

.. .. ár az i� mutatta hogy mmdlg ma,s szinben pom· k?zot
t
t
t 

m 
. t a . o  .. .... "'i . előkel ően sötétkék, tengerzöld vagy /pa'lO mm '. vv , ' I ' ' t  ' f  hér lakkmártát é,s csillogó sárgarez felszere ese nyu-

��I:m idej én a gondosan kÖl'éj e vont ponyva takarta. 1 ig uralmát még a'Z új .motoroskorsr�ak sem ,bírta ,?eg-
�dö�te�i,  a legel e,gánsabb j ár,mű ;nanad.t J�:a,���:g;�ot� ha 'ón A gigg, melynek legélnys e'&,e, m m  . � 

. , , J 
d ' , I fVolt öltöztetve a [parancsnoki teklntel'yneK gon ossagga ' , ' l , . tézkedőjognak a Szolgálati Szabalyzatban J� .. . ega-

�
s 

��t bizonyítékául' szoligáit . Nz ,előkelő ség fok'Tler�J e �z 
,:;éSZ világon a közlekedési j ármű. A magyar ffi,a,<,nas 

' I  hi'ntóJ' ában a mandarin párnázott hordszekbe�, negy ovas , " "- " I  mal' 'az. amerikai bankár .a Roi1s-Royce :alrJ auan u ; �a 
'minden valamirevaló filmsz1n�szno J S  moto:cs.onak�al 

" I"'ge'pen startol valahonnan valahova, a g'l gg' )V1lIgy repu o ,
' . 'k j '  l cJ' a' J' a' t aronban csak a tengeresz.szem e l te e l .  e ega,n , , " b '  k ' t  Minden más C5ónak a hajóln - beleertve a g07, �r a 

. 
I a I'e"" ""'b haJ'ón nem egé szen indokolt takarekos--IS, ame Y , " WU . .. .. • d ' gIb ' l többnyire csak szüksegobo l  volt uzemoen - mm en-f�!IJ o , - . b csak a kinek rendeIkelLé sére állott, a gJg'g' azon am 

parancsnok személyét iJ l'ette meg. , . Előírá:S szerint a pa,rancsnakot, barhol Jel.3nt ,?eg a 
ha'jó'n �s valahányStzor a, f�dJ�bzetre, jön, K;'h�j:ttenl t�r
tOz.ott mindenki ; magas a.l1asahoz mert t J sztelet volt �z IS, 
ihogy amíg a parancsmok a. hajó ,egyik oldal,án tartoz-ko� 
dott, addig senkinelk sem volt sZ8Jbard ugyanazon az oldalon 
tartózkodnia. 

A parancsnoknak naponta jel entették, ho�y reggel 
;8 óra, hOlgy már dél van és hogy a nap, lenyu gvoblln van. 
I M i ndezek a természeti törvé,nyek a,lapJaln pontosan ls mét
lAdő m egl..netést ali g  kiváltó tények fell ett e,!,ysrzerüen '1'-" -" .  

,. I "  napirendre lehpotett volna térni, ihisz a; .para':lC 3 �:}'- e 30-
ir6\ndű órá'kka; volt k�rülV'éve és a haplt'ira'l', IS elle))
IÖrzön 'Pontossággal é'l jólhal1hatöan minden félórát j e l ·  
!"ett de mégis a z  előíl�ás ·szerint történt e. í gy, mert e-z.t 
ru; � ti sztelet diíktáltaJ, amel1o/el a sz�l,<, itatot vég_ő a�!i.
rendeltek a h'ajó pa,rancSThokH /iGetni ta r bZ'1 \l:k. A 'pa" 
�'anC'5nok távozJás.a vagy érkeZ'ése el�e'lÖl'izltető ese'"ll�n.y 
volt egészen l e  a hajó -mélyéig. A kürtös f e,!,yverbe hívta 
az őrséget, a'l elsó tis?t, >ll? Ől'tj.stt és a s .. �olgit1t"''i'l lávö 
kadét rang szerint sorakmtak a oarancsn:>kra virva az 
oldalléocső lejáratánál. A hajómester a lej árathoz áll ított 
négy tis1Jtlelgo maJtróz mögé 'állva, az eJöír't sípjelz.ést adb 
le, a felsó fedélzeteken pedl'g a legé'n.ység fesz� v i "vi�z
'ban válrta, mi" a csóna'k a hajó mé1lett e'hala'it. K<d�t
'koromban többswr az a bizonytalan érz.�s:""ll volt il:v�n
kol', 'hogy koppanás'át' haLlotta-n ann'iik ,ll siilyoB k5nek. 
amely az e',só tiszt &zívéről éppen qeesett. 

VI 

A tengerészeWnkben jól felismerhető kas?trendszer uralkodott . Ez. sok tekintetben előnyös volt ugyan. de imíg meg nem szoktuk., idegenszerű is. Mfur az egyes évfolyamok is sz.oros összetartásbal) álló, lkörülzárt szigeteket alkottak a tisztikarban, amelyek eg.ymás mellett nyugod-
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t a n  éltek de ( I  t' 

" egymassa nehezen vegyültek A z  idősebb :�vt �elre n e m  �rth:tően előnyósebb helyzetb'en tudta mac at f iatalabb bszttarsával szemben akito"l ml' n d l' g  kívánt ' , i  meg-
. a

" es
. 

megkapta a hosszabb szolgálati i dőt megIllető e�I�n;ero t.l s�tel�_
te� _ A tiszt általában kerülte fiatal tiszt.t�l san

,
a k  I do �Iotb tegezését ; ezálta,1 szo'lgálatban jobban b l ztosJt?tta fu g.ge�lenségét, me!'t bárki mit mondjon is,  csak okulonleg,es f mom érzék-kel rendelkezo" eg ' k '  . 'k  f - "  yene Isme-I I  el a IbaJtá��slaSSa?nak a magán- és a szolgá:lati ügyek-be? �agyon erosen valtozó határait. A kimért érintkezés m l�d l g  ezt az emberi gyöngeséget ellen úlyozza Ide tart O

,
z l k  .a� a . meg,figy.el�se�l �s, hogy a magyar 'Iegénység ny elvI es J ellembel! I zolaltsagában valamint a hazai rögh

,
öz való �ű ség€től. v,ezetve a magy�r nemzetiségű előljáróJ aban m�J dnem, kIvetel nélkül földijét  látta, aki persze arra v�I

.? tel;neszetes törekvésében. hogy a nemzetiségekb e n  kul��bseg�t ne tegyen, bár az i llető ragaszkodását 
n agyon J o l  felismerte, kénytelen ül csalódást okozott neki. 

N em volt szokásban, hogy a tisztikar a tisztviselői �a l�t tegezze . . �� �em�iesetre sem jelentette személyek 
ertekd lfferenclalasat, h ISZ  a tisztviselőI ikar funkcióina';; 
fellbecsülhetetlen fontossága a hajósszolgálatban köztudo
mású volt és azt minden tiszt elismerte, mégis, annak a 
testületi sz'ellemnek b izonyos, sokszor felreértett hang
s úlyozása volt, amelyet kifelé rang- és korkülönbség nél
kül m i ndenki a legféltékenyebben megőrzött.  A dekórum 
megóvására az összesség saját magát 'kötelezte ; én ebben 
látom a módszer d iadalát. Ez a szellem eredményezte a 
tiszti- é s  t isztviselői kar kimért magatartását a nyi lvános
s ág előtt i s .  N em csak az ú r  benyomását kelteni, hanem 
a szó helyes értelmében úrnak is lenni : ez volt ,a törekvése 
m i n den tengerésztiszt nek és t isztviselőnek egyaránt, az 
előljáróknak pedig őket arra n evelni ,  hogy midenütt t i sz
teletet szerezzenek az egyenruhának. 

A rendszerint Bécsben tartózkodó tengerészeti pa
rancsnok személye, aki messze kimagaslóan állott az egéti� 
testület felett, olyan összetartó erőt képviselt, amelynek 
befolyása alól senki sem vonhatta ki magá. A megtestesült 
i n tézkedő hatalom volt, amellyel szemben más, mint vak 
engedelmesség és vasfegyelem elképzelhetetlen volt. Csa1k 
ennek az összeforrasztó erőnek vot köszönhető, hogy a ten
gerészet sokféle nemzetiségből összetett személyzete olyan 

egészet alkotott, amelyet csak egy pontra irányított közös 

érdek vezetett. A "Viribus Unitis" jelszava mélyreható 

morál i s  'értékkel ,bírt .  A sors kérlelhetetlenül komoly tanul

ságot nyujtott azzal, hogy - amidőn az összetartás meg

szüntével megkezdődött a felbomlás - éppen az a !páncél

óriás s zállott sí rba, amely ezt a nemes j elszót viselte arany 

betűkkel halálra sebzett testén. Egy újabb mene-tekel. 

A t engerésztisztet sokszor, de legtöbbnyire i�az
,
tala

n u L  gögii,snek tartották csa,k a�ért, m�rt az eg�'edull�th:z 

szokva, életét egy szokottnal k I sebb ·kor kereten 
.
belul e� 

v i sszavonultabban élte le,  mint más ember. A k�vet�ezo 

mondatban egy 'látszólagos ellenmond.�st, �k�r
_?

k �IsztaZnl . 

A tiszti  étkezde tagjai  hosszabb behaJozas� Ido uta? a �eg

szorosabb együttélés ben annyira kiismer!ek. eg�as �eze

teit é s  főbb j eJlemtulaj donságait, hogy vegul mar telJ
.
esen 

érdeklődés nélkü! 'á'll otta:k egymással sze�ben; Ez .� koruI

mény szülte  azt a sokszor észlelt i deges es neh a tUl'elmet-

. - " II t t ely egy hosszabb tengeren-
lenségre IS haj lo a a.po o . am ,

- ' I  t t 
túli  utazás v ége felé m ég az egyeté-rtest IS v�sze �ez

, 
e -

hette A z  összeférhetetlenség volt a legbOrz�szt
t
�bb I �g

b
aly, 

-
, o " máshoz �.okott kIS  !I rsasag an 

amely egy tulság-o,?n eo Y
I t ' . '  ' ( ban kiirtan i  miIlden 

a
, 

fej é� felüthet!\ e's
A 

a�:
z
L�a�S�I:t:g;elmezettségét bizo

faradsagot megeI ' . ,  t kb tfordultak eIéi komo
nyitja, hogy a legntkalbb ese e en 

A "Viribus Unitis" csatahajó .  

Iyabb jellegű egyenetlenségek. amelyek szerencsére mindig 
és hamarosan azzal végződtek, hogy i lletékes helyrŐl a 
javíthatatlan béikebontót ártalmatlanná tették. 

Sza,báJlyzata,inlk Iglelrilncét, amel1ll1iyilben ez'ek 'a hajóEZO'I
gálatra vonatkoztak, már régmúlt időben a francia tenge
részet megfelelő előírásaiból vettük át. Egyébként tenge
részetünk régóta mindenben a legilletékesebb é- mérhetet
len l.eihetőségei,né!1 fogva €Jr-re 1�galkal.maE3bb t a 'l ítómeo-
ternőj e - az angol haditengerészet - után igazod·ott. 
anéhkül a.zonlb3'TlJ - és ezt Iki 'keLI EIffiE,lnem -, hogy eredeti
ségéből veszített volna. A túlzott anglofilizmuson a több
ség rendszerint csak elnézően mosolygott. Általános meg
döbbenést keltett mindenesetre a v ilágháború elején az a 
váratlan fordulat, hogy a Monarchia az angol lobogót is 
ellenségei közé sorolni kényszerült. Nem változtat ezen a 
sajnálatos és végzetes tényen az a. később sokszor hangoz
tatott h ízelgő e l ismerés sem, hogy a hatalmas angol flotta 
közelünkben volt egységei a kis osztrwk-magya r tengeré
szetet mindenkor " a  gallant enemy"-nek tekintették. 

A g�'a'rmatokban az angolokon kívül az olasz tenge
'� zettel is mindig rokonszenv fűzte össze tisztikarunkat. 

Számtalan bizonyítékát láttuk a v ilágháború elején annak. 
hogy az olasz tengerész tisztikarban egyáltaláiban nem volt 
népszerű a velünk való háborúskodás ; tulajdonképpen 
rokonszenves szomszédoknak tartottak bennünket, akik
nek csak áthidalhatatlan politikai nézeteltéré ek folytán 
kellett felmondan iok a barátságot . A politika csalafinta
ságaiva.h pedilg a 'kalt01l1ia,. báll'ffii,ly·en zá ,z-Ióra es,1(üdött ilS fel . 
sohasem tud megbarátkozni. 

Amidőn Wi ed herceg labilis trónjának támogatására 
Albániában összesereglett nemzetközi cirkálóraj idillikus 
és a felkelők g,uerilla-harcától al ig zavart csendiét h i rte
len a sera ievoi merénylet szörnyű h íre verte fel. érdekes 
volt megfigyelni a krizis gyors és t ipiku, kifejlődését a 
durazzói kikötőben. A francia - mindig rejtélyes - cir
káló egy sötét éjjel titokzatosan I§S búcsú nélkül eltűnt : 
az angol . ,Defence" ( al�kori parancsnoka a nálunk jól 
ismert Trcubridge ellentengernagy volt ) angol-szász 
h idegvérrel várta a német "Berlin" ( a  későbbi .. M idilIi" . 
amely a "Goeben"-nel együtt brilliáns manőverrel tört át 

az ellenségen és futott be Konstantinápolyba) mellett a 

fejleményeket ; az olasz "Vettor Pisani" ősz tengernagya 

a búcsúzásnál tüntetőleg és nyilvánosan ölelte meg hajója 

fedélzetén osztrák-magyar kollégáját. való�zínűleg a leg-
őszintébb meggyőződéssel arról, hogy előbb,utóbL barátsá

gos vi zontlátásra van kilátá�uk. Mégis, néhány hónappal 

később mint hajótörött hag-yta el a sülyedő "Garib!lldi" 

cirkálót, amelynek Jegy kis vízalattj áró na�zádunk adta 

meg Gravosa környékén a kegyelemdöfést és amell�'el a 
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tenger fenekére sülyedt a,; olasz �zabadságharc 
, �agy 

hősének ott ereklyeként őrzött kardj a IS, HullámsH'Jalk

ban nyugszanak azóta laz előbb emlitett német és angol 

cirkálók is, sok ezer kilométerre egymástól. 

ságokról és eltávozásokról szóló rendelet rendelkezéseinek 

figyelembevételével a hadosztályparancsnokhoz előterjesztést 

tesz. Ugyanekkor egy jegyzőkönyvet mellékel annak megálla

pltásáról, hogy az illető állapota miatt bevonulni képtelen. 

Ha tisztről van szó, az előbb leírt módon a járás

parancsnok intézkedik. Ez jegyzőkönyv helyett csupán 

A hirtelen nagyranőtt német tengerészetet csak leg-

utóbbi időben ismertük meg ; kimagaslóan fényes é s  sok

ban utolérhetetlen fegyvertényei nálunk, nemcsak fegy

" ertársi hűségből, a viJágégés szörnyűsége i között mindig 

osztatlan elismeréssel és őszinte csodálattal találkoztak. 

Tegetthoff helgolandi eredményes tengeri ütközete óta 

óriási változáson ment át a német haditengerészet, de 

fejlödését közvetlen közelről megfigyelni nem állt módunk

ban. Az orvul meggyilkolt trónörökös baráti \'iszonya n 

német birodalom volt uralkodójához tkis�é közelebb hozta 

Kielt Pólához. különösen mióta a főherceg előszeretettel 

foglalkozott tengerészetünk fej lesztésével, de azért a közös 

szolgálati nyelv sem j elentett akkor még szorosabb lelki 

közösséget. A poroswk érthető, de nem rokonszenves ön

teltsége az előbbi időlcben mindig akadálya volt a barátibb 

együttérzésnek. A kitűnő és félelmet nem ismerő 'katonát, 

valamint a hűséges fegyve rtársat megismerni a német 

tengerésztisztben és legénységben azonban csak a világ

háború folyamán volt alkalmunk, amidőn a diadalt dia

dalra halmozó vízalattjáróik személyzetével a legszorosabb 

szolgálati öf.szefüggést tartottuk fenn . .E z  a yérszövetség, 

amely közös babérokat '>5 töviseket termett. kétségtelenül 

a jövendő generációk emlékezetében i meg fog maradni. 

jelentést terjeszt elő. 
232. §. Ha valamely katona otthonában meghal, az érde-

keit örsparancsnok köteles a járásparancsnok útján elő-

terjeszteni :  
1 .  egy jegyzŐköny,-et a halálesetre vonatkozólag, a tár-

gyak leltári jegyzékével együtt, az alhadbiztosnak ; 

2. egy ugyanilyen tartalmú jegyzőkönyvet a halotti 

anyakönyvi kivonattal együtt a hadosztályparancsnoknak, 

aki azt az érdekelt csapatparancsnokságnak továbbítja. 

Mindazonáltal, ha a csapatparancsnok a járásparancs

nokság székhelyén állomásozik, az iratokat ez közvetlenül 

annak ",dja át. 
Ha a halál .agályos betegség folytán állott be, az 

ösparancsnok köteles a halottnak tárgyait elhamvasztatni, 

ennek meglörténtéről jegyzőkönyvet felvenni. 
Ha valamely szabadságon, eltávozáson vagy nem tényle

ges állományban lévő tiszt halálozik el, az az őrspal'8ncsnok, 

akinek körletében a haláleset bekövetkezett, olyan gyorsan, 

amint csak lehetséges, a hadosztályparancsnoknak távirati 

jelentést tesz, aki viszont a hadtestparancsnoknak jelent. 

A halálesetet az Öl'S által a napi jelentésben is meg kell 

említeni. 
233. §. A járásparancsnok vagy a hadosztályparancs-

nokság rendeletére vagy a különleges határozványok alapján 

megjelenni tartozik azoknak az embereknek katonaorvosi 

megvizsgálásánál, akiket egészségi állapotuk megakadályoz 

abban, hogy a lSorozóbizottság elé állhassanak. 
A j árásparancsnok az ilyen esetekről a hadosztály-

II I II 

,. 

( Folytatj uk) . 

111(11)11)1 IIINI)í1mlílill<. 
A francia csendőrség. 

(20. közlemény.) 
. Zzd. §. Ha va�aki az elfogatási jutalomra igényt tart az 
Ol �pa�anc�n.ok errol. szol�'álati úton a kormánybiztosnak �gy 
letart?tata�1 értesitest küld.. annak megemlítésével, hogy a 
letarto,;tatast melYlk csendor vagy egyén foganatosította 
:;,,

!,ely ese�ben ez a jutalomdij összege az elfogott egyén tcr: 
nerc lesz lrva. 

, .. 
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: 
§. A cs�ndőrségnek kötelessége a csapat juktól távol

levo a!tJs.zteke�. es katonákat szabadságuk vagy eltávozási 
enge�elyuk leJartakor csapattestiikhöz bevonuItatni. A sza
b.�sagclt v!'-IO' �It.ávozási .�ngcdéllyel ellátott katonai egyé
nek, ha tartozkodasl hel yukon helyőrség nincsen, engedélyüket 
a csendororsparancsnoksággal kötelesek láttamoztatni. 
. ";z orspara�;snokok .az ily jelentkezéseket egy külön elő
Jegy,;�sben tartjak nyIlvan. Ha az eltávozási engedély nyolc 
napnal ne� hosszabb i?őre szól, azt láttamoztani nem kell. 

�zo�rol a, s�abadsa�on, eltávozáson vagy egészségügyi 
sz�badsa�on levo katonaI egvénckröl, akiknek ma�atartásllk 
mIatt a bevonultatásuk kívánatos, csapattestüknek jelentést 
tesz. Ezt a J ele,;tést a járásparancsnok a h o dosztály
parancsnoknak adja át. 2�O. � . . A" cs�ndőrség II csapatparancsnokokat értesíti 
azokr�1 a korn!menyekrőI. amelyek miatt a szabadságolt vagv 
engedellyel pltavozott kat.on ák bevonulni nem tudtak 

. 

' 11 
231. §. Ha a csapat juktól otthon ukba szabadságolt katonák ! a:oJu� mIatt nem" szálll.thatók és ielgyógyulásukig további 

. za a sagra van szukséguk, a csendőrség eziránt a s7.abad-

parancsnoknak közvetlen jelentést tesz. 
234. §. Katonák által elkövetett bűncselekmények ese-

tében a 298. §. által meghatározott módon jegyzőkönyvet 

kell felvenni és azt a katonai hatóságnak megküldeni. 
235. §. A csendőrség illetékességéhez tartozik a menetelő 

csapatok által megszállt községek rendészete, továbbá az el

maradozók ellenőrzése és a betegség miatt visszahagyott 

lovak fel ügyelése. 
236. §. A betegen visszamaradt katonáknak a katonai 

kórházba való utalását, továbbá az elítélteknek és terheltek

nek továbbkísérését, ha a csapatparancsnok helyben van, 

az, különben pedig az örsparancsnok rendeli el. 
237. §. A tisztek és örsparancsnokok menetközben vagy 

helyőrségi állomásokon katonai személyek őrkíséretére pa

rancsot csupán a hadosztályparancsnoktól fogadhatnak el. 

Mindazonáltal a csapatparancsnok súlyos esetben és a 

saját felelősségére közvetlenül intézhet a csendőrséghez indo· 

kolt írásbeli megkeresést valamely csapat j ához tartozó terhelt 

örkísérésére nézve. 
A csendőrség az ily megkeresést sem Yissza nem utasít-

hatja, sem annak i ndokait vita tárgyává nem teheti. 
" Azok a katonai egyének, akik bűntettet vagy vétsép;et 

kovettek el, a csapatparancsnok megkeresésére a csendőrség
npk ad"t�ak át. Ezeket, ha a szükség úgy kívánja, meg kell 
hlhncselm .  

H •. valamely helyiségbpn, ahol csendőrörs van szállás-
csináló tisztek vagy különltmények j elennek me�, az örs
parancsnok köteles azokat a csapat elszállásolásának és 
élelmezéséne.� b}ztosí�ása végett hathatósan támogatn i .  

H a  az orsallomaRon valamelv csapat vonul át az örs
parancsnok, , tá;,ollétében a helvettese köteles � csapat
paranrsnoknal )elentke7.n1 s amlak l'�ndelkezéseit kikérni . 

. .  . 
23

_
8. �. � c,en?örség az évenként megtartott ló- és 

.1"romuszemleknél es osztálvozá<okn�l közrpműködni köteles. 
SzolO:;Ílatát kiilön határozványok szabálvozzák. 

Ugyancsak kiilönleges h atározványok ".abftlvozzák mind
a70kat a tenni-:alóit amelyeket a katonai hatóság támogat á
sán a folmenteseket és selejtezéseket illetőleg vége,ni köteles. 

JI .  FEJEZET . 
1 .  A I f e j e z e t. 

Polgá,� fog ll/ok örkísé re t l'.  

" 
2:�9. §. A járőrtalálkozá.sok főcélja a foglyoknak örsr61-

ol
d
"!'e "aló ki�érése �s a reájuk vonatkozó 'Ügyil'at�knak át

a asa. ha �zam'.'�, su lyuk és kötetük azt megengedi. 
A _ ta].a,lkozasl pon.tok lehetöen a találkozó öt·söktől 

egyenlo távolságra legyenek és olyan helyen ahol az örs
vezetők és csendől'öl<; II magul<; éR az őrizetiik:re \>ízott egyé-

l !  
-

nek 
men 

jöh� 

arr� 
dul1 
pon 
álla 
tét, 

ör·s 
kel' 
vez 

kís 

del 
at) 
ké: 
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nek sz.ámá.ra a személyek és ' "  
men.ede�he1�t találhatJ'lak. 

tárgyak atvételenek Idejére 
Bye:n menedékhel " I  k jöh� lbekimtetb€ ha �s 

1�:Sl
l
na vagy 

h 
ve:n-déglő csak akko!' 

. ' a ""a mas ely nmcsen. A tIsztesek és a csem:!ő rö<k 'j . .
" 

arra is felihasználják h 
l az a ren �aro�taláJikom'Jsokat 

dult mindazokat .arz �se�g]l a �rtolso talalkozás óta elooor
pOOl'tjából fonltoSlság.gal b����k I�e 

a�el ye� . � k?zcseond sz.em
áUapodá.SIt lé'te.SIÍtsene'- " k"l

" 'b ' "
g argya Ják eiS közös ffi'e O'-

• "' a U 001 ozo gono t "k ' 
b 

tetelére (néz,ve. SZl evo artalmatlann'Í. 
" 240. � .  A terheiteket és elitélteket va " " 
onsre va"'y szállítóeszközö 

gy gyalog. orsrol
ke.ll kisé�'Tl'i . Utóbbi e- tb€

n egye�es-t;n. a rendeitetési lhelY'ÜJkre 
yezzük. 

�e n az orsklserete t .remlkivüEnek ne-

. . H.a a foglyok különböző nemű�k külön-k " l "  kisel'lll. 
" u  on kell őket 

delet
�\ § '

f
;;l:�t����!i :rsk!sére���ről csupán miniszteri ren-

tyák 
. -

. 
I orvenysz= megkea'esésére va 

k
a
e' 

l...:.. . . �yl� 
t
g'YJa.l!loik, es'etl'eg a család:i tanáos kif�J't �:t� recu'eTe "",e ·SZiD. �� , 

IQ, • �f' §. Az iga:s��ügyminiszter költsé.gére teljesített őr. s�;e 
d

-" 
A

a 'lOe:n
k 

oovülleket kivéve - öns.ről-örsT'e 'gyal'ag tel �es� en o .  ml or a rendkívüli őrkíséretet nem hivatalb ' l 
-

dehk el, ,anról cSaJk akkor lehet IS:ZÓ ha azt ,az érd� �:� menetképtelelllJSég miatt kérik va,gy ; járőr IÚgy látj� �o a .foglyoik az uiat gyal'og megte71Jl1i va,gy folytatmi �p'befir,tek nyen�o<r ,a, menetképtelen álllapotot orvossal IffiU me -�d�'!pttt�[ . . �a a� �,rvo;si vizsgálaJt nem tartja szükségesn� vag y kozbe.JOtt korulmenyek folytán a Teond'kívüli ől'ki, é t a;em lieihetséges, ez.t az őrkisénet paralllcsnlOka egy �lr:n Jegyzék'be:n ;Ieszögezni ik-öteles. . , 

. �lt�lá�aJll .a 1Í�ly?knak orvosi megvizsgálitatása ICSru-' az 
19azs,a,gugYI tI5z.tviselonek, a községi előljáróságnak vagy 
he:lyett;es>ének rendelkezésére lÍog'aIllatosítható. . 
. �a a z  igazságiLg:yi v agy a közigazgatási hatós:ág tislit

Vlsel oJe :mIeg nem 'talaIható, az orvost az ől"kiséret parancs
nolm ikéri föl 'a .bizonylÍtJv-ány kiáll!ítáJsára s erről a 'körül
m én)'lröl jegyzőkönyvet ve,sz [el . 

243. §. Azok a foglyok, akik a heJügymin.'i�zte:r köl1ts-é
gé!'e �sértetne�, il:;ármilyen is legyen e,gészségi .állapotuk, 
nem kotelezhetok a�ra, hogy az utat gyalog lbegylék meg. 

244. §. Azokat a tel'helteket és vádlotta�t, akik a s:zál
lítási kölvSlégelret, valamint az Ől1kiséret tagjainak visszauta
zási költségeiIt a saját jukból fedezni Ihajl,andók és enre képe-
001<, egy'elllesen a l'eondeltetési hel yükre keH kíséani, l!ha a 
hatóság által előírt elővigyázati l"endGzabáol yoknak magukat 
alávetik. 

245. § .  Az őI,kiséret elindulása előU la jáJl áspal'ancsno'.{ 

az őrkíséret pa.rancsnokát ő I1d  él'eti lappal láltja eL [Ezek 
az őrkíséreti lapok minden egyél1l'ől külön-külön va:l1Ulak íki
áJi1�tva, ,aikár a letartóztatási jegyzőkönyvek. Minden ő roká'sé
l,etJi napo;n iel ikell jegyezmi annak az e,gyémnek a :személyI e
írásáIt, akiről az örkiséreti lap szóJ. Ha az egyén, ruJüről az 
ől'kísé'l1eti lapot kiállito,tták, ve'széJyemek Via.n lI1yil"lámátva, e"lt 
a kw'ülményt a széIzeten pil'o,s tintával me'g ke�1 del'ölmi. 

246. §. Hogyha a terheIteket val','y eJiotélteket vrulamely 
katoll1'ai haJtóság rendeletére vagy valame'iy bírói megbízá,s
ból ikifolyóJoalg' vagy ;hatósági megk.eresés.e kell továbbkisérni, 
el1llHllk a rendeletll'ek birói megbízásnak vagy hatósági m�g
keI'e<Sésne<k a jáJrásparan,c.EIThok által hitele,sített máls'oJ3otált az 
önkiséreti lap hátsó oldal.ára fel kell jegyezni . Ugyancsak a 
hátsó lap ,szélzeté!"e fel kell jegyezni az elítéltek és vádl'ottak 
t.áJgyait is .  Az ilyen tlÍrgya:ka;t l';úndig az" Ől'!<í.sélet �,ar:.ancs
r,okának ken lita;lni, �I�i az atvétel.� . az Ol1kjsel�et .ellOzD p�
l'3lJ1.Csn okának talalkoz�,Sl konyveCSlkeJeben az alabbl szaVllJK-
kal isnlel"i el : 

A rendeletet és abban emlit.ett tá.rgyakat átvc-ttem." 
" 

24'7. §.  Amikor a vádlottakat ,és e!lítélteket �llSIx>I-Öl'Sl>e 

kell Ikísérni , az ő.kiséretnek az ,3, p arancSlll oka; . a'J? � �ogly�

ka.t legközelebbi j ál'őrtal'álkozási helyen az UJ .ol'klS'el''etne,{ 

át adn i  k öteles az új parancsnoknaik alaJmrut �d ·al1l13 , h?,gy 

" " dJ' < '" a kisérőlevélben sze.replo egyenek szemely
meggyozo <= 

. 
bb f l ' It t "  a 

azon'Oo oigá!rÓI. ,ugyanekkor átadja az a an .e sor o
t l ' la,klg� : 

kai é;-azokn ruk átvételét a szol,gál ati la,pon es a a a ozaSJ 

könyvecskéhen el1smerteti .  . .  " " . . . 
fo I ok nagyobb záma vagy külonleges" �o;-iilnne-

nye::al�tán g S�ükséges5é válik a,� �1'�Sél:1t mewe�?s:f�� 
új pa.J\ancsnok a szükséges csendQI1iSegl era � Ol' IS 

pal'l1i11�snQiká.tQl 'kérheti, 

.248. §. Olyan állomásokon, ahol éjjelel'-nÍ keU ha az a val'm.egye -,agy járás székhelyén van a foglyokat mindig a fogd.�alzkban keH éjjelre e1szá1lásoln'Í. ÚyeJ1lll�k :hiányában a csen or a tany " b '  " b  . . a Ol'SZO aja an kell azokat éjszakálm elíhelyezni.  
. ytóbbl e,set�en a .foglyokat a hel ybeli örs legénysége őrzi espe �g vagy masnapIg, vagy a járőr-találkozás. !napjá:iO" ;ha. azOO!. an a foglyok különböző neműek és 'a csendőrségi 'la'{tamyruban �su�ám egy őrszoba va,n , a trlŐ�t 'a heloyi hatósá�na�� !kJe

k
ll �:z'es. végett átadni, aki ,azoknak el,száJllásolásár61 gWl'UOS o dnl koteJes. 

k l � rogllyoiknak v.alanlEi� �ö.�ségben 'Való tartózkodá,sa 131-a mav� . aZ��llak ele1meZleserol a megyei fog<házg-ondnok 
k<ll!ne'k �an,Ya,oan,, �. �özségi előljáTó t artozik g<Jmodo Skomi a a" k?zsegr clolJ a�o nem ihajlandó a c�endőrségi őr5zobá
b� o<rzott

, 
d'c'glyok ��!mezéséről gondoskodni, e["ről j egyzókon�et kell felvenru es be kell szerezni m indazon élelmiszere�e�,. aanelyeknek beszerzését az idevOOlatkozó szabályok 

elou·Ják. 
-

249. §. VaSlút�n száliitandó foglyok a vál'oterm€ikbe mm mehetnek 
.be; a� orldséretnek '2 órával a vonat jnduM.3a előit 

meg .ilreH 
.
Jel?Jl!11 az . államáson és az őrkíséretnek tartózkOllisi 

h�lyet mmdlg I3Z a.]]oil11ásfőnök jelöli ki. H a  a voruatsrerelv��� az ál�á.son állitják össze, akkor az öI1kíséret a ;neki 
lujelolt kOCSIba aZloma1al beszállhat. 

.25Q. §. �a egy fogoly beteg le:>z vagy betegen érk.ezik 
az orsal1«n.3JSra s ott sem fogház, sem kórház arinosen a 
foglyot a lakta�ya ő����b�j ában kell elhelyezni ; a szükséges 
segelyre a kozsegI elolJaro vagy helyettese köteles szállító
esozközt b�s.á�a;ni. a� .őr�séret Il'endel1kezésére, hogy a beteg 
f.ogoly a,z o,rkís'eres I;'a�yab� eső legközelebb!i örsre, fogházba 
\ agy ikorhazba elszalllthato legyen. A fo.o-házban a bet€'O' 
foglyot a ,gyengélkedő szobában kell elhely�zni és őrzését � 
fogház ő rszemélyzetére bízni, amely az átvét€llJl'ől eli9ll1er
vénlyt állí: .!ki ;. polgári kórh�zban. �iz.to3 helyen kell � fog
lyot megornzTIl s anJlak felugyel!eserol a helyi ható:>ig<>--l{ 
gOOldo,sík:oooak. 

. .
r ly

.
en esetben, ha a fogolynak iratai, tárgyai vagy 

bunJel'e1 v,ammak, ezek az öl'!!,paraTIiCiillok kezei között marad
�,!-k 's cs� a .  fo�olyn ak fel.gyógyulása után ,c.atolhatók azo� 
uJl'a az oJ1kíseretl laphOZ. A IkÓll1házba v,",ló bel-épooről és az 
Q:rnan yaló �!Jt?VO��sl�ól vagy 3; tartózkodás meghoss2labbítá
sanak mdokarol, tortent az akar a fogházban, akár a csendőr
laktamya iil'szobájában, nundig bizonylatot kell kiáN'ÍtaJJi .  

Az örsparancsnokok gondosan őrködni kötelesek afölött, 
hogy a Ikórházba áiaaott foglyok csak addi g maradjanak 
ott. amíg otttartózkodásuk egészségük helyreállítása végett 
s"lükséges. 

252. §. H a  kísérőleyélhez csaiolt tárgyak több fogolyra 
vonaVkoznak ·5 a foglyok egyike beteg lesz, a továbbkí,é
rést félbeszakítani és a tárgyakat visszatartani nem szabad ;  
ilyenkor az örkiséreti lapon fel kell emlfteni, hogy a ;hiányzó 
foglyok miért maradt·ruk vissza. 

253. §. Ha a fogház gYEmgéllkedő szobájába elíhelYE'zett 
vagy gyógykezelés végett a kóriulznak átadott fogoly meg
szöktlc. mihelyt Cl1ről az örspaamcsno<k értesül, köte},es azt 
��ol,nal nyomozni és üldözőbe venni ; azonnal a szökés he
lyére megy s megállapítja, hogy a 'szijlkés oka az őrök! gondat
la.nsága vagy szándékossága yolt-e. A nyomozásról jegyző
könyvet sz,el'k'es21t lés a :megs:zökött fog-oly tárgyaival együtt 
azt a csendőr-.i árásparancsnoknak azonnal megküldi ; utóbbi 
ezeket a századparancsnokhoz to\'ábbítj:;" aki az illetéikes ha
tboágokat értesiteni köteles. 

254. §. Ha a kórháznak átadott yádlott vagy elítélt meg
hal, ,az őrparancsnok a halálesetre vonatkozó anyakönyvi 
kivonatot az elhalt fogolyra vonatkozó egyéb iratokkal 
együtt, a járásparancsnoknak terjeszti elő, aki al'-!)kat a 

századparancsnokhoz továbbítj a. 
255. §. H a  a fogoly vagy a csendőrségi őrsz?bában yag): 

az őrkísérő csendőrök kezei között hal 'meg, errol a helybeh 
községi előljáróságot azonnal értesíteni kell és fel kell j,érni 
arra, hogy a temetés iránt a törvényb� előírt �'endelk��ése: 
ket tegye meg ; az örsparancsnok ezutan hrulotti anyakonYVl 
kivonatról másolatot készíttet és azt az esemény részletes 
leírását tartalmazó j egyzőkönyvhöz csatolja. Ugyancsak eh
hez mellékeli a fogolynaik őrkísérleti lapját és tárgyait ; 

mindezeket a járásparancsnoknak küldi meg, aki akk�nt jál' 
el , mint amikor a fogoiy polgári vagy katonai kórházban 
halt meg. 

(Foly tat juk.) 
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•• N�II" �I N.�M�I'I�I. 
A szilva cefre 

és az emberi vércseppek. 
"'Ia és In'OIllClzt,,: Tolnai Gyöl'gy liszthelyettes, . 

(Csengőd). 

\ temesme!,yei Varadia-; Öl'sön teljesíveDtem szolgá

atot 1909-ben és itt történt szeptember hónapban. hogy 

)l atano\'ics J enö. )J al'kovce kÖUlég jegyzője t elefonon 

felh ívta Ilz örsöt és közölte. he>,) ;\larkovce községben id. 

C5iklo\'án J án03 ud\ arán annak mostohafiát. Jovánovics 

Jáno.t a sz�lma melle!ti hllJladéklwn me!;gyilko'lva ta-

lálták. 
A !e lef'}Qértes ítes vétele uHll1 Fári Ferenc c. őrme,;-

tel'. volt örsparancsnokom Dobó János c. örsvezetőt és 
engem vezényelt kl az eset kinyomozására. Awnnal fe�
,zereitünk és �Iarkov�e községbe siettünk. ahol a helyszí
nen érintetlenül találtuk a meggyilkolt hulláját, -- örs
pal'ancsnokunk ug yanis a tele:onbeszélgeloés alkalmával 
kérte a j egyzőt. hogy hagyjanak a helyszínen mindent 
úgy. ahog) találták. A helyszínt alapos vizsgálat alá 
vettük és megállapítottuk. hogy a meggyilkolt halálát a 
fejére mért tompa eszközöktől eredő tJöbb ütés okozta. A 
koponyacsont tobb he'lyen he volt törve. ( A IllUlIa köni !  
sok széttaposott lábnyom volt látható, melyeket aZ €lgy;be
!;yült bámészkodó k idéztek elő. -- egyébként azonb.a.n 
5emmit. amiből a tettes kilétére követke'btetr.i lehetett 
v�nL l 

A folytatólagos nyomozás sl>rán megtudtuk, 'hogy a 
meggyi lkolt egyén a gyilkosság fel<fedezése előtt négy 
nappal. az esteli órákban, a község melletti legelőre ment 
lovakat legeltetni s azóta nem tért vissza. 

Legelőször a meggyilkolt édesanyját kérdeztuk ki, 
aki előadta, hogy fiának nem voltak haragosai s 'gy ,gya
nakodni sem tun senkire. A továl1bi ki,kérdezések 'Rem 
szoJ,gáltattak valamelyes szilárdság,ga] bíró támpontot s 
a nyomozás már-már holtpontra jutott, amikor besúgÓIn
tói arról értesültem, hogy ifj. Csiklován János szerelmes 
\'olt a meg.gyilkoitnak hajadon nŐ'iérébe, feleségül akarta 
\'enni, azonban Jovánovics János különböző okok miatt 
hallani sem akart arról, hogy a mostohatestvére!!<: egybe
keljenek. 

Ezen körülmény tuuomá.ulvétele után egéíszen te.·
mészetes, hogy gyanunk ifj. Csiklován János felé terelő
�ött. Nevezett ebben az időpontban a pálinkafőző ka:bám
nál s7iilvacefrével dolgozott. Felkerestük ott és k ikérde
zése végett a községházához veze'lJtük elő. 

A kikérdezé:; során észre kellett vennie, ho,gy a Igya
nu ő ellene irányul, mert mielőtL enne.kl vllága5an kifeje
,ést adtunk volna, hevesen tiltakozott a meggyanusitás 
( llen és mindunta:lan ikét általa 'll'leg,nevezett tfwsára hi-
vatkozva, alibit akart i gazolni .  Mi emgedtün k  ennek a �ö
vetelésn<:k és ráhagy t uk, hogy igazolja !hát alibijét. Ez :;z 
i gazolág r.zonban nem 'sikerült úgy, ahogy azt a gyanu1Sí-

tott gondolta vagy előre kicsllltlta, mert úgy ő maga. 

m int k�t tÍll'soa is az alibiigazolá.s során ism.éte'lten ellent

mondásol<ba keveredtek s így a gyanunlk pel'sze még in

kább erősbödött, hogy a gyilkosságot Ő. ifj . Csiklován 

J ános követte el. 

Miután nev,ezett éppen az általa erósz",kolt ahbij€t 
nem tudta igazolni, személymotozást eszközöltünk ,nála. 

A !laj ta lévő ruházat megtekinté e közben láttam, hogy 

inge elől tele van szi lvacefrés vörös pettyekkel. Ez egy

magában vive nem lett volna ,g�'anus, mert hiszen csak

ugya.n szi JNaceÍl'ével dohgozott. Engem azonham mégis 

nagyon érdekeltek ezek a cefrecsöppek és egészen közel 

hajdiva kezdtem azokat vizsgáigatm. 

Munkám nem b,ZOilyuit h a ,zontalannak és felesle

gesnek. mert .1 sok eefl'Bo3epp között felfedeztem eg) 

cseppnyomot, mell' világosabb színével el ütött a többi

tal. Levétettem vele az in!f&t é3 átadtam azt megvizsgá

lá ' végett a községi orvosnak. Az orvos az általam felfe

dezett vi lágosí\bbszínű Gseppnyomot vértől eredőnek 

találta. 

Am ikor az orvosi vizs·gálat el'edményét Csiklován 

J ános elé tártam é3 a lelké're b&s;;éltem, ho.gy konok ta

)!'adásával csak mag,ának árt, nevezett megtört, be ismerte 
II ,gyilkossagot, elkövetését ped ig a következő]<épen adta 
elő : 

Halalosan sze rette a 'megg)'i1kolt testverhÚigát, aki 
neki e.gyben ma,atohates'tvére volt. Többí1Jben mon dotta a 
családban, hogy szeretn é feleségül v("nni. A családtag(),k 
__ ha nem i 8  lát.ták szívesen ezt a s.zá,ndékát -- belemen, 
tek volna ebbe, de Jovanovics János hajthatatlan maradt 
éJ sokszor ismételit kérés'e daeár·a sem volt ,haj J,a.n dó a 
házasságba be'Joegyezn i . Vég.ő elkeseredésében elhatároz
ta, hogy terv bevett házas&ágának egyedüli komoly meg
akadályozóját elteszi láb alól. Egyik eote, - éppen me
gint egy össze'ozólallkozás UJtáni őszi estén -- Ihallotta, 

amint édesatyja meghagyta mostohafiának, J ovanovics 
Jánosnak (Juonnak l ,  hogy a lovakat vigye k i  a legelőre. 
Ekkor elhatározta, hogy Juonnal végezni fog. Magához vett 
Iolgy erős akácfakarót és lesbeállott a legelőről Ihamfe!lé 
vezető úton. Közben beesteledett. Amikor mostohatestvére 
elhaladt mellette az úton, -- előugrott a lesállásából és 11 
nála lévő ákácfakaróval több ütést mért annak fejére. 
Jovanovics Juon egy hang nélkül ott az úton összeesett.. 

}\, lovakat ő kötötte be az istá11óba, majd onnaJ1 a 
borj ú kötőfékét magáIhoz Néve, k iment a legelőre 'Verető 
ú1lhoz, a gyi1ko3ság színhelyt>re, oU rákötötte a ,i<ötöféket 
a meggyilkolt nyakára. hazahúzta és a szalmahulladékban 
elrejtette. 

M ásnap é'j szaka levetkőztette a me.g-gyilkoltat, �'u
hái t a szal'll'laka.za�ba rejtette, harmadnap éjszakára pe
dig az volt a szándéka, hogy a hullát beássa az udvarukon 
lévő nagy rakás Ü'ágyába, remél'Ve, hogy a mezítelenül 
elásott te8t a friss trágyá,ban !hamar e'l fog rothadIll i és 
soha senki nem fog-ja megtudni, hogy mos!öhaf'ivél'ével 
mi töl'tén t. 

Harmadik éjszakán azonban munkáj ában a házbdi 
hozzátartozók megzavarták és kénytelen :volt a hullát to
vábbra is a szalmahulladékban hagyni, ahol anyja másnap 
reggel rátalál,t és sikoltozva sooladt a szomszédba, majd 
a községházál1lt ,az esetet bejelenteni .  

E lőadása befejezt&vel koij ellentettük ifj. Csiikloválil Já
nosnak az elfogását. meggyőződtünk azután, hogy elő
adása mIndenben fedi a valósÍllgot és előa<lattuk vele a 
ka1

:
6t, amellyel a gyilkosságot elkövette, továbbá a meg

gYIlkolt ruohá,it. A rUlha csakugyan ott volt elrejtve a 
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A
. 

fűglyűt a fehértemplűmi kir.  ügyészségnek adtuk át, ak'lt  15  évi fegyházra ítéltek. 

Ami a tanul&ágŰ\t i1 I�ti ,arl'a ,Qk"l' om f Ih ' . 
" 'b · t '  ' . ' u  .. ' e , l'Vnl csend-ű� aj aJl1Salm flgyeilmét, ho,gy a szi J.v�c,eifre és az emberi v �cs�pp n agyű

,
n hasonlatos ,nyoműt ha,gynak vissza M lndo.ssze a 'szmiben 'van ál'nya:la<ti eltérés A f ' valamivel .. t 't bb 

' ce l ec sapp so. e e  , mint az emberi vér iH a a be .. . . 
te��tt i�g átvizsgálása kölJben nem gondűlak erre :O,:� ve_ z�m esz�e az egyetlen csöpp emberi vért min t  egyedüli  beszedes bizonyítékát a tettes cse'lekedeté�ek vaJ'J' űn a' 1-litJhat nánk <t l ' - b ' 

, 

d tt l 
? e J e" lZűny�ág,gal, hűgy ez az eset tisztázó-? vo. na .
. . 

A gyanusítűtt ffilllkacsul tagadott. A 'll'yanl! ketségtelenut megvoLt amúgy is, - tudjuk azonban, hogy ez egymaga nem lett vdlna e'legendő a bírós'álg előtt Ez az egyetlen emberi vércsepp volt az, amely megkülö�böztetve a cefrecseppektöl, a gyan u s ítűtt beismeréséh ez és az eset ,tisztázásához vezet,ett. 

13. Kérdés. Mi a pontos ér/elme a Szu / o  541. POlll,iO elsö be· 
kezdésében a "rendszerint" szónak1 

Válasz. M ikor azt olvassuk , b ogy valamit rendszeri n t  
igy meg íg)' kell tenni, valami rendszerinl így meg igy lör· 
ténik. akkor e kifejezés használata alTa mutat, hogy az e.se· 
tek nagy többSégében, által ánosságban, elvi leg, flWbály sze· 
rinl valami így meg így lörlénik, valamit így meg igy k�lI 
tenni, de vannak Kivételek, amikor más az eljárás és máskép 
történik a dolog. A Szut. Ml. pontja e lek i'll t elben nem hag�y 
fenn semmi kétséget, mert amikor kimondja, hova kell átadni 

rendszerint a foglyot, nyomban megál l apHj a >l kivétPl�ket ]� 
a kimondott a rendszerint követett szabá ly alól. 

14. Kérdés. Oly bűncselekmény esetén, amelynek lát·gyá· 

ban a kir. ügyészség illetékes indit v(Ínyt tenni, az elfogolt 

egyént a tényvázlat kapcsán minden esetben ennek kel/-e (Íf
adni, vagy helyes-e a járásbl1'óságnak való rífodás is, ha p< 
utóbbi az örs állomáshelyéhez közelebb vall f 

Válasz. Mindenesetre sliabá lyul azt kell l ek iuteni, hogy 

ily eset ben a foglyot az illetékes kir. ügyészségnek kell át· 

adni. Ezt kivánj a az igazságszolgállnlás érdeke, a gyorsaság, 

pontosság és célszerűség. A j árásbíróság �ljá rlÍsa , il�T ese
.
tben 

esetleg Ilsak késlelteti az ügynek a rondes krré.kva,gasba Jutá· 

sáto sőt megeshetik az is, hogy a �ogolynak lo,,:abbltása ,:��et: 
újllól az örsöt lenne kóny telen . 19ény;b�

. 
v�n nJ , me�-t a Jm ás 

bí róságnál erre a célra elegendő foghazor ugyse
.
m ali rendel

keliésre. Nem követ cl ugyan hibát az örs, ha lly �tb?n a 

foglyot a sokkal k özeleb b fekvő
, 
júr� sbírÓságnak a dJa al, .de 

mint mondottu k , szabályn ak n ku'. ngyé8ZSéghez való á t adast
, 

k�l l tekinteni s a járásbiróAágnak val? á ladás t esak a k k�' 

k II < l  tani ha arra egyéb oka lS van n rRendőrs(>g-lW , 
e Vu asz , 

l k "  I l  ét ' t  k "  J· á l· < .bírós�g'i székhe y oz,' r. 
mln CFia C" cl9 � 

• A végrendelet nélkül el/tali örökhagyó .. 
u /�,1 

la. Kérdés, .. "k " "k " I '  mily ar(Ílt1jban /orté" I I  .. 
('Mak testvérei maradtak 01'0 oso � ,  

k '
: " �zii lök/(H 

" hagya/ élt !elo,.z/áRa, h o  o lesl1'ere/; nem ozos , 

,.zá rmaznalc1 
l t l > 11(1 II L !!;ajtít jog, n k O l l  (jll&"'iU-

Válasz. A t cstvé l'ek i y 
(
C
j
";C úCI I

) örököl nek. 'l'l'lu í t  8 hagy'" 

kon),  ha nem s'l-iilei k jogá n 11S8 n 

lékol cl�ősorb"11 ke" l  ]' ' sz' o · z· " k ' k  é .. .. • •  co, e rc '''' " ... Ja P ;  az Pb'")'] p r sz. az orok· l�agyó, apJaé, II másik az anyjá é. Ha czek mrghaltak. j utnak 
(�r�ksegh�z ezeknek leszármawi, vagyis a jpl  ('n eöetbclJ az ()r?�hagyó t('slvérei.  A hagyal(>k felH II Z a t y a  l eszá rmazói, 
lHaSlk tolM az anya leszlÍrmazói kapják. A félt e_tvér enm' i ·  
I �gva csak

, 
ama szü lő utlÍn örökiil, a ki töl származik, míg a 

t ob� l teslver egyenlő -arányban o zlozik " fpl t pstv�lTPl is, h a  
a rellestvh szii löje n z  ő szii !őj(' i s  voll. 

16. Kérdés, A fér) és ie les él! közösel/ il/ g a l lanl sZl?rez/lelo: 
�Z azonban telek/;ihtJJ l> i  tulajd(,1II1i e,"II, a férj nel,ere jut. A 
feleség .elha l ván, (I fér,; újubb hdzos.'oÍ{Jol köl s ebbiil g.lJenn,,· 
kek szorrnaz.nali. Jona ,Inu-p az (Jl;..;(j /UíU1X!oirifjlJól sz(Írmazo(/ !lYP�'lJIelrll�k I1Z il /,IN t lo!! fele I'észé1'e, al1l p/y hel!le," le/ekkön.ll· 
I'ele" e.elen uz anyu haZáia u / u n  öt il/elle polI/a! 

Válasz. Az el ső há zassúgból szá l'Hla zÓ g·Yl'nlH·kllek kétség
tph\� 1 joga Ya ll az ingat l a lI fl'lcrészérc, ha IH'> tudicl bizony j 
tam, hogy az ingatlan közszerzemény annak idején csak té· 
vedésből kprüll ,'glls'zrn n j'élj I I I'vén'. H a  " fiúnak ,'zt " jogál 
az lllga l l ul l  l t> l ek küllyvi tlJlajdonosa .. I IH'\Il iblll('\'i. li fiúnak 
perl. kel l i n díta l l i a  atyja e l l on . Ha " fiú k i.kol'ú, rrdeke i l l e k  
védel me't UZ alYlÍv� I ,zemb/'rt a gy,"n ható,üg i l l tézi . 'rermész,'· 
l es�n Jlagr khdés, hogy mc.gfl'!plő lt izo l l " í l ('kok J'l'IHk l kP
zésre állnak-e S így a per sikerre vezet-e, 

. 

17. Kél'(lés. ,lz örsön leljeldll tés/ I eswek "IJJ !Jü n(',<e: ,,/;. 
Illény mi(/ I I ,  amelyet I/em ama IJircj,.rig ( erülplén kövel tek el. 
a m e/JJen a" ih,. " l lom,,"oz" ... A fel!'ell pOl/oszl lIlel.lJ ik bíróslÍ.'! 
hoz kell be;eleo/en i :  ahhoz-e, a m el.lJik az elköl'etes hel /jf' sZ" 
du./.  110g.lj ()m�l.IJik (IZ urs fÍlIomri .... ·helye �·zprin/ ille/ékes? 

Yála*"z. "'\I in i bogy .. l Pil UHSL. t Ú r�"'Ycí ni. t ett  hÜll<" ";4· l t 'kl lH; ! I:,\' 
, ' lhí rit l:ísúra it i t alitba lI al. cl kövpléb Iwlye ,z,'rinl i l l " , ,sk ,.,, hírt'>· 
ság' h i va tott , " sza bal )'sZI'rű el.iilrit" a fe lj " I " lI t .e.snek t'hltcz II 
hí rósá ghoz yaJó közY�1(' t 1 e l l  ('Iju t t a t ása akkor is, ha n7. ö rs 
l 1 P Il1 i ll l omil�ozik pn J l f' k  n hí rc'):..ügl1Uk i l l (' i {>kf\"s .... �gl' tt'rii. lpién.  
N em lenne annak semmi értelme, hogy tudatosan olyan bíró
sághoz tegyünk feljelen tést, amelyről tudjuk. hogy a panaszt 
e l b í l'ú l l l ill h atiu.;köl'pholl nem ú l l ,  ha ll 1'11l k\l n y i p lt ' 1 l  az Ú h'(1 t t  

pil Jl aRzl iov;', h hit n n i . 
18. K�rdés . .li i/y jO,lJsz(lbályok ért,ényesek az ü,olelhelyisp 

gek (boltok), pa/amint a /1,1jill'ríllo8 é/kező- é, szórakozó" e l l!;' 
"é.llelr zá l'órcíjn I eki nfe/ ében! 

Válasz. A l Iyilvános HkPző- l'� s�ór" kozóhl'lyi ,.,t'g:ek W I" 
ó rit jál '1 l t aJ á ha n n 9863. M. E. 1920. bZ. rl'lIdl'let szabál YO'Z7.a . 
Ezl a rcndelrtel mög- ugyanehben az é,"llt'lI módosította " 
80365. B. M. 1920., később pedig a 9600. B. �I . 19'1..2. Sl. l'l'ndelrl .  
A m. k i1·. beJiigyminíszter 19?,A. évi 1160'25. sz. rrlUI� letéwl ;t 
nyilvános étkező' é.� szórakozóhclyis�g,'k :t.a ró raja nnk 1\1 eg' 
hosszabbító jogát ideoiglencs6n az dsőfokú rcndőrható-ágokra 
ruházta á t .  F'clemJítendö i t t  a 94€ 0-1925. K. �I. sz. rende lt'!  
a kizá ról agos pit l inkamérés, val am i n ! sZl'szPsitn lok itrusí l ás,, · 
val fogla l kozó ny il t üzlelek záróritja t á rgy'dlil ll . A" üzleti z" r

órúról szóló 1913: XXXVI. t.·c.,  i l l ető leg az 192 1 :  X X X \"II. L-r. 
V'égrehajlása l:í l'g)"á ban jel �nt mrg a 79�35-l92 1 .  K. M. sz. 
t'l'ndoll '! .  Ezt mó dosí t otta n 932S3-192Ö. K. M. sz. \'t'lwh'l P ( ,  n 
1M045-19il6. K .  M. sz. nodelel (� el1krászb o l t okról). :l 60618-
1926. K ,  M. S". rendelet (a hOl'MI)'- PS rocl rúS",üzl�lrkrőil és 

a 62300. K. M. 1927. sz. nndel et (a györ i üzleti �ál'óráról ) .  

Ezenkí vül még swmos reudelet rogl a l kozik, külön trkill'  

tettel a székesfővál'OR viszouyaira, il zúrónl öza bú lyozü -:;ú -val ; 

t.öbb magya rázó rendeIrt is jPlplii ll1t?g a Z<lI"Ól'Hn'nopl(' t  pgye:-; 

iizlelágakl'R vonatkor,tatása dolgában. M inthogy ]wrl i g  a 7,át'

óra kéTdésrben az egyes tÖITén,h atóság'ok nnk is i nt ézkedo 

joguk van, h ason lóképprn a megho,",zab b í l ó  jog miatt  a h,'· 

lyi rcndőrhatóságokn8'k is, a cscndőr u w rórl1renMszet kér· 

désében csak akkor látha t l il\ztán , ha megtl1dakolj a a helyileg 
t'l'vényl's helyhll t ósá gi I'NHlel knpsekhel1 [Qgln It  jOg,Zll ",j I�'o· 

ka t is. 

19. Kérd·és. Szel'encsejcíték által elköpel ett  h'iI/állá.' eselélI 

szerkeszlendiJ fel,ielen/ésnek melyik a mintríja a Sel/fo mrI/ék· 

le/Po; közl. 

Válasz. Ily os .. tben mintitul II 16. lUl'lIéklet szol git I , ten tH'

sr.rlesen a1Jzai a különbséggel, hogy a feljcle ntést H kir. jill" '" 

hi rósághoz kell clmezni, mert <,zt a kih(l g'úst a k ir. járásbíró 

súg bí rálja rI. 

Nem lel/Il i, m ikor leIlIt i ke/lelle, lell II i köfeles,.é.q rO/l/a. 

éppe II olyan b i ll/ ,  m i lli o/yall/" ol' cselekedII i ,  .//((sokal csel el;· 

/,hre buzdi/(I I/ ;, m idö" IIZ abbal/hagyás lel/ll(' S,OI'M n"zl.  

(8.ol'rll . I/!/i. ) 
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(Ausztria). Der Gendarmeriebeanlte. 
108. szám. 
"Lakbérpótlék." A közalkalmazottak részére tör:,ényhozá

silag lakbérsegély �zavaz;tatott meg. A CIkk I�er.tetl a csend
öröknek ebból folyo igényelt s a magyarázo szoveg mellett 
táblávatokban is szemléltetövé teszi eme intézkedés számszerü 
eredményeit. Ezekböl kitetszóen a legénység lakbérpótléka 
évi 31-85 sillinget míg az (a mi tiszt jeinknek megfelelő) 
intéző tisztviselöké ' 85-276 sillinget tesz ki. Az intézkedés 
nem elégítette ki az érdekelteket, mert a pótlékot az igénnyel 
biró egyének havi fizetése alapján állapítják meg, 'amelybe 
azonban több jál andóságot pL családi pótlékot stb. nem tud
tak be. 

Uj létszámmegállapítás az 1930. évre. A szolgálati állá-
sok számát az 1930--as évre a ,,,,zetöség 151-el emelte. Ebböl 
nagyobbrészt (141-el) az alacsonyabb állásokat szaporították, 
míg a magasabb ál!ásokban csekély emelés mellett ( 10)  in
kább csak számszeJ-U eltolódások történtek. 

A lap közli a Büm. rendeletét, amely számokban ismer
teti a csendörség nagyobb teljesítményeit az 1927. és 1928-as 
években. A bírósághoz 1927-ben 127.108, 1928-ban 126.183 
feljelentést tett a csendőrség s ugyooalckor 21.429, metvq 
21.201 ielfogott egyént adott át. A l'e1ldőrh""tóság<>khoz 1927-
ben 137.699, 1928-ban 160.059 feljelentést tettek a csend örök s 
egyidejüIeg 6788, illetve 7432 egyént vettek ól'izetlbc. '1927-
ben 45.933, 1928-ban pedig 49.850 büntetó parancsot adtak 
kL Bírósági, illetve rendörhatósági felhívás alapján 1927-
ben 23.912, :míg 1928-ban 23.829 szolgálat<>t I(elővezetés, fo
golykísérés, házkutatás stb.) teljesített a csendÓlrség. A ;fentieken kívül igen nagy "zámban teljesítettek $Elgé1y- �" közigazgatási, illetve szociális szolgálatot a csendőrörsök s 192'7-ben összesen 3,976.519, mig .l928-ban 4,721.724 ügyiratot ín" téztek el. A lap érthetetlennek tartja, hogy amilcor a csendőrség igénybevétele évről-évre ilyen tetemes mértékben nő, ugyanak'!cor a létszámot az 1925. évi 6135-1'Ől 1928-ig 5869-re csökkentették. N uskó Ferencet, az osztrák csendörség központi igazgatóját (csendőrfelügyelö) 1929. évi október l-ével nyugdijba helye�t€k. A szakegyesülésrn,z intézett búcsúirat közlése után a lap is búcsút vesz Itőle. ;Egy másik ci�kböl Icitetszően ez a nyugdijazás az osztrák csendőrség katonásitásának a kérdésé",,1 függene össze. KüloJrféle tv-erziól<ban keringő Júre" szerint ugyanis a nyugállományua hely""ett központi igazgató az o.ztrák csendörség katonás,táSláJnak ,ett volna a híve, !arnit azonean Schober kaIncelláT, ti volt bécsi rendőrfőnök nem nézett jó szemmel IS ennek köyetkezmény� Ie,tt volna a n:,.-ugdijazás. "Régi és új bortönök." Általáno,�agb�. taJltott történ<;l,;ü vi.szapillantás után megelegedéssel allapLtJa meg a cikkíro, hogy a kultúra �jedésével 'a bún fogal�, a büntetés célja és módja erösen megváltozott. Az embenesség gondolatának a győzelmét jelenti, ihogy ma máI a �özö megjavítása a . büntetés főcélja s a letartóztatási :ntéu;tek enne� meg�e�� vannak ber�d�zve. �gészséges elet .es ,'m.'berseges ·�nasmod mellett mUll.K.8ra :való neveléssel JaVltJák a megtévelyee.etteket, hogy az ell'lberi társadaIomba való v;jss.zatérésükc� elő�észítsék és llehetségessé tegyék. , Ell!' szakk.onyv megJelenese kapcsáJn Fridrich IL. onoket tr ,,9Pl�zenvedély" címmel, amelynek bevezető soraiban "}ega�apitJal _hogy. a szenvedély nem más, m:irnt ... n�mnáJis tlJyustól eltéro haJlam, amely szabad fejlődési [ehetöségek melle.tt, lTllndenkor az egyén vagy az ilIetö nép egészségének romlására vezet. A továbbiakban azt fejtegeti a cikkh'Ó ho�, mmden szenvedély az egyén vagy a nép életének lSajá� tossagában -,agy a kor szellemében gyökeredzik illet"" "bban leli magyarázatát s ezért rendszerint valame'ly sük-

ség vagy kényszerűség jellem.z.i. Amióta" ember v� a. víJil
gon, azóta szenv�dély is van s valószinuleg ""m as slkerul 
azt megszüntctm. Egyike a legl'ett<:ne,tesebb "szenvedélyek
nek: az ópiumélvezet, amely ma Europaban, foleg nyugaton 
nagyOiJl elterjedt s ·a kö"biztonság közegeinek nagyon 'so1-. 
gondot okoz. 

( Franciaország.) L'J;:cho de la Gendal'mel'ie N alionale. 
20189. szám. 
A lap vezércikke "Mielőtt továbbmegyünk, tegyünk 

pontot" eimen a csendőrség erkölcsi és anyagi érdekei ért 
harcol. Már az 1791 február 16-iki törvényben, mely a 
maréchaussé-intézményböl a csendőrséget alapította, ünne
pélyesen kifejezést adtak annak, hogy a csendörség elit
csapat. J;:s most a tábori csendörség részére megtagadják a 
harcos igazolvány (carte de combattant) kiadását. A tábori 
csendör önállóan, a parancsnok utasítása s a bajtársak tá
mogatása nélkül, ágyu- és puskatűzben teljesitette szolgá
latát. Hősi halottaik 'érük hullásával pecsételték meg ezt. 
Utal a hős Battoni tábornokra. 

A tényleges altisztek szabályzata (le statut des sous
officiers de carriere) elvette a próbacsendörtől az altiszti 
rangot, még akkor is, ha az a csapatnál "maréchal des 
logis chef" volt. Ez az igazságtalan eljárás nevetséges 
helyzetet tsremt. Emellett az "adjadant"-ok (legmagasabb 
altiszti rendfokozat) százalékszáma sokkal kísebb, mint 
más fegyvernemeknél. 

Az irodai beosztásban lévők lassú elömenetelét is 
szóvá teszi. összehasonlítja a háborúban sebesült rendőrök 
és polgáriak igen elönyös nyugellátását a csendörségnek 
hasonló esetekben való szegényes katonai ellátásával. A ve
zércikk többi része a csendőrség és a köztársasági gárda 
tagjainak anyagi érdekeiért küzd minden irányban. 

Panasz tárgyává teszi azt is. hogy kevés becsületrendet 
adományoznak a brigád- (örs-) parancsnokok, csendórök és 
gárdisták számára, ahhoz képest, hogy a ,::,ultb>;n, adtak-e 
kitüntetést ennek az elitcsapatnak. A rendorhatosagJ meg
bízott (d'officier de police judiciaire) címének és hatás
körének adományozása a brigád- (örs-) parancsnokok részére 
megkoronázná a törekvéseket. Ezt az állami biztonság s a 
törvényes rend érdekei megkövetelik. 

A "Hadügyi tárca a képviselöház elótt" cÍmű cikk .tár: gyalja a francia csendörség költségvetését, mely a hadugyJ 
költségvetés 25. fejezetét képezi. A csendörség költség
vetése 47,900.000 frank ( 10,825.000 pengő ) .  A költség
vetés táJ'gyalása során az elnökí bejelentés után Sclafer 
János képvisel ó ismerteti, bogy III csendőrséget kétféle ka
tonákból egészítik ki : továbbszolgálókból s olyanokból, akík 
katonai szolgálatuknak eleget tettek. A behívás csak a je
lentkezéstöl számított háromtól hat hónap mulva történik 
meg s mivel mindig új abb és új abb jelentkezök ékelődnek 
közbe, a jelölteknek a hadügyminisztériumban elkészített 
névjegyzékét állandóan helyesbíteni és kiegészíteni kell. 
A képviselő arra kérte a hadügyminisztert, rendelje el, hogy 
a jövőben évenként csak egyszer fektessék fel 'a jelentke
zők névjegyzékét s ebben n& legyen )-lelyesbités, így a ren
detlenség meg fog szünni s a jelentkezök megtarthatják 
munkahelyüket addig a napig, \mÍg a csendőrségbe belépnek. 

Chassaing (Sasszén) Jenő képviselő 1929 január havá
ban interpellációt intézett a hadügyrnjniszterhez a csendör
szakaszok új beosztása s egyes hadnagyi helyek megszün
tetése miatt. Kérdést intézett, hogy ez alkalomból tekintettel 
voltak-e az üggyel kapcsolatos nehézségekre, a távolsági viszonyok ra , a lakosság sűrüségére, a földrajzi és az égalji 
helyzetre. - A hadügyminiszter válaszában annak idején kijelentette, hogy a megállapitások még folyamatban vannak, csupán egyes szakaszok megszüntetéséröl van szó, a fontosabbak - föleg a századosok által vezényeltek - megmaJ·adnak. A megszüntetéssel kapcsolatban figyelmet forditottak arra, hogy a szolgálat és a csendőrségnek a lakossághoz való viszonya hátrányt ne szenvedjen. - Ez a sok tekintetben kítérő válasz nem elégíti ki a képviselöt, mert ha a leépítés a szervezésben bekövetkeznék, ez jogos izgatottságot , váltana ki a lakosságban. Mivel ez a megcsonkítás naprol-napra fenyeget, a következő újabb interpellációt intézi a hadügyminiszterhez : 

1 .  Mennyi a csendőrszakaszok ozáma, amelyeket az 1929. év folyamán megszüntettek ? 2. 'Hán'y csendör�za�aszt szerveztek át századosi hellyé (capItamerje) , az elobblek rovására? 
. , . 3: Elh:<tár?zta-e a hadügyminiszter, hogy az 1929. évi Jullusl birosági reform-törvény szellemében fog cselekedni? 
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" , 4. Szem előt� ta,rtotta-e azt az alapelvet, hogy ,a csendorseget a lakossag e::dekeinek szolgálatára kell bocsátani ? . Bucheton (B';Iss�on)" e�redes, csendőrigazgató, kormányJ:llztoS! Sclafer kepvlselo mterpellációjára válaszolva megJ�gy�l, hogy a .cse!ldőrjelentkezők behívás a az ujoncozási �orve�y , 69. pontja ertelmében történik. A behivottak névJegyzekenek a képviselő kívánsága szerint való felfektetése csak, az esetben. volna lehetséges, ha a törvényt megváltoztatnak. Chas�al1!g ,���viselő kérdésére pedig megjegyzi, h?gy a cs�ndorseg uJJaszervezése tekintetében a megállapíta�ok be�eJ �ztett,ek, 120 Jladnagyi állomás megszünik és 50 szazado�l a!lomast fognak felállítani. Három körülményt :,e�tek lt� flpelembe. 1 .  A tisztek telefon és automobil l�en�b�v,etelevel ;na�obb területet fulügyelhetnek. 2 . A járasblros.�g�k l}agyresze megszüntettetett. 3. Szükséges volt a csendorsegnel a hadnagyi és századosi helyek rendezése már csak azért is, hogy normális és fennakadás nélküli elő: léptetést lehessen biztosítani. A beosztásnál tekintettel voltak az új bírósági szervezetre is. 

Bardon (B�rdón! képviselő megjegyzi még, hogy nemcsak �.adna� "es . szaz�dosi ihelye�, �anem brigádok (örsök) megszunteteserol IS szo van. E ceiboi a kormányzat kérdést intézett az illetéke3 helyekre, hány jegyzőkönyvet vettek fel az örsö!rön az elmúlt évben? Ö nem így képzeli' el a csendőrség 'szerep ét. Egyik a közbiztonsági szerep, a másik a falusi lakosság támogatása. Nem azt kellett volna kérdezni, hogy hány jegyzőkönyvet vettek fel az örsön, hanem, hogy szükség 'Van-e egyáltalán annyi jegyzőkönyvre, vagy az illető örsre, milyen távol esik az a másiktól, stb. Szó volt a bíróságok leépítéséről. Ez tévedés volt, nem szabad ebbe a hibába esni a csendőrségnél is. 
Chassaing Jenő képviselő megköszöni a csendőrigazgató jelentését s kéri, hogy az átszervezésnél vegyék figyelembe 

a préfetek és tanácsok véleményét. Kéri, ,",ogy az elhelyezési 
lehetőségekre is legyenek tekintettel. 

Ezután az elnök szavazásra bocsátotta a költségvetést, 
mire azt megszavazták. 

"Saint-Cyr (Szén szír) és a katonai élet" címen hivata
los kiadvány jelent meg fényes kiadásban, amely a saint
cyri tiszti iskolát ismerteti propagandaszerűen. 

A lap közli végül, hogy a "France militaire" (Fransz 
militér) katonai szaklap harca ere?ménnyel já.rt, t;tert a 
párisi köztársasági gár:d� lakt�nyalb� , b�,,:ezetJk vegre a 
villanyvilágítást az eddlgl petroleumvllagltas helyett. Ren
dezik az ivóvízzel való ellátás ügyét és elvégeztetik az egyéb 
szükséges átalakítási munkálatokat is. 

(Németország.) Der Gendarm. 

J5i1 929. szám. " . ,, '  A németek minuciózus pontossagara Jellemzo az a CIkk, 
amelyben Niemann W. kormán.y�aná�sos �imu�tja, �?gy a 
feleségnek az a joga, hogy uratol haztartasi penz� kovete.lhet, a birodalmi törvénykönyv egyes p.�ra�rafusalban ,gy�
keredzik. (Férj-olvasóink azonban ?e lJedJ�nek m�g �ulsa-
osan mert ez a törvény csak Nemetorszagban ervenye,s, 

!gyébként pedig a háztartási pén.z .ös�zegé�e s a pa7iarlas 
esetén tehető ellenrendszabályokr� IS mtezk.�dl�.) , ' 

k 't Igazol-e az egyenruha? A nemet rendorseg, r�szere e . 
bírósági ítélet végleg akként döntötte el ezt a ;kerdest, h,?gy , , 

A egyik ítéletet a bíróság egy remten� , sofo�'rel 
��:�ben

z 
hozta 'aki ,a közlekedési rendőr intézkedese,t mmd

addi nem voit hajlandó teljesíteni, ,, mí!;' az m!!-gat nem 
i az�I 'a A másik ítélet egy keresked ot sUJt�,tt, akI �z, a!kal
!azotiak statisztikai adatait összeíró rel}do; felhlv

k
asan,ak

t , d '  I t te . Ezt a kerdest csa azer nem volt hajlan o Je ege n111. 't ' k 'I '  , t tJ'u" lc mert nálunk ezt a kérdést az utasl asun VI a-Ismer e , '" 
gosan rendezi, . , " I '  ' " A orosz csendőrök egyesuletenek egy gyu es�n s�o;,a 
tették � rendőrtisztviselők lapj,ának 
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s��r: d " I álat most mar csa a orze re hogy a csen orszo g , d '" "nk posztoló rendőrei-, 

k f I I meg (A ml ;ren orsegu " , galatna e.� ha�onlítani ) Ez ellen egy csendor level ben 
v,el lehe,tne 

�
s
��vetkező ell�nérveket hozza :fel : Ha a re�dőr tIltakozik s, I ' I  t '  t lIátta akkor szabad ember. A 

az ő 8 óraI SZ? �� 
a 

� ,
e
ra vaió tekintet nélkül kell szolgá

csendőrnek ,az ?ra szama 
"k ' van reá, nem kérde

Iatát teljesltem�, H� ;,�Ia���y���t:
e;;ár. A rendőr vagy csak 

zik tőle, hogy han:( o;a P 
csak irodában van alkalmazva, 

külszolgálat�t �l�e;�!'ttŐ��égzi. A rendőrt a közbiztons�gi 
- a , csendor 

á ában alkalmazzák, míg a csend�rszolgalatnak , �sak .. eg
y 
t 

g ,  . szaktudással kell rendelkezme, 
nek univerzah,s �oz l� ?ns�gl a oros vagy latyakos 
Nem képezheti vita talb

gyat, hogtYlésre P mint a városi asz-
á ' t  kellemetlen eb a mene e , orsZ gu 

falt, A csendőr közbiztonsági szolgálatban teljesen magára van hagyatva, míg a rendőr gyorsan kaphat segítséget. A porosz csendőrök új, a rendőrökéhez hasonló egyenruhát kaptak. Egy levélíró konkrét adatokkal bizonyítja, hogy a feltűnő, városban ugyan jól festő egyenruha a vidéken szolgálatot teljesítő csendőrnek nem felel meg, mert neki a nyomozásnál vagy fegyveres ellenszegülőkkel szemben éppen olyan ruha kell, amelyben nem tűnik .fel, tehát a vadorzó pl. nem veheti őt már kilométerekről észre vagy száz lépésről pontosan célba. 
(J ugoszlá via.) Zsandarmeriszki Vesznik, 12/1929. szám. 
A címkép L Sándort, Jugoszlávia királyát ábrázolja. A kísérő cikk a király születésnapját (december 17-én volt 41 éves) ünnepli, A következő cikk ugyanez alkalomból megemlékezik Sándor király legnagyob O érdeméről, - a délszlávok egyesítéséről, - amit azáltal vitt véghez, hogy az eddig a birodalmat alkotó három néptörzsről elnevezett királyságot 1929 október 3-án kelt elhatározásával "Jugoszlávia" (Délszlávia) név alatt egységes birodalommá alakította. 
V lah Obrád cS.-ezredes a hivatásos gonosztévőkről értekezik. Megállapítja, hogy kétféle gonosztévő van : alkalmi és 

hivatásos. Az 'alkalmi gonosztevő csak akkor követ el roszszat, ha alkalom nyílik reá ; - mert nincs elég lelki ereje 
a kísértésnek ellenállani. Mindig elhatározzák magukban, 
hogy "soha többé", de már a legelső alkalommal ismét 
visszaesnek, Egészen más a hivatásos gonosztevő. Ez a 
valóban veszedelmes fajta, mert művészettel és szakérte
lemmel dolgozik. Rendesen specialisták. N em szeretnek más 
módon próbálkozni, mint amibe beletanultak ; mert másban 
nem érzik magukat tökéletesnek és nem is szeretnek más 
ágazatokban működő "kollégákkal" konkurrálni. Sokévi 
megfigyelés alapján szabályként lehet állítani, hogy minden 
specialista gonoszte\'ő, amint büntetését elszenvedte, rögtön 
újból ott kezdi, ahol elhagyta és ismét ugyanolyan módszer 
szerint dolgozik, mint azelőtt. Azt is megfigyelték, hogy 
még a szélhámosok sem rendelkeznek nagyobb műveltség
gel. A sikert egyrészt teljesen biztos fellépésüknek, más
részt áldozataik ostobaságának köszönhetik. Jellemző a go
nosztevők csekély intelligenciáj ára, hogy tettenérés esetén 
még a leghíresebb erejű bandita is megtörik, (Vége követ-
kezik.) , 

f '  b 'I I'b' 'l RadojCié Nemanja őrnagy nemet orras o az a l 11'0 
írt cikk ét befejezi. Kiemeli a leggyakrabban előforduló ese
tet, hogy a gyanusított azzal . akarj::, iga,zolni , távollétét ,a 
tett színhelyétől, hogy elmondja hol Jart es, mIly�n es�me
nyekben vett részt, anélkül, hogy valamIlyen Ism�rossel 
találkozott volna, akire hivatkozhatna; f-- pl. hogy , Idege? 
helyen volt vásáron vagy búcsún" Ilyenkor a I.lyomozora ha
rom feladat hárul : L Kinyomozm, hogy a hIVatkozott ese
mény tényleg n;egtö�té�t-e abban" a� i�ő�en? 2. Tu?ott-e a 
gyanusított arrol mas uton (pl. uJsagbol IS) tudom ast , sz� 
rezni? 3 . A szóbanforgó esemény nem állan.dó, vagy mI�dlg 
ugyanúgy megismétlődő természetű-e, amIt a gyanusltott 
már a tett elkövetése előtt számításba v;h,etett? " 

Ha az L pont nem igaz, akkor a maslk ket�o eles�k j -
ha pedig igaz, akkor annál elővilP'áz,at�sabbal} es aproleko
sabb gonddal kell az ügyet megvlzsgalm, mmel nagyo�b, az 
ügy fontossága, Különös figyelmet k.ell a ,  tanuk vallomasara 
fordítani ; meggyőződést kell szerezm arrol, h.o,gy azok pel? 
hasból 'beszélnek-e, hanem pontos�n" ok

�dato!.J a� vallomasa�
kat mert rendesen már hosszabb Ido elott tortent dolgokrol , , 
van szo, 

d " " 
Jankovics Tel. cs.-őrnagy befejezi a hi,;,a1;al,os �en orselp 

lapok áttanulmányozásáról és nyilvántartasarol Ir� tan!;'-
't A III közlemény a következő anyagra terjed �I : csal " d " " l " rendor N yomozókönyvecske vezetése, - ren or�egl ,��, o �s 

k
: 

sé i újság olvasása, - utóbbiban m�gJel.eno epe gya �rl 
m�gtekintése, hogy az emlékezetbe ve�od�enek, ,- a rendor
sé i la okban megjelenő oly hírek nYIlvantart�sa, ,amelyek g

'lI tr:. csendőrörsre is vonatkozhatnak. Szerzo a yegszoban l;'Z l 
sra�ot tesz hogy miképen lehetne a ny�mozorendszert Jav

� . bánságokra osztott birodalom.han Ol:szag?;;an és egy-
��t��űen ja

l,:
ít���libe�i

��:� a
b����:��n

te��\����k 
en:;;rd�� r

�� .. :én
n
�ke� és nyomozásokat ismertessék ; 2; Az ?rs�ágos kOlOd" , Y, ' J'sa'gba csak az egész birodalmat erdeklo ugyeren orsegI u 

ket vegyék fel. . fordl'ta' sát franci ából a kanadai lovas-J. T. p, folytatja 
csendőrségről. 
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Rodojcié Nemanja örnagy . ll .  épszö\'etség katonni é'.' 
kOllyvéne-k nz europai c5endor�egekre \'onatkozo ,,?ut,mt 
közl!. (A mi lapWlh. ezeket az adatoKat a multévI mareius 
l-i számban kiJzölte,) . " Charles francia detektiy egylke volt hIvatasa nagy-
mestereinek. De ó sem lett mmdjárt mester, hanem .? 

.
!S 

épp úgy mint mindenki, saját magan tanulta meg aZ, orok 
igazsagot, hogy "ml!1den kezdet nehéz", -:- MO,st megJelent 
emlekJratni nundenkire néz\'e tanulsagosak, . a�l az. �gazsag 
.zolgalatába szegodött. Probaképpen a lap néhany tejezetboi 
�'ö\'id kivonatokat közöl. Ezek között le van . �rva, mIképpen 
fogta el Charles detektivp:,!yafut.ása legelejen �gy na�y 
:iruházban lopkodó amen km tolvaJ no helyett magat, a SZl.n: 
tén örködö cegfönököt ; - továbbá egy veszedelmes pánsl 
apacs letartóztatása, aki mellesleg azzal foglalkozott, hogy 
kartársuinak bőrét müvésziesen tetoyálta. Charles egyik 
specialitása volt a bünöző világ tetoválá,sai:,ak �anulmányo-
7.ása mert ezek a bórről lemoshatatlan abrak blztos Isme!."
tetőieleket képeznek. Kérdezös�ö?ései .kö�be�, véletlen ul 
megtud ta, hogy a kerdéses tetovalas . . ,muY�sze .. az?,nos a 
régen körözött banditáyal, akit azutan mar k0l111yu volt 
eltogni. , . .  

d·· " " k" f 1 ''<" A lap befejezi tanacsadasalt a csen O1'or50 ·on o J ....u. -
tandó gazdálkodásról. A csendöröl'söt összehasonlítja egy 
családdal melynek tagjai közös célra dolgoznak, amennYiben 
közös vagyont gyüjtenek, ho� a?ból olcsóbban és jobb�n 
megélhessenek. Ha valamel)'lk ors 10-12 ezer dmar 
( l 000-1200 pengő) vagyont gyüjtött, az olyan gazdasági 
értéket képvisel, hogy tagjait 5-7-9 din árért (a hely sze
rint 50 70 90 fillél'ért) élelmezheti. Eszményi volna, ha 
ezt � kiÚtséget !l--4 dinárra (30-40 fillérre) le lehetne 
swrítani. Ezt az eredményt csak szorgalmas munkával 
lehet elérni, amiröl még lesz szó más alkalommal. 

B. D. cs.-százados gyakorlati példákon bemutatj a, mi
képpen vezesse be az örsparancsnok a fiatal csendőrt a 
szolgálatba. - "El öbb a példa, aztáJI a szabályzat ! " 

Sildn Albert szlovén nyelven különböző forrásokból 
összeállított tanulmányt közöl a mnemotechnikáról. (Az em
lékezőtehetség kifejlesztéséről.) Gyakorlatilag bevált mód
szereket ismertet, hogy miképpen kell az emlékezőtehetséget 
fejleszteni és megmagyarázza a hasznot, amelyet a jó em
lékezőtehetség az embernek általában és különösen a csend
örnek hozhat. 

(Csehország.) éetnick)' Obzor. 
24 1929. szám. 
A "cetniské List y" hosszabb cikket írt arról, hogy a cseh 

csendőrőrmesterek többsége nem rendelkezik a kellő müvelt.éggel, erkölcseiket az alkoholizmus támadta aneg, családi 
életük sok hibát mutat, azért mindaddig, míg ezen bajokat nem sikerül megszüntetni, harcolnia kell anyagi kivánságaik teljesítése ellen. Az Obzor 5 hasábon keresztül ismerteti a cikket, éle>en kikel annak irányzata ellen s leszögezi, hogy a csapatcsendörség most már világosan láthatja, haj keresse barátait és ellenségeit. 

": . csendorség logyakorlataihoz a hadsereg vezényelt oktatöhszteket. Az Obzor ebböl azt a következtetést vonja le, h�gy. minden k�tonásdi ellenére, úgy látszik, hogy a csendortlsztek nem kepesek katonai gyakorlatok vezetésére, azért kellett hadseregbeli tiszteket oktatókul alkalmazni. Megállapítja különben, hogy a hadseregbeli tisztek beosztása igen üdvös volt, a beosztottak sokat tanultak amit csendörtiszti oktatóknál csak kivételesen lehet megállapítani. � ".C. L." ama kívánságát fejezte ki, hogy a csapatcsendortlsztek és a törzsaltisztek illetményeit csökkentsék és az így megtakarított összeggel emeljék az alsóbb kategóriák illetményeit. Az Obzor hosszú cikkben száll síkra e javaslat ellen, amelyet erkölcstelennek tart s ezzel kapcsolatban feleleveníti a testület demoralizálása ellen 10 év óta folytatott harcait. 
. .A _"c. �." a l�giuni�ta csendört�isztek orgán urna. A lég10mstak mmden teren, 19y a csendorségnél is senki által meg nem támadható és túlzott előjogokat kö�etelnek ma&,?�ak. A nernlé�onistákat a "császár Iégionistáinak" hivJák. Az. Obzor ehsmeri ugyan a légionisták él'demeit, de ]�ga}kat blZOn}OS határok . kÖ,zé �ívánja szorítani, nehogy tulzasok folytan ez az egyebkent erde mes szervezet erkölcsi károka.t szenvedjen. Ma az irányzat az, hogy vezetőhelyen csak !elpoJllsta lehet. Igy száz tábornok közül legalább hatvan leglOJlIsta. Az Obzor ezen irányzat ellen harcol és létjogo.ultságot kiván biztosítani a nemlég"ionisták számára is. Az ldegen csendörségek közül a franciákról illetményekkel kapcsolatban ír, a jugoszláv csendőrs.get az állam leg-

J.obb támaszának nevezi s kozB, hog)' ott a veszcilyes terü
It::Lekel1, ) II III t lV.LOnt�negl'ouul1 I;!S a tJutgar l1i:.lloU1Un, k ulOn 
pULUJJut aullaK a Cl:it::lIuvJ.::.c:gll..:K. l\'l t::g'J t::gj'L.I, I IOgy a Cl:i..:ll KuZ
I.al.:�tt::;ag \ �::;Zt!ly":5 \..t::l'UH:!L�J:l - lIyl::!I14.:KuJ aJI.C:.l1 l:lLJUn a hal.al'
IlleU Lt:l, a l' �''' I Ut:Ket e5 a �uten.l.VJU�r.: J elOll Iut::g' - nuno
uS::;Z,=, IlUVl <!s KU.l.UJlU pUI..OIJUI.. K.:ll,JIIaK l:i o.:senOv.I.\Jk. A lua

g-yal.' \'18ZUllYUK d t. ISI IH::n.el,.' e, 11 lt..gO::I U I I::K::.L.J K KUI l,.!:it::gvel.t::Sullk 
,,"1(-0::; r.::uu.Kd.ta�arul e::; II (':::it:'lluv.l.::it:'� Vt'Z�LUSt'gt'ut'K alHa 
IlU I..�\l'Uzo ... I,. KIJt'It'JlI.t::sel'ut, hogy u C::it:iluorst'g KVII..St'�;veLt:set 
S�1I1 llvwgl, �elll SZt:WIt'tYl t.t'.I.t'fl cSokKcH l..el l l nelll leJlt't. La
pUlllt '-li::. . ;.;zalllanaK vt::zewneJyen iogtul l..ukat lSluertetve, 
s:t.erKes:t:(.L)l nlegJogy:t.ést{elli: u Ku'\el.kezvl'\.et ll'J a :  "A luagyar 
csenW.H'seg'tOI U lg,yt'IJuh: ezt a vt::z�tvs�g'e\'. J-\.nnaK van ge
l Ince ! A cseh C::it'nuur,'ezetoseg'ro! egyelol'e meg azt se 
l..uaJuk, hogy egyaltalan a g"el'll icesek osztalyahoz t.artozlk-e." 
.1!,; J:o,'aCOall meg az Osztl'�k es spanyol csendol'segroJ fr 
lsmel'tetest. 

Az VozOl' bec::;ü!el.es mUlI�t!j all:'lk megbecsülését látja 
abban, hogy a kulI010l szaksajto loglalkozlK kozlemenyelvel. 
..1.' e1twlJttl lupunKat es az arneJ.·lKal \..o taveland-oan megjelenO 
'l�vooocta" clmu cseh lapot IS. , • . • \ lOensky ormeSterneK l"punkban Ismertetett tragedla
jával kapcsolatoan a brunm haaö3ztalyDlrosag nov�moer 
�.:S-an ltelKezett Nowak AJIl'ed tórzska pltany és '1'rtllek 
Antal tórzsormester tel ett es mIndket vaalOttat felmentette. 
Ismerteti a targyalást, amelynez megjegyzeseket IS luz, 
de az lteletet nt:!1l1 bll'aljal mert a kUtollal ltgyesz seml nisegl 
panaszt emelt. 

l\.urhan tÖl'zskapitanyt azért támadja, hogy a hozzá 
knránsagokkal IoraUIO csendóroknek a testuletbul valo tavo
zast aJanlJa ellnt.zes helyett. l\.arhan kozcsendorbol lett 
torzskapnany, tehat mar azert sem volna szaoad 19y be
szelnIe. K ulonben is a kérelmeket lnegllallgatnll a panaszo
kat O l'vosolni, szolgálati kotelessége. A �ll<Ket azzal vegzi, 
hogy a testulet ajtaja elsosorllan az llyen gondolkozasu 
em Derek számára van nyitva. 

l/lYJO. szá m .  
Évnyitó Cikkében bejelenti, hogy az Obzor ezentúl ha

vonta haromszor jelenik ;meg. A csendőrség érdekeben har
rol tovább, újra kifejti programmját, melyet lapunkban 
már ismertettunk. Ismerteb a lap jogvédö- es j ogi tanácsadír 
irodájanak multévi forgalmát. },;Iobbinek évi 2u, utöbbinak 
évi lU korona a tagsági dlJa. A tagok szolgálatukboi eredő 
ügyeikben ingyenes j ogi tanácsot, ilietve vedot kapnak. Mult 
évben ,5780 ugyet intézett el. A tagoknak 6 1  esetben nYUJ
tott jogi védelmet a katonai bíroságok előtt. Ezekb,,1 21 
esetben megszüntették az eljárást, 9 esetet fegyelmi elinté
zésre adtak át, 10-et feltételesen elítéltek, 17-et felmentettek 
és csak 4 esetben szabtak ki jelentéktelen büntetést. Az 
irodának 6900 elöfizetője ,"olt. Multévi bevétele 25.706 ko
rona, kiadása 21.306 korona. Az iroda teendőit mindössze 
egy fogalmazó és egy irodai segéderő látja el, de az Obzor, 
nem pedig a befolyó tagdíjak tel·hére. 

Idegen csendőrségek rovatában a dán, francia, olasz, 
japán, oszt1'ák és spanyol csendórségről ir. Magyarol'szágról 
megjegyzi, hogy a magyar kormány minden téren sulyt 
helyez a1'1'a, hogy a magyar nemzeti eszme általánosságban 
s így a csendőrségnél is érvényesüljön. Azt írja, hogy la
punk minden oldalán propagálva van az elveszett teruletek 
visszafoglalása és tiltakozás az entente kibírhatatlan 
uralma ellen és az a körülmény, hogy M,agyarország nem 
bűnös a háború előidézésében, mégis őt nyomorították meg 
legjobban. Rákóczi idejében és l871-ben a magyarság Fran
ciaországért szállt síkra, amire ez Trianonnal felelt. Wilson 
igazságot hirdetett, de csak a győzőknek. Csonkamagyar
ország 11em nyugodhat bele ezen állapotba s megbilincselt kezekkel bár, de mégis reméli, hogy Nagymagyarország fény· kora vissza fog térni. 

Kifogásolja, hogy a már beállott tél dacára és sok tiltakozás ellenére a csendőrök még mindig sisakban j árnak szolgálatba. lA kassai, ungvári és troppaui rendőrség már raktárba tetette a sisakot s helyette orosz kucsmát adott a rendőröknek. A csendőrvezetőség a multévi fagyások dacára, tovább alszik és álmodik. 
Az írógéppel el nem l átott örsök számára 450 irógépet rendeltek. Kérl, hogy a csendórök tulajdongépeit váltsák meg, llletve kotelezzék erre a szállító céget. - Kérdi miért nem rendelték el az örsöknél is a 'hétvégi szünetet (Weekendet). , . ha iR központl parancsnokságok megkapták. - A csendorok természetes apaságál'ól ezzel kapcsolatban a 

�sendől'?k súlyos helyzetéről lapunkban legutóbb e tárgyról 
11'1 clkkunkkel kb. azonos álláspontot foglal el. 
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.. Prágában 1928-ban 11 hónap alatt 7000 kiderítetlen b�.\I�ese� v�lt. . Ennek okát a nyomozás központosításában Iatj ':, ova mti a vezetőséget, hogy a csendőr-nyomozószerveket IS centralizálják. Berlinben az esetek 90 százalékában tehetetlen a rendőrség. 

Megemlíti, hogy a Felvidéken a sokféle rendelet ellenére. ,a csendőrelőléptetéseknél nagyon érvényesül a protekclO. 
Kívánja, hogy bizonyos időn túli szolgálatot valamint a bű�ügre� ' kinyomozását külön díjazzák, úgy, a�int az az osztrak Idokben volt. Ezt rosszul értelmezett demokráciából szünt��t�k be. U�an�sak k?veteli, hogy la tettenérési jutalmat uJ�?1 a csendorseg �apJa. A pénzügyminisztérium ezeket �� osszegeket u&>,ams a Ihatármenti pénzügyőrség jóléti alapJanak rendelte Juttatni. Ennek az alapnak ma már 26,000.000 korona vagyona van, amelyből Jlgész sor házat épített. Egyik csendőrnek lócsempészek tettenérés éért 16.000 korona j árt volna, de a fenti rendelet alapján azt is a pénzügyőrség alapja kapta. 
A tótoknak a csehek elleni ellenszenvéről írva , megállapítja, hogy egyesek a törvényeket és rendel\lteket csakugyan nagyon szigorúan és kíméletlenül hajtják végre a Felvidéken s így az ellenszenv nem egészen indokolatlan. Különösen Vlk törzskapitány könyörtelenségét teszi szóvá. Vlk-nak felrója azt is, hogy a köztársasági elnök egyik felvidéki utazása alkalmával a vasúti pályatest mentén felállított csendőrökn",k a különvonat közeledtekor - tehát a legkritikusabb pillanatban - fák mögé, hidak vagy átereszek alá kellett bújniok, holott ezek a csendőrök a rájuk bízott feladatra nagyon büszkék voltak és azt szerették volna, hogy lássák őket. , 
A légionisták november l-i gyűlése után az egész vonalon bizon vos "tisztító munka" indult meg az állami alkal

mazottak között. ami a gyakorlatban a légionistáknak még 
nagyobb előretörését jelenti. 

Befejező cikkb,m a csendőrség egyesül égi iogának fel
éle..�ztését sürgeti. Szóvá te�zi. hogy a csendöröknek mel!'en
gedték ugyan, hog-y különböző automobil- és légjár6-
eP'Vps;ileteknek tag'jai lehessp.nek, Ide a csendől'eg-yesület fel
:\lIítását nem engedik meg. Már p",di� a csp.ndőrsél!' anyagi 
helvzote az ilyen dráp'a egvesiUp.tekben �aló részvételt nem 
P11Irerli meg. a csendőrök legfeliebb a varról!'éo- vagy öngyújtó
tulajdonosok egyesületének lehetnének tagjai. 

(Olaszország.) Fiamme d'argento. 
12/1929. szánn. 
A vezércikk az olasz királyi párnak a pápánál tett ün

nepélyes látogatásáról ír, méltatja ezen tört�Jlelmi es�mé!lY 
jelenwségét, idézve a ,'Popolo d'ltalia h�sonlo tartalm� ,cIk
kének egyes részeit. A vezércik� utan ,� s:erke�ztoseg a 
karácsony és újév alkalmából a kir. csendorseg foparancs
nokának, tiszt j einek, az egész olasz fegyver,es eronek: vall!-
mint az összes előfizetőknek sok szerencset, haladast es 
nagyságot kiván. . I' . 

Hosszú cikk keretében folytatja a lap a trlp� ISZI 
gyarmati harcok ismertetését. A kir. cse�dőrség szamos 
hősies haditettéről számol be, külö�ösen �lemelv.e ,a benn
szülöttekből alakított és a ki� . . csendor:;é?, ,tamogatas;ll'a rhlk 
delt Zaptié" testület tagJamak klvalo szeJlemet, a 

"Olas��rszág első katonája" mellett t?;hete�le� hűséggel � 
önfeláldozó bátorsággal küzdöttek saJat . ver�lk, .ellen. • 

Zaptié" testületet az olaszok Tripolisz megszallasanak el�o 
idejében áJlították fel, mely 1913-b,an még .. c�ak , egy 

I 
sb!l� 

.' • ' II ' t t k '  ez ett ma mar 922 fo letszamma IL fobol a o osz ago ep , 
bi h t '  f ddhetetlen előéletű A testületbe csak teljesen meg z 3; o) .. e 

" Ben azi vá-ben!1szülötteket ��sz��� fel, kik bei�(����S��an 
felsz';elt és rosaban egy: gy?nyolu, mo, ern, 

keresztül alapos kiképberendezett Iskolaban hat hon�IP
on 

'skoláról számos jól sikezé sben részesülnek. A lap erro az I 

rül t képet is közö!. . � Vörös em berek kö-
Arturv Baü százados folytatja " 

é '  miIánói for-
zött" c�mű ci�ksoro�atát: 7�1����z�i ;:e�' A 

v�ikkíró bírálj,a 
l'adalml esemenyek IsmeIt� ese

l l sem alkotott s",mmi érte-. l ' t mely meg se 10 . l ' t a szoc�a Izmus . a ,  ' I bírálat alá vonja a szocla IS a 
keset es maradandot. Su yo� 

a vörös zászló lobog-vezetőket, kiknek forrad�I�1 1 
sZ:�:��al való felizgatásába!, tatásában, a népnek ol�S� ' il,ef'��ke bérlésében merül ki. MIés utazásaik alkal�áva 

It
a � .. u 

eg az erőszakoskodás teré;'e 
dőn az általuk .fehnger

l 
e. l " op! 

k után pincékbe és egyeb 
lép ők azok. akIk az e so ovese 
helyekre rejtőznek .eJ . . " . k tárcájában egy fill;t�1 RocóO Carpentlen .. o�d

sparancI�
n

gy
o 
zése után, pénzhaIDlsl

csendőrről ír, akinek rOVl esen e Je 

tás ból kifolyólag, saj át menyasszonya házánál házkutatást kellett tartania. Megkapóan írja le a szerelemnek, szánalomnak és kötelességtudásnak azt a nehéz küzdelmét, mely 
a fiatal csendőr sZIvében lejátszódott. A kötelességtudás diadalmaskodott, a csendőr börtönbe juttatta azt, aki eddIg számára legdrágább volt a világon. A lap egyik oldalán a ,szerkesztőség meleg szerencsekívánatokkaI 'üdvözli munkatárs át, Arturo Bau századost, abból az alkalomból, hogy neje a harmadik fiúgyermekkel ajándékozta meg. 

Hosszú cikk keretében számol be a lap a november hó folyamán különböző városokban lejátszódott csendőrségi zászlóavatási ünnepségekről. A zászlók átadása mindenütt fényes ünnepségek keretében történt, a katonai és polgári 
hatóságok közreműködése mellett. Az 'Ünnepségeken a lakos
ság minden rétege, pártkülönbség nélkül ;nagy számban vett 
részt, hogy ezáltal is kimutassa a kir. csendőrség iránt táp
lált meleg rokonszenvét. Ez alkaloIDlnai a tortonai csendőr
laktanyát néhai Bergia százados nevéről nevezték el, aki 
valamikor parancsnoka volt és a világháborúban megszerezte 
bátorságával az aranyérmet. 

A "Hírek" rovat többek között egy rendeletet ismertet, 
mely szigorúan szabályozza a fascista milicia tisztjeinek 
egyenruha viselésének jogát szolgálaton kívül. 

Ugyanitt ereedeti leklámot találunk : sok embernek gon
dot okoz a karácsonyi és újévi ajándék megválasztása. 
A Ditta Sarti bolognai cég saját likőrjeit ajánlja erre a 
célra, mert aki egy üveg likőrt ves�, csökkenti go��jai� és 
növeli a jövedelmét egy olyan olasz cegnek, mely a Vllaghabo
rúban annyit adományozott a sebesülteknek és bet�g�kn:k. 

A számos kép közül legérdekesebb egy budapestI latk�p, 
mely a Halászbástyát és a háttérben a �átlástemplomot ab
rázolj a. A kép al á a következő szöveget Irtak : "Buda pest -
a vár és a királyi kastély látképe". 

I'\'apsülés. 
Ma, amikor' a laggazd.agabb or'szágok is súlyos [JlLZMr 

ság.i válságok korszakát élik, kétszeros aggod!Llornrnal 
tekintettünk a tél elébe. Túloznánk, ha azt állítanók, 
hogy itt �w,lunk sok-sok feze'/' ember·t áUandóan az éhen.
halás veszedelme fenyeget, rnem felel 'Ineg az sem a való
ságnak, ha valaki azt állítja, hogy nál'!I1�� semminemű 
munkaalkalom nincs s így laz ember'ek htaba ker'esnek 
munkát Nem túlzás azonban az, ha 'azt áUítjuk, hogy 
sokan v�nnak, akik ta szűkös mindoonapi kenyérnek nehéz 
előteremtésével kimerítik a maximumot, amit egész ener
giájuk és a munkalehet�s�g szá�lukr-a er:gedéIY,ez. Egy�s 
nagllon szel'oocsétlem kivetelekto� elt�kln,tve, eh

.
��alnw 

valóban nem keU <S(!Itkinek. Százfele 'mod es le�etoseg v�?" 
arra, hogy az ember a lemszük�égeseb.b�t maganak �ecsu
beteG úton megszerezze, azt, annre a {!Zlkumnak az elet -, 
vagy mondjuk inkább veg.etálás továb?folytata
sára szüksége van. A kenyér azonban nem 'mmden; Ha 
beköszönt a tél s a hőmérő O fok \Illá száll, lakkor meg a

.
z 

edzett fér'fiembernek is szük.sége van egy m.elegebb UJ
jasra és egy fűtött hel7liségl'e, ne1n beszélve az asszonyról 
és a gyermekTől. Élénken emlékezetünkben él az elmult 
tél s e7-élrt szinte ry3megve gondoltunk arra, - n!! lesz, 
ha megismétlődik! ?  

* 

Január m.ásodik felében járunk. A z  égről langyosme
legen süt le a nap. Soha m.ég így ezt a napsütést, 'ezt a 
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. • .  ' '' t'''" l nem értékeUék az eonbf>rek, "til/l. "wst. ja nI/uI" '1iI)JoSU· •• 
tudl t '  k Pe)1s::,c még 'lem vagyunk túl a tél ".., .

. 
és I/em . ta '�. ' 

hog', �/'t.'m lcsl<-e még hidJegbel/, s�t cl5'lkOl'gó h,��gb
,
en I

,
e-

T :" k De az hogy január másodtk felébe'lI télthabat ?tel: 
�i:; "/;het sild/Ili és fűtetle II h elyiségbM át lehet alud�u 

"J·,M"a·t alléikül hogy megfagYl/a az embe/', ez mar eq/l tO S�,·" " , , k '  th t" k 
p�;ití" Ilyereség a téIből, -

, 
ezért halálkod�oa te ,n e �n

o_ a kékség bő/ rállk moso/y go l/apm . . A le?!I!ká b b  ",�lküJo 

zők k'özött is l'a l/llak fokozatok. B ,zonyara va nnak olya

/lok, akik ho.oll g ya.szo I gaJom IIwl, igtfn�telenséggel, lem�7� 
da$sal össte tudtak annyit kuporgalnr, ho

.
gy - lItoltd1uk 

_ mMfél hónapra teJt vO/lia tüzeJőre, de tobbre n67n .
, 

Nos, 

_ ha szá raz ado ,tok, számok alapjáll fúzzük gondolatat1!ka�, 

akkor a II�/kiilözőkllek ez a kategóriája túl van ,a. �esze

Iyell, h iszell január második felében vag�unk', mas/eL hó

nap muh'<L már március van ,  akkol' pedtg �nq,r �!�talo

.oan is kezdődik a tavasz. A hivatalos és magan ,6tekony

célú szénakcióknak bizonyám könnyebb LelSZ � doLguk, ha 

valóban csak azok1'ól 'kell majd gondoskodniok, akiknek a 

lIIá;s/él 'h6':J!pi tüze/őre se futottJt. .. , 
Bámulatos átalakításokat végez ez a 'napsutes aZ lern· 

berek al'rAÍII és lelkébm. A 'gondterhes l'edők a Ihomlokon 

el.sím,dnak a szem.ekbm az Ö1'ökös gondot itt-ott a derű 

csillogása 
'
váltja fel, sőt olya�mit is észre lehet ven�i, 

mintha az e7nberek hajlanának kissé a szeretetre ' tS. 
Am;n az ember hiába fáradozik, azt létrehozza a ?Ulp. Ez 
a iJedv6S, meleg januári ?Ulpsütés . . •  

Dicséretek. A m. kir. csendórség ,elilgyeló;e Orbán Is/ván 
tIszthelyettest, mert ellcnőrzőszolgáJat közben saját kezdemé· 
nye7kséb61 általa elfogott csavargóra lelkit.meretes alapos
sággal le\olytatolt nyomozással szakas-z.ának körletén kívül 
felITő helfekeD. előfordult 10 rendbel i  lopás hfintetLének elkö· 
�eté�t rábizonyltotta, továbbá kivaló szaktudá.;sal és lelemé· 
nyességgel teljesItett pótnyomozás sorún az igazsúgs-.olg,;.lta
tás kt>zébe juttatta a m. kir. posta kárúra Valkón alapos elő
kéS'ZÜlet után 'l"égrehajtott 14.020 pengő kárőrtékfi lopáS tette
sét. 'l"a1amint a közbiztonsági szolgálatnak általában kima· 
gasló késZSéggel való teljl'Sltéséért ; Szab6 Ignác gazdászati tiszthelyettest 26 éve t meghaladó esendőrségi szolgálati ideje 
alatt a kÖ2biztonsági szolgálat terén, valamint osztály gazda
sági bivatali segédmunkás minőségben nagy szaktudással, 
lankadatlan ügybuzgalolllmal kifejtett igen eredményes tevl>
kenységéért és előljárói batbatós támogatásáért. dicsérő ok· 
irattal lá/ta el. 

Á budapesti csendörkerillet parancsnoka vitéz Gid6falvi 
Pál ga .. dászati tisztbelyettest, mert 17 évet megbaladó 

e.endőrségi szolgálati ideje alatt kötelességbfi magatartást ta· 
nusHot!, az utóbbi időben mint osztálygazdasági hivatalba 
beosztott segédmunkás irodai és raktárkezelői teendőit oda
a dó ügybuzgalommal jó eredménnyel végzi; Hu/Ulw Mihály 
ti,zthelyettest, mert a péceli örskörletben folyó évhen soro· 
zatosan �Iküvetett 12 rendbeli lopás és három"endbeli lopás 
kisérle!ének tettesét szakszerűen és körü!tekinWen lefolytatolt 
nyomozás során az 19a-z..liágszolgúltalás kezére juttatta, vala
mint a kÖZbiztonsági sz.olgálat e�rébkél1t is lelkiismeretes és 
buzgó tcljesíté�érl; Boda bstl'dn örmestert. meri a biai és 
pátyi örskörletekben bárom hónapon át elkövetett 2U rendbeli hrtöréses lopások tett. set körültekintő és lelményes eljárással elfogta s 14 óráig tartó, fáradságot nem iSIllc.rŐ, kitartó és szaka\"atott nyomozás után az iga'lságszolgálta lás kezére juttatta ; Sas�i Lajos tiszthelyottest, mert mint örspn.rancsn ok az ör,körl.Lében előfordult, sót a szomszédos örsk örletek teMiletkre is átteriedő, éveken át garhdálkodó tolvajs-.övetkezet üzelmili nyomozásának irányltásában leleményesen s körül· tpkintően közreműködött, továbbá másirányú igen bU21gó és eredményes tevékenységéért ;  Domonkos Lászl6 törzsőrmes. tert, mert mint járőrvezetö a-z örskörletben. valamint a swms2lédos .ör

.
�körlet

.
ekbén éveken át garázdálkodó tolvajswyetség tovább, u",,!melt gyors, leleményes, fáradságot nmn ismerő, 132 órán át tellesHett nyomozással ártolmatlannú tette 16 rendbeli betöréses lopást kidedtve, a búnjelek biztoslt�a mellett a tolvajszövetség tagjait az Igazságszolgáltatás kezéro juttatta; K6réh G'I/. Ferenc tiszthelyettest, mert 1915---192Q. évek. bon Karon". Kunhegoy6S, Kunmadaras és Ná<\udvar belysó-

gekhcz tartozó tanyákon gnráz�tllkodott .. kilenctngú bűnszö· 
vetkezetet, mell' többrendbeli buntett elko

.
vetésévol n Ink?ssá. 

gat rcttc�bon tartotta, szakavatott, lelkll�1Ucretos é� farad
ságos nyomozás sonin I1Z i�n�gszolgltlta.�a-8 , kezébe Juttatta� 
miáltal fi forradnlnmk utáni ulőkben II kozblztOlltiág 

.. �cl!r�
úllitúsa és II c8endöI�ég iránti bizalom en:elése korul l�en 
orcdmóllyc-sen mCtködött,; lvicz Ferenc tI8zt,helyettcs Ofa
parancsnokot. Szalay László tiszthelyettes örsparancsu�kot

: 
.1fora ,'ecz 1.I<'la t isztbelyettes örsparancsnokot és Zobor Laszlo 

t iszthelycttes örspurancsnokhelyeltest l17jért. mert n salgólal'
j�lni sz.é'lltuMcncéb('1l huza.mosabb idö óta, fökónt 3z.o11ban az. 
1'!t'29, é� no\'ember haváhan 26 napig tarló szénbányó97R:zt l'{ljk 
id('jo alatt fúrads • .'lgot nem ismerö. lankadatlan �'H:r��{mnnal. 
köriiltl"kintöcll és clöre.hitÓall, az átlagot lUl"SSZe fehllhnla.dó 
ügybuzguloOlmul. tapintatosan ?s eredmén!,csen tcljc::,ított 
közbiztousúgi szolgúlatot; Szedla k Perenc tlsztbelyettest ó. 
Mé�záro,� Gyu la t i�zlhelycttest azé rl , mert rDlnt szaka..,l.� 
l,arnTl{'St10K a sal �óhu'jáni szónmcdcncébcn b �l�lalnosabb idö 

óta, f<Sként azonban az 1929. é v  no\pcmher havub:'l11 26 llapiJ,r 
tartó �zónhúnyúsu;zlrájk jd<,jc alatt fúradságat nem ismerö 
ornyedetlen szorgalommal, kÖl'űltekintöcll, előrc!utó3n , ta� 
pintIltlal ó" bő tapasztalatokra mutató szakértolonrnel lra 
nyitotto ős llla rendelt örsei eredményes , .. ol gá la tteljesitését ; 
Szab6 Károlu I. t iszthelyottest. mert 179 órá n  át fúradságot 
ne.m ismerő, lankadatlan buzgalommal és s'Ulkél'tclemmel pú
rosult leleményes nyomozás SOl'{lTt U"b örskörlelében s azwl ha
táros területekell hónapokon át gará21dálkodott tol vajszövel· 
ség álhll el követett több lopási esetet k i del'itett s a bűnjelek 
bi7jlosi túsn utún fi tetteseket elfogvn, az. igazságS"holgáltatás ke
zére juttutta; Sütö István őrmcstcrt, mcrt Kormá nyz6 Or (JN 
mél/6sciga Gödöllőn való tartózkodásnnak tartama ala. t 
terhes és llagyfontossá.gú különleges s2olgálatot mindenkor 
fáradságot nem ismerő kitartitssal. teljes odaa dással, az iltla· 
�Oll felülemelkedő s-z.olgálatl<észséggel, körültekintően teljesi· �ette továbbá mert járőr\'ezetőj ét llZ örs körleLábell s azzal 
hatá;'os területeken hónapokon á t  garbdtllkodó tol va'jszövet· 
ség tagjainak 179 órán át tartó nyolllowsában eredményesen 
támogatta, dlcsérö okirattal lá/ta el., mig Mészö!y Istvá n  
tiszthelyettest, Gyel vai Islván törzsőrmestert és G riffel Mi· 
hály érmestel t, mert a m .  kir. posta ·kárára Valkón 14.020 
pengő kál'értékben alapos elők,éstités u t á n  el követett lopá. 
tettesének kiderítésében szakaszparancsnokukat járőrtársi 
minőségben odaadó készséggel és igen eredményesen támogat· 
ták; Péler János gazd áS'Lati tiS'Lthelyet test, mert 16 évet meg' 
haladó csBndőrségi szolgálati ideje alatt kötelme it odaadó 
ügy buzgal�ml1lal teljesítelte, az utóbbi években osztálygazda' 
sági hivatali segédmunkits m i nőségben teendőit ",aké1'telelll' 
mel, jó t>redmennyel végzi; Szntlltk6 Sándor es(}ndő1·t, mert 
járőrvezet6jét többrendbeli sorozatosan elkövetett lopás telte
sének kiderítésében teljes készsőggel támogatta s a közbiz· 
tonsági szolgálatot egyébként is buzgón és lelkiismerotesen 
teljesiti ;  Fehér Jáltos esendőrt, m ert a biai és pátyi örskö rle-, 
tekbell bárom bónapoll át elkövetett 20 rendbeli betöréses 10' 
pások tettesének elfogásánál s vele 114 óráig tartott fáradsá· 
gos és eredménl'es ny omowsnál járőrvezetőjét hathatósan tá
mogatta; Isdn Cyörgy örmestel't, mert az, örskörletben. Yala� 
mint a szam zédos örskörlett>kben éveken át gará'Ldtllkodó 
tolvajszö\"etség üzelmeinek 132 órán ú t  tartó nyomorosánál s 
n tovajszö�etseg tagjainak e!fogásánúl júrőrvt>zetőj ét ercdlné· 
llycsen támogatta; T.Tere!; Imre tiszthclyett<-s örsparancsnokoL 
Gavr illás Pánfil tÖl'zsÖrmestert. Karavi n János tiszthelyettes 
örsparane.nokot. Barló Lajos törzsőrmestert, Huszka J6zse' 
törzsőrmcstrrt, Jlcik'osi Mihcily ti�thelycltes Ö l'spararrcsnok
belyettest. Szab6 Sándor tör.sőrmestcrt. Kiss l.ajos őrmester!. 
.lIolnár János Ől'mestert, Tar Alber/ cselldör!. NalJY Isi vá .. 
vróbacsendőrt. Neouela J6zsef törzsőrmestert, Veréb .dlldrós 
löröSőrlUestcrt. CSe1'nyik János örmestert, U,.bán Sándor őr
mestert. Gombos Sándor csendört. Pe/hő Zol/áll csendört. 
Csák Béla próbacsendőrt. Vass Péter őrmestert. T"pcsia Jó
zsef csendöl't. Bugyi István csondől't. Gönczöl Mihály csend
őrt. Oldi, J6zse' őrmestert, Egerszegi Zsil1mond őrm ... tel·t. 
Dani Józse' c endört. Cmt'a Lászl6 p róbnesendőrt, S06s Isi· 
L'án önnesterl, Ha rma th Vendel örmestcrt. Nao.1J R, hnre 
csendöl't, mcrt a salgótarjáni SZéll medencében 1929 novomber 
hónapban 26 nltpig tartó s"énbányás-z.s7,lrájk ielejjl al att fárad 
ságot nem l<mleró. kitartó szorga lommal, az átlagot messze 
felülh>rladó ü gybuz�a lommai tejjesitett közhiztou.úgi szolgi,
Iotot, nyilvánosan rne.qdicsérte. 

Örsl,arancsnokl kinevezések. A debrecen i cse ndőrkertll " t  
paraacsnoka MiM ls/vrín. Mdthé Perenc, Viznlliczk'l Mih,ily. 
BáUnt Lajos, Szab6 A. Mi"ály és Gerőczl [mre tisztbo>lyet.to.eket ünoPIl1'llnC9nokkÁ nov� .. te Iti. 
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Szakaszparanesno.kjelöltek viz kaszparancsu.okjeJölt t15' th I Ll 
sgája Szo.mbathelyt. A sza-

folyamán megkapták a "s 
.e YO

, 
eS�K mult . évi augusztus hó 

ges Lallanyagot amely 
zak3.>l'Jparancsnoki Vlq,.galln szüksé-

. , a  esendorsegi és kato . 
Igen széles ter6t ölelte fel .A. . 

. .  
. ual Ismere tek 

lett készüHek a v�zsg'ára 'es 
J �JoJtek szolgalatuk ellátása mel-

élve'l.tek SZOlgálatmelltes�ég��a� a
,

mu�
.
t ev <lcoo�bor havában 

';lok, a m. kir. esendőrs<"lg felü 
\ ,��gat Sch/ll " �renc tábor

ar 2-áu megtartott írá.sbeli . ,
gye.loJenek

. 
ol llokletevel a janu

tartották meg Szombathelyt�LI:S�� �t.a n  �.anuar a-
_�

n � . 4-én 

lleJYlsegeiben. .A. vl'zs<>"áztató b ' ,  tts�l spaIa�CSil'Okkep2lO Iskola 
Józ"ef tabornok, Sch�lherr K 

�ZO
l 

ag tagJaI voltak: Fischer 

ozreues, Szopkó Gyozo ezred 
ar? y ezredes, Zse'yonka Józse! 

kola ti5ztikara. Megjeleut mé
es 

a
es az ?rspa'rancsnekk&pző lS

des. A VIzsga követellllén ein 
g

k . 
:Vl�s�an Klemm Lósz'ó ezre

jelöltek megfeleHek. 
y c az esszes bzakaszparancsnok-

KözleKedési kihágás ok uz ös . 
. " . 

Idllá gáseka t  felölelő k " . '  , S'.les S7.arazMl dl közlekedés i  

é 
' enu:ycn kezelhető zse\)fü' t .A. ", .. s g l'észero összeallította dr llJlth G 

l'Je . csenuor-
sen 1 P 20 f M . d 

. .. es yula. Ára portóment�-. egr en elhető a S".I6rzőnél B d :Szentkirályi-utca 35., ll. 8. 
' u ap est, VIII., 

E,őléptek: � szegedi cs dó k 0 0 1  
Herváth Jcines -II T 'th l 

e� r cr.� etben törzsőrm esterré: 

G. Pardi Gás ár
" O slvan . II . . ormestel'ck; ő1'Inesterré: 

. , p ,  Nemesszeghy Pal Ökl'ös V'''ce c d "  · " k A nuskelc' d" k .. ' ... sen or o -
.. t . l .. csen er erüJctben törzsől'mslerré: Szekeres Jó;sef 
or�e� e r ,  o�rnest

.
erré: 

.
Angyal János, Beros Józse!. Apostol 

L��s, Oqspar Jozsef e s  Koznyárszky Tamás csen-dőrök. , �as�ago.t köt?ttek: A szembathelyi csendőrkerületbell 
Lazar Ede t Iszthel yettes Pál lrénnel B atykon F " [ " S '  d 
t· th l tt I 

. . ,  " u op an or 
ISZ e y e  cs mre Manaval Szepeiken A d '  

.. 
kerületb Ab 

. 
S 

. - szege l csender-

S 
en onyl ándor őrmester ilf ainál' Juliannával 

zentesen. 

. 
Z�mbori An

,
drás g. tisz.thelyettcst, aki 1�-beu Sz,ogeden 

telJesrtett szelgalatet, kéri Demetrovils 1I1 ihcíly <r. t iszthelyet-
tes (Eger), hegy eimét közölje vele. 

b 

. 
Szabó Gyu�a gútai ( Komárom megye) sl'JÜletésü esendőrt 

(rondfekezata Ismeretlen) és aZOIlJ bUJ' társakat ak'k ' . tt 
t ló k d '  . h I 

. . 
' l ne\ eze 

a r: 'h '0, �Sl e yet Ismerik, kéri Szabó Gyula tiszthelyettes 
(J aszapatI), hegy eimét közöljék vele. 

Csendőrségi Közlöny 2. szám. Személyes ügyek: Névvál
tozta.táse� : Elsner Gusztáv százades "Soós-Elsner"-re, Zalubek 
Istvan t.,�thelyettes "Szabados"·ra való névváltozlatását a 
belugymllllszter megengedte. - A tényleges állományba visq,
szavét

,
etett: Homo/.i Lajos tiszthelyettes. - Ideiglenes nyug

állemanyba helyeztettek : Végh Imre. ilfarkó Sándor liszthe
lyettcsek. --: Az idcig>lenes nyugállományba n meghagyatott: 

Szabó Istvan V. tiszthelyettes. - Szabályrendelelek: .A. Szut. 
244. pent 1.  bekezdésében feglalt rendelkezés, mely szerint 

ugyanazt a községet, illetőleg terep tárgya t több őrjáratba is fel 
lehet venni, i deiglenesen fel függe ztetett. Ezen fclfüo-gesztés 
hatálya alatt az őrjárati beesz,tásekban az örskörlet °mindell 
egyes községe és tereptárgya elvben csak egy őrjáratba vehe
tő fel, de indekelt esetben az esztályparancsnokság engedé· 
Iyezheti, heg�T egy fentosabb tNeptárgy (kÖZSég) két ő rjáralba 

is felvehető legyen. - Takarékossági okekból o Szut. 584. 
pentja úgy módosul, hegy a szakusl'Jparancsnek a já rőrellenőr· 

wseket a'z, örsök meglepéseivel, illetve a kÖl'JSégek, illarlelo· 

pEÍk és bányatelepek portyázásával kapesolatban időnkint, 
nem pedig ha vouta kétszer, végezze. A s'hakaszpanl11csnek a 

Szut. 586. pen t jában megjelölt helyeken nem negyedévell'kint, 

hanem félévenkint jelenik meg, a szárnYllatul1csnok azonban 
i ndokeit esetekben negyedévenkint is kirendelhetl Il szakn sz· 
parancsnekot. .A. S=t. 587. pontjú,ban meghatárezott ml'gle
péseket a szakaszparancsnek negyedévenkint 2--3-szor teljc-síli . 

_ Takal't3kessági eke kból ely állomáshelyeken, ahol Il g. hiv. fő
nökön kívül más g. tiszt rcndszeresitve n ines, a g. hivatal i fö

nök távelléto esetén legfeljebb <1 ]leU idő tartaou'u helyettes

ként egy helyben áll emásoro csapatállományú tisztet kell ki
rl'ndeln i . _ A csendőrség hi telo f. évi január l·től ke,,dődőle.g 

aq; ál lamházta rtás rl'ndkfvül súlyos helyzetére való tekiotrttpl 

5 sz,áza lékkal leszál lfHatolt. Ebből következik az az intézke

rlés, hogy u gyanez,en időpen tI ól ke-zdődőon a csendőrlegény

s6g tömegá tal án ya - gyalogesek és lovasok részére egyaránt 

_ havi 10 pengőben állapít·tatett meg a71 eddigi ha vi 11 és 12 

pengő helyett . A ruháoz;at lnl tehát a71 eddiginél is  fekezottab

ban kell takarékeskedni. - Italmérési üzletekben s Il'fiokkal 

k öozvetlon összefüggésben l evő raktárhelyiségekben fi nom 

szeszt hígítatlan á ll apotban osak ?iárt edényekben szabad 

tartanI. _ Végül a k özú t i  köz,lekedésrendészeti szabályzat né 

mely rendelke-z,ésének az értelmezését ta,rta lmaoz;ó és az oklevp

IllI! hábák utasítását módesító rGdeleteket tárgyalja. a kÖoz;löny. 
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kT'1 
��ke� nemcsak a csendörsée- tagjaitól, hanem bár. 

' ?  e oga unk s azt közlés esetén mee:felelően hono· 
�ál,uk. A lap!,nkban megjelent közleménvek tulajdon. 
,ogát lenntart,uk, azokat tehát beleegyezésünk nélkül 
n�m szabad utánnyomatni. _ Kéz;ratokat nem adunk 
vIssza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az ee-yik bldal��, félb!,s�bos�n. és irógéppel vagy könnyen olvas-

"9;t�. u-assal Irnl, Kezu-atok sorsáról csak a szerkesz
tOI �ea;aetek kö�ött adunk választ, azért kérjük mindig 
megl�.',.� o� milyen jelige alatt válaszoljunk. - A szer
kes�ol vzenetekben mindenkinek válaszolunk levelet 
nem iru. nk. Jeligéül kérjük kisebb helységek n;veit vá
lasztani, mert az azonos jeligékböl származó félreérté
�e�et csak igy lehet elkerülni. Ha jelie-e nincsen meg
,elolve, az érdekelt nevének kezdöbetüit és az állomás
helyét használjuk jelige gyanánt. Közérdekü kérdé
se!<r.e a. "Csendör Lekszikon" ro.vatban válaszolnnk . 
E}őflzetnl csak legalább félévre lehet. A csendőrség 
t� .. ,,�e�es és I!vu�áll�mányD lee-énysée-i egyénei az elő
ilzetesl áa: !el,:t hzehk. Az előfizetéseket kérjük Po.nto.
sa� �4!e-u,daDl, mert a felszólítás költségét külön fel
szamlt.nk. - A nekünk s�á",t pénzküldeményeket kér
!i!k a Nemzeti H;telintézet Budapest-krisztinavárosi fiók
,anak (!luda.l!est I., Krisztina körnt 141) 1672. számn 
csekkszamlá,ara befizetni, a csekkre pedig feliee-yezni 
bogy a befizetés a Csendőrségi Lapok 'avára történL � 
A h?zzánk intézett leveleket igy kell címezni: "A Csendőr
ségl .Lapol< szerkesztőségének, Budapest I. ker., Vár, 
Orszaghá2 utca 30. szám". 

O. J. ö1'1l1., .Ostffiasszonyfa. 1. Nemcsak a ta\'alyil, de an
n.ál sze�bet ős Jo?bat akarunk adni az, idén s azlán újra job
bB:t .és JobbB:t, mlllt allogyan anuak minden téren lennie kell. 
Kulonben ugy yan, amint lrJa: m i  valóban bajlársaink 
.. igazi" lapja akarnok lenni s ha megértést látunk, az csak 
f��ozza a , munkake��n�ct. 2. A gyakorlat az, hogy az örsö
ken . szelgala�et telJ,esJtek a állemáshelyükön pelgári erves
�al Iratnak Igaz�Ivanyt .arra yenatkezólag, hegy egészségi 
allapotuk gyógyfurdő Igenybevételét leszi szükségess". Örs· 
kiha]\gatá�on kell előadni az erre yonatkozó kérelmet s ugyan.
akkor az orsparancsneknak be kell nyujtani az orvesi bizo
nyítványt. A kérelem az ervesi bizonyítvánnyal együtt szol
gálati úten a kerületi pa1'ancsneksághoz kerül, a kerületi 
orvosfőoök a1' orv esi bi'z.onyitványt felülbírálja, mcgerösÍti. 
vagy ha nem tartja elyannak. ,unclynck alapján a kérelme
zőt gyógyfürdőbe be lehetne utalni, megvizsgálá.s végrtt al 
iIIetö nek a c endörervost fel kell keresnie. Ha Hé"í-z:re- szán

dékoz,ik monni, akkor az idények s7.erint kérelmH szolgálati 
úton a bel ügym. úrhoz (VI. c.l kell felterjeszlclli, ha Jledig a 

Lukács-fiirdőbe, akkor a kérelem szolgálati  úlen s a kerületi 

parancsnokság úlján a hudapesti hOll\'éd vegyes dandár

parancsneksághez kerül s elt döntenek a heutalás tekintet&

ben , mert a Lukács-fürdőbe kedvezményesen csak a honvéd· 

sőg utalha t  be belegeket. Más elyan gy6�'fürdő, ahon fi 

csendőr a szolgálati út ig�nyhevélelével kedvezményesen jut 

hat be, nincsen. 3. S1'olgálati úten kell kérni a beliig�'minis1.· 

tcr úrlól. Kiszabata nincs általánosságban meghatá;rez>a. 
rendszerint. napi 1 p-t ollgedélyeznek. 4. Csekklapot küldöt
tünk. 

Farsang. Pályázataink eredményét a pályázat rovatunk· 
ban h irdetjük ki. Figyelje ett. Egyébként eh'ussa el mai sZlÍ 

munkban .. O. J. ól·m., Ost Was6zonyfa" j!lligél'e kiildött üZP 
netün ket. 

\\1. J.,  Bi cske. Ha lesz tl1otorostnnrolyum, az co.k !\ uy� 
ron lesz. Ha lesz ra pénz. 
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.,P • •  \.. ... Mult �Yi llonmbL'f hú �-áll bekiildött egy tnnulsú-

60S n:romowst l'l:I filig h.�lik d kl,t hó, mar i� lür('IUl('tl(,llkt�· 

dik. bOb")" mi tüJ't�llt a uyomol.at i c!-dtC'l. - mi�rt lll'lll. lett 

kötOlvL'! Miul tuimi('u b4.:kühlött t .. \11tll�agos nyomozasrn. úg'�' 
Ul; öllero is azonnal kiihltüuk ni la::.-zl sz.crk(,sltö i  \lzenetünk
bt'll s ba ('lon:,�j II mult �" i nOYl'lDbcr �. �1.úmot .  lúhli fogja. 
hogy Öli js kapott ih.C'ndt..'t. E.g:r�hkl'u t  1l1úr nag:;.ou kól.c! VUlI 

a �oron. ('gyik l('gköull'bbi sz.:imun-khnu küzöljiik. 

Keszthel�'. ..l. nl'g�-Y(,llcuik éll"'l�,- bctÖltJSl' uhiu u6�ültbi 
(,ltg('d�l:rl"k('t �oron kinil auunk ki. _.\z ilYC'1l kl'rY�n:,l\k('t 

11l0,:;,t is bl' lrhC't ndni. de hogy lll('nn)-j idö s7.üksé�t"s a.hhoz.. 

amig az l'ngf'd(llyt kiadják. azt Ul'lll t mUnk, Xl'lll túlllo.:;�"Zú, 
HóyirAg. 1. Sajnos. mégis c&'lk az sz...imit, hogy lcszl'r(\lt 

cs II hónapot tiiltött ttlT'ol. Ha n kom munizmus bukúsn l1tÍln 

azonna] kérte volna fi vis$zavetelét, akkor még talán hi\'at� 

koz.bntuék arra. hOb")· csak a forradalmi ,iszonyok mintt .:SZL'· 
relt le s akkor talun kegyelmi úton fi megsznkih\stól eltrkin

tenénok. Ön azonban csak 1919 !lo",olJlberében k�rto a es"ndóJ'o 
�"ghez ,·aló V'isszaV'�teltH. erre pedig l'Uogadható indokolást 

fi bcsz.ámítás S'ZC'wpoutjáhól frlhozn i alig l('lll't��geR, :!. Az 

á.r,aszék re)('1 a kötVt>lljck �lhely('zéséért. e miatt trhát nggo

dalOlni ne legyen('k. de 32 árynpéllZck nlloriZ<.íl�\sárn most 

még kilátás sinNH'll. 3. Ha az örspnra.uesnok súlyt hclYl'7. 

arra, hog)- ahirendC'ltjd n. magánholmijaiknt is rendh(>11 

tartsák _ amire pedig súlrt is kell helyezni -, hefolyásüt 

termeszetes(,H a tekiut�tben is érvényre juttnthntjn, hogy II 
kellő mosdóeszközökkel s eg�-.b szükséges holmikkal min

deilki el lerron látm S ezeket n holmikat miudeuki a kelló 
helreu és állandóan rendben tartsn. 

Szab:ldélet Adjn eló örskiballp:atúson, hogy kötelezójéllek 
letelte előlt óhnj! leS"Lc<elui s indokolj a a kéreImét azzal, hogy 
polgári elhelyezkedés b iztosítm ... an számára, ha a leszero
léso soltaig nem búzódik. 

IpolymentI. A mult é,i 9, számból - s..1jnos - kifogy tunk. 
ezt fi számot mi is szí"esen fogadnók néhány példányban. A 
rölös péld<inyai közül fi 3 .. 5., 7. és 10. s"ímokat kérjük hoz· 
:r:á.nk eljuttntni. Fi gyeImét köszönjiik , áz elófi7.ctés"ket tudo
másul ,",ettük. 

Szép Hazám. Eső utún kÖl1öny('� IC'lIue az. amit tennt 
ak.r. �!enjen I ten hiré".l, ha már il!:<" alnkul t fi dolog s na 
e miatt annyira busulisnak adta a ('jH. .Azt mindenesetre 
mE"g kell mpg trm\llnin. hogy az élet k('mény küzdelont s ha 
mlaki n. érnkenység,;rp alapit ekkora horderejű lépéseke!. 
nnnak elóbb-utóbb le koll mondania "agy az érzékenyS�o:éról.  
.... rr arról. ho!!y az életbeu megállhassa a holyét. Inkább :lZ 
érz�ke�rség�t fogja kordáha. Az cg." e.etnek ez; n lényoge. 
a tohblre kar sz6t ve!::'ZtE"gl'hli. akár ,olt valami ign1.fl. nKár 
nem. Szivlolje meg a szavainkat, egynor még h:\l:\s lesz 
azokért! 

Tiszti chnek. íitéz Mauks Grub ... úmőr alezredes eime: 
Kev�rmes, V l té-Z ld,�nry (n"m er1vard�t) Frigyes örn�g:'o" II péeSl S. bilb ... "" gralogezrooben tclje,ít "olgálatot. 

, 
Erzen� én i.� mindazt. m i t  m iwJen magyar érez azok ellell 

kik ?nnYI életet s drtörörnel. a n llY;  boldogsdgnl feldúl lak ; lV1zflba�l. De é�zem ,keblpmbcn (lZ eröt is, hOD.'! jobban t-udom 
8zerctn,' e 1lozat, m mt !f..lltllöln i rlle" .... égeinkel 8 i"kriIJb ( l{aj
fam sZH'e1l,b�Jt cr k·esfru�éget. semllOgy az oly lépésre ,'ogad
jnn, mely h".(Jros lelI eIne a lta�ára. 

(Drci !,'.) 

T Á R O G A T Ó  
f!} leRkonnyebb fuvóhangszer I Saját IHlalmany ! OvakodAs ut61"1U1lol!.t,ól l meri mind m"!yek n"m gy6.remhól erednek. sllliny. külföldön keszul ulanzatok. Heseduk, Trombiták. Harmonika és ez ő"ze, hlllOgszerek es hurok leelinomebb kivitel· 

ben suilht.Je 8Z ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 
STOW ASSER k;:ulrt�;" 

Budapest, IL, Lánchíd u. 5. 
Kivdnalre árjegyzék bermenl\'e Az egyedúll magyar ba.gS1er!yár az orsz:igban Caend6röknek kedvermenyes re8z1elfize'es ' 

' 

, , 

LEGENY A GATON. 
- Regény -

IRTA: BARÉNYI FERENC. 
(3.) 

Hirtelen ijedt kiáltás rémülete rázta meg bennük a yelót: 
_ Segítség! Szép őrmester . . .  Segítsen ! 
Hamar lekapják v.:í.llaikról a puskát és a segítséget kérő 

hang jrányába futnak Átugranak la befagyott keSkeny pa
takon , áttörnek a havas bozóton. A tisztásoo habalmas gu
biis embereket látnak egy szán körül mozogni . A szán elótt 
3 hóban fekszik yalami olyan, mintha kaloastollas csendőr
ka1�p lenne. ;Elől /özalad Vaszi. Feléjük fut. Rémült"" nyujto
gat:ra keret : - Segítség! Szép ől'mester ür, /öl'gítsen ! 

Töbl>et lIem tud kiáltani, mert egy I,ödmönös magas 
ember valami nagy ruddal ,úgy csapja fejbe szegény Vns-zit 
hogy holtan terül el a hóban . . . ' 

A rémes álom mint nehéz lidércnyomás ült rá Gál Örs
'"1!zetó mell�re. Almában hánykolódva forgott. ,."'-rca ve rej
t�e-s .tett. 

,
a gy�trele�l1WI. Ne!" tudott if.Jébl'Odni, pedio; 

mmdket fuleben 51ketítoen kalapai valami lárma, amiről még 
azt sem tudta kivenni, hogy micsoda zaj. Csak azt érezte 
hogy már szinte fáj, kínozza a dobhártyáját. Erőlködött ' 
h�gy 

,
S"Labaduljon tőle,

. 
de nem engedte nyugton. Szüntel": 

nul la"mázott, nem csltult, sőt mind harsányabban kalapá
csolt . . .  kelepelt, rikoltozott, sikoltott a csengő . . .  a tele
fon csengője. 

Ríadta,:, ugrott ki az ágyból. A kis kalapács esze
veszetten tancolt a telefon csengőharangján. !de!!esen füléhez kapta a h"1lgylót : - Itt Gál örsvezető . 
Hallo. ki heszél ? 

Ismerősnek tetsző, rémült hang reszketett a kagylóban : 
Hála Istennek ! Mióta csengetek. 

Csókolon� a ke��t, Gizike, - köszönt Gál örsvezető a telefonba, amIkor ralsmert Gizi hangjára. - l\Iit para31-
csal? \ 

- Valami baj történt. A posta nem jött meg. 
_ Leg-yen nyugodt Gízike úgy tudom, hogy az őrmes-

ter úr kísérte a postát . . .  
' 

- Igen .. igen, �e sok pénz ment a postával . Beszéltem 
már a vasub postahIvatallal, nem érkozptt mpg oda a posta. 

- Lehetséges, hogy . . .  

:::- Ide sem, té,rt \"Íssza a posta"zán. tjfélkor szokott 
megJonn� � �

k
asutrol.

k
Most már hajnali három óra is elmúlt ... 

- e VI '  posta 'ocsis ment a 7. őrmester ú rraP -: !"- Vaszi. Miért kérdezí ? 
. 

GIZI szavaira valami megfejthetetlen, hátborzongató ér-
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:t.és n7argalt vég'ig Gál öI·svezetőn. Id kagylDba : 

egesen beszél t a 

. 
- Ak�Dr bizt

.
Dsan történt valami. Rögtön felköltöm S:elmCzkyt; Tustén� Indulunk és megkeressük a pDstát. Parancso.l meg valamIt Gizike? 

. -. N�m, semmit. Csak arra kérem, - kérlelte Gizi l lmánkDdDan, - hDgy hamar adjanak hírL. 
- Meg�esz. Ke�ét 'CSókDIDm. - Gál örsvezető felakasztDttll; a tele�DnkagylDt és �gr pillanatig maga elé meredt. LelkI szemelv�l '� 

,
bOl;,zasziD alDmképet látta : a véres csendőrk�lapDt, VasZI szetzuzDtt, véres fejét, friss pirDs vért a feher h:;vDn . . . 

, 
�gyszer�'e megrázkódDtt lés feleszmélt. Sietve ment at. a maslk sZD

,
ba�a. Szelniczky Dlyan mélyen aludt 110gy al�� tudta felrazm. ÁlmDS, ködös szemmel bámult Gái DrsvezetDre. 

.. ,
- Hamar 

,
szerel j fel ! SZDIgálatba megyünk. Valami baj 

tDrtent a pDstaval . . .  

.. � �.em lehet! hiszen az őrmester úr kísérte a pDstát, 
nYDszorgDtt Szelmczky álmDsan és nagyDt ásítDtt. 

, 
- Igen, de nem jött 'Vissza, pedig már hárDm óra el

n�ult, -. mDndDt�a Gál örsvezető s mert látta, hDgy Szel
mczky vIssza:aJszlk - parancSDlóan kiáltDtt rá : - Hamar 
ki az ágyból ! - GYDrsan felszerelni ! 

Szelniczkynek egyszerre kiment az álDm a szeméből. 
Esze nélkül ugrDtt ki az ágyból. Sebten-sebesen kapta ma
gára a ruhát. Egy-kettőre felszereltek és pár pillanat mulva 
már kint vDltak az utcán. 

Még egy biztató köszöntést intettek az ablakDn idegesen 
kitekintgető Gizinek, aztán egyenletes, gyDrs lépésekkel rá
tértek a havas Drszágútra. 

LehajtDtt fejjel, szótlanul mentek. Szemük lassan hDzzá
sZDkDtt a hajnali derellgés 'ho.málYDs világáhDz. Éles tekinte
tük kutatón követte a szántalpak párhuzamDs vágás át, de 
hiába. A friss hóban nem kaptak egyéb nyo.mo.t. 

Jó ideje haladtak már, amikDr egyszerre megdöbbenve 
tDrpantak meg. Kutató szemük nagy vél'tócsára bukka;nt, 
amely az Drszágút és az erdei út alko.tta szögletben bíbDr
színűre festette a fehér havat. A közeli útáro.k túlsó part-

�������� 

§ I 
A m:kir. Belügyminiszter 46.500/Eln. VI. C. 1929. 
szAmú rendeletével rendszeresített tár�asági dísz-

�§� 
mh" I" töké['''"bb ki,itolb'n. t,lj" ,.""i. I�� ,. mellett a Magyar Köztisz!vlselők Szövelke- ,.; 
zeta Ruházati Osztályának saját egyenruha

szabósága készíti el §
� :. fötiszteknek . . . . . . .  5468 � I�� 

:"II 
törzstiszteknek . . . . . . ,.; 

készltési díj ellenében 

�
§� Polgá" " 'gy,nm'á,,"i nik"k .1I.0dó� dó, I :"II 

választékban kaphatók 
,.; 
... 

Ruházati áruházaink: 

§ Budapest. Gróf 'J hza István· u .  18., lX., Mester- I � 
� utca 15-17., I.,  Att ila-utca 14 .. Debrecen, Vá�- � 

... 
utca 1.,  Miskolc, Kossuth-utca 1., Szeged, Aradl-

... � t 5 ( 'yőr Gró! Tisza István tér 5., Pécs, I § u ca -, ' , 
ákó . út 5 ... 

� :. Kazinczy-utca 2 ,  Székesfehérvár, R CZI- . � ... 

:"II NyÍ/ egyháza, l: zéchenyi-tér 8 ,  Kaposvár 
... 

ján, a. hólepte bDkDr mögött, a hó széttapDsva. Lehajo.ltak, 
hDgy JDbban szemügyre vehessék a bDkDr alját. 
"" ,

- :tt soká állt .valaki, - jegyezte meg Szelniczky. 
� az DS laba a nagy hIdegben szétrugdDsta a havat. 

Igen, itt le,elkedett, - állapítDtta meg Gál örsvezető 
nézelődve. - De nem egy . . .  ketten vDltak, - tette hDzzá 
elgDndo.lkozva. 

. - Honnan gondolja az örsvezető úr? - kérdezte Szel
lllczky. Gál örsvezető rámutatDtt a hóban látszó nYDmDkra : 

- Nézd csak, az árok havában is egy nagyDbb meg egy 
kisebb csizmának a nyDma . . .  
. - Igen, i�en, -

, 
helyeselt Szelniczky felélénkül ve, _ 

lI1nen a bokDrbol, 3JZ arkDn át ugrDttak ki az Drszágútra. 
Gál örsvezető a vértócsát nézte és hangDsan gDndDlkDzo.tt. 
- A pDstaszánDn Vaszi ült jDbbról. Ez csak az ő vére 

lehet . . .  
.. - De

, 
hDVá lett? - tanakDdDtt Szelniczky. - Hát ai 

Drmester ur, meg a pDstaszán ? 
- Mindjárt megkapj uk, - felelte Gál örsvezető. 

Nézd csak, a szánkócsapás az erdei útra tér. 
Keresgélve elindultak a szántalpak vágásában. Kutató 

szemmel a havat kémlelve, lassan haladtak felfelé. Gál örs
�ezető hirtelen megdöbbenve állt meg. úgy, mint az álmában, 
ugy hallDtta mDst is a lDvak hDrkantását. Már a szeme a 
hDmályban ki tudta venni a IDvak nyugtalanul hánykDlódó 
alakját. Megható vo.lt, hDgy mennyire örvendtek a lDvak, 
mihelyt neszét vették, hDgy a vad, elhagyatott helyen embe
rek közelednek. Határtalan örömük szinte túlfeszítette erejü
ket, már-már ikirag.adták a hóbafagYDtt szánt, de Szelniczky 
idejében mIlgragadta a kantárt 'és m egsímogatta ra lIlyugta
lanul !tDpDrzékoló állatDkat, Gál örsvezető körülnézett. .BDr
zalmas látvány tárult elébe. MegbDrzadva állapította meg, 
hogy álmában is ezt a szörnyű képet látta. ['ába előtt a 
kakastullas csendőrkalap hevel't. ;Pár lépésnyire tőle. hósap
sapkásan CZ/auber őrmester hevert összegémberedve. GáJ 
örsvezető megfDgta Szelnúczky kezét és némán mutatott 
Czauber <hmesterre. 

Halott VDa. Csüggedten, szomDrúan összenéztek. Azután 

A 

Csendörsé i La ok 

a m. kir. csendőrség 

egyedüli szaklapja és egyetlen 

hirdetési orgánuma. 

Megj elenik h a vonta három

szor, l-én,  l D-én és 20 - án 

32 oldal terjedelem ben, hir

d etés m m .  soronként 24 fill. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, I., Országház-u. 30. 
Tel : Aut. 600-20. (268. m. á.) 
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ogyszerre l obbant fel D szemük. Ki a gyilkos 1 Utána, 
munkára l l' Gál " . - -

Letérdeltek halott örsparancsnoku.k !flel e. .0' s\ e 
zetö a ,�l1anylámpájlit elós.edte, h,?p J obban �,:gvlZSgkt 
h ál< ,\Z örmester hósapká)at a "ére te Jesen 
't

llSS
tt J\ " i�)'ebubján aludt , ércsomó. Arca eltorzulva, a fel-l a a. � 

ismel'hetetlenségig összezuZ\'a. . . 
Gál örs"ezetó alig bírt hangot adm, halkan sz6lt . 
_ Keméuy, tompa tárgyal ütötték agyon, .. -:: hátulról. 
Szelniczky egyetértóerl b?lintott �s 

?
aztan k()rulné:rett. 

_ De, hol az ólmester ur puskáJa . , . 
Hosszas "'...,resgélés után nagysokii."" megtnlalt.ik a pu�-

kát a befagyott patak ha"as árkában. A puska zár6csap6Ja 
érintetlen. . k" tk t t tt Gál _ "áratlanul, on'ul ülöttek agyon - ove ez e e ?  _ 
orsvezetó. Aztán megtapogatta a holttestet. - Látod . "tilo 
helyzetben, meggémberedve fekszik a hóban . . . Tehát az 
,;nuester úr még a szánon ülve halt meg. �rl'e mutat a,z 
is, hogy a feje, meg a .keze ik�rül nincsen kiolvadva la 'ho. 
Már holtan, hidegen kerult a hoba. 

Ezután felálltak és a postaszánt vizsgálgatták. Az ülés 
mögott egy puha csomag?n

. 
két térd,:,ek a nyom

,
át fedezté� 

fel. Gál örsyezetö megcso".lta a felét: - Nezd-e, �z 01-
mester ,úr háta mögött hosszabb ideig térdelt valakI. Az 
ütötte agyon hátulról. Az örmester úrnak tudnia kellett, Ihogy 
az a "aIaId !fent yan a szánon. 

_ De mi-ért nem lött az ónnester ú r ?  - kérdezt� 
Szelniczky, - hiszen először a postakocsi st vertek fejbe. 
A zárócsapon látszik, hogy hozzá SelI1 nyult a puskahoz. 

_ Mert annyi ideje sem volt szegény őrmester !Úrnak, 
hogy a puskához nyuljon, - mondta Gál örs"ezetó és szo
m()ruan hajtotta le fejét. - Olyan váratlanul ütötte le az 
a gazembel', aki mögötte térdelt. 

_ Ho"á lett vajjon a postakocsis ? 
Kutatva néztek körül. Csakhamar megtaláltál<. A posta

szántói p1r lépésnyire hevert a Vaszi holtteste is - fejjel 
az országút felé fordulva. Fején két szömyú, élesszélú vá
gás; I" nagyobbik egészen .ithasította a koponyáját. E z  ol
totta ki fiatal életét. Gál örsvezetö lemutatott a hóra: - Lá
tod, a feje és a keze körül kiolvadt a pó. Ez még élve 
került a hóba. 

- Hátha összejátszott a rablókkal ? Lehet, hogy csak n rablás után ütötték agyon, mert attól féltek, hogy elántlja 
öket, - taiáigatta SzelnicZiky, de Gál örsvezető tagadóan 
lntett: 

- Nem hiszem. Vaszi becsületes, húséges szol::-a volt. 
Felegyenesedve megint íkörülnéztek. A .hóban három láb

nyomot vettek észre, melyek a postaszántói az országút felé vezettek. Alaposan megvizsgálták a lábnyomokat. A keményre fagyott hóban élesen kiváltak .. talpszegek nyomai. A lábnyomGk eleje mélyebben nyomodott a hóba, mint a sarkak nyomai. 
- Futott az illető, - következtetett Gál örsvezetó ; .szelniczky .. lábnyomokon túlnézve, megjegyezte: - A Qábnyo

moknak nincs folytatásuk. 
Azon töprengett már Gál örsvezető is. Azt kutatba, .kereste a SZérne mindenfelé. Hosszas keresgélés után egyszerre élénken felkiáltott: - De van. Nézd! - Gál örSVICzetó a 'Vaszi lábára mutatott, melyen teljesen új bakancs volt, 

hegyesen !kiálló talpszegek.kel. Szelniczky összehasonIltotta a 
bakancs talpát n lábnyomGkkal. 

_ Csakugyan ezek ;Yaszi ,lábanyomai, - állapította meg 
Szelniczky - úgy láts'lik, menekülni akart még szegény s 

akkor ütötték. agyon. 
Szelniczky szavai megint eszébejut�attá!,<: Gál . .  örsvez�tö

nek n l1émes álmot. Tisztánlátó ,szemel elott mmtha pllla
natra meglibbent volna a titökzatos fátyol, mely a halandó 
ember gyarló szeme elől eltakarj a  Irejtelmes "rők Mtpecsétes 
titkát. örulcéntelenül megborzongott, mélyen elgondolkodva 
kereste az <álom és valóság közöttí összefügg<ést. A szörnyú 
álom visszaidézése a fülébe hozta Vaszi kétségeesett segély
kiáltását : - Segítség! Szép örmester !Úr segítsen ! 

Lehets�ges, hogy Illikor álmában V.aszi kiált:i.s�t hal
lotta akkor ugorhatott fel Vaszi és  ihozza akart futni. \'al6-
szm�, hogy Vaszi akkor nagyon erosen gondolt re� és ezt n túl
feszített idegzetböl .kisugár�ó g�ndol.atot valamI csodf>:!at�� 
delejes IllUllám .közvetítette �hozza. Ki tudná ezt. lll1egfeJtem . 
Hosszan eltöprengett. Az

.�
tan dacosan mell'rázkodott,

. �mt�a 
leráz<ná maaáról a fejtöro gondolatokat. INlIlCS most Ido bol
cseikedésre o most cselekedni keIl. Láz.asan dolgozó agyában 
világosan kirajz.oló�ott a �zörnyú gJilkossá� minden mozza
naba. Csntlakozo lancszemül feLmerult a kerdés : - Hol a 
postal1da? 

Körülnéztek s keresgéltek; l'övidesen megtalálták a mély 
hóban. Avatott szemmel megvizsgáItáIc Vasbádoggal borított 
egyszeru fenyöfaláda, mely a szánOOl ülésül .szolgált .. 'Két 
lakatjá."l feszítésnek, k�rcolásnak . semmi nyoma. De nlll�� 
nek meg " láda kétágu vasszegel, melyekbe a lakat()k zal'O
vasai illeszkedtek. Valaki lakatostúl, mmdenestul egyszerre 
kirántotta. 

_ N agyerejú ember lehetett - jegyezte meg Szel-
niczky. I " é ' t A ládából minden kihányva. Mel ette egy ures, I'm te -
len postazsáJk. Az ajánlott és közönségee leyel;� zsákja . !d
hasitva a közönséges levelek a havon szerteszeJ Jel. �z aJan
lott lev�lek, meg a pénzesz;sák - sehol. 

összenéztek es szinte egyszerre mondották ki, amit gon
doltak: _ Aki ezt csinálta, postával járatos ember volt. 

t:izelniczky csitítóan megtapogatta a nyugtalanul topor
zékoló l ovakat. Gál örsvezető végigjártatta fl szemét a pok
róccal letakart- lovakon. Azután megnézte a lovak elé hul
lott szénamaradékot. Pár szálat felvett és jól megnézte. 
Minden .szénaszál véres volt. 

_ Betaikarták és megetették a lovakat, mondotta 
Szelniczky. 

_ Igen, hogy haza ne fussanak. Hogy el ne árulják idő 
elött a szörnyú gyiikosságot. Nézd csak, a szénaszálak 
véresel" 

- Hát ez hogy lehet? 
_ ugy, hogy a széna a kasban volt, odafolyt az őrmes-

ter ú r  vére. A lovak a véres ;szénát megették. Már pedig ez 
csak ,úgy volt lehetséges, hogy olyan elI1ber adta nekIk a 
szénát, akit a lovak ismertek. 

Hajnalodott. A ködöt mindjobban áttörte a mindent fel· 
fedö lIlapvilág. Most látták csak világosan, összefüggöen az 
elébük tárt borzasz;tó képet. Elgondolkozva, szótlanul álltak 
egy darabig. Legelébb Gál örsvezető szólalt meg: - Mit 
gondolsz, ki csinálta ezt? -------------------.------------

Bútor 20 havi RÉSZLETRE, 
előle'! nélkül 

NEMZETI BÚTORHÁZ 
Dohány-utca 46. (Klauzál-u. sarok I' 

.. 
8UTORT ON IS olcsó, kész�éDz�roD vásárolhat 

tO-15-20 havi r"lyószámlH hitelre 

TO�10RY és TSA It�I�:!: .. �:���, (Apponyi lérnéJ). A csendőrség logjainak kivételes kedvezmény. 

BUTOR részletre O· Budapest 3 olcsón VI., - utca • 
P08tá"ok é" rendőr"ég "zállitója. 

SZl 
má.okod 
,éges e 

'l'oll rán' 
most II 

Gá 
kezdte 
gött os( 
mester 
hetett 
vruruui 

déssel 

vegyül 
postak 
masa. 
n laka 
kábóJ. 

dottan 

fol y ta 
ugy-e 
pénz 
úgy , 

A 
gyak. 
'Zül el 
(cs (2 
felad, 
melut 

c!o,l'nd 
""cnd 

B 
l. 

Intra 
lábOl 
csak 

I :J LJ ... 



--l_�--_ja_n_u_�r�20�' ________________ �C�'SÉNDORS�Gi LAPOK 99 
Szelmcz/ky a vállát íVonogatta :  - Fog-almam sincs. De azt tartom, hogy nem lehet közön8ég-es embm-. 
-:- ,

A
.
z ám, nem közönséges ember, - vágta rá Gál örsveJI:ew elé!n.ken. - Én má.r tudom, kA ölte m.eg szegény őrmester uraJI.. 

- Kicsoda? 
- MiháJka. 
Szelnic�ky. esodáLkoz6an h'úzta fuI a szemöldökét és ta. �á.skodva Ismetelte : - MiháLka ? Lehetetlen _ az /tiszte-seges ember. , 

- ��dig az volt, - mondta ,Gál ö.rsvezető egykedvű váQLrándítassal és azután határozottan fűzte hozzá : _ de most már ll1.el'll az. 
- Nem 1ehet. 
Gál lörsvez.'�tő. hevesen megrázta a fejét lés .aztán el. k�zdte m.�gyarazm : - Nézd csak, az önnester úr háta mögott SOkáIg térdelt ,:alaki. Ez ,a valaki ütötte agyon az Ő:r. mester urat. Ez pedig csak ,az őrmester úr ,tudtával térdelhetett . Iott. Hát. mit gondolsz, felvett volna az őonester úr 

valanu csavargo,t a postaszáJwa, amikor pénzt fedez '? - Nem, - ;tiltakozott Szelniczky -és 'szilárd meggyőződéssel mondta: - Csak olyat, akiben megbízott. 
-::- U gye, aJk�b�n .feltétlen�l megbízo,tt. N os tehát, most vegyuk som·a. MlhaLkaban az onnest.er ÚJr megbizott hiszen postakocsis >'olt, ;kIiszoLgált csendőr és az őnruester ,&. 'bizalmasa. Láttad, hogy a postaláda nem volt felfeszítve? Hanem a lakat jait nagy erővel, mindenestül kirántotta valaki a desz. ká:ból. 
- Igen, - felelte Szelniczky li elgondoJkodott. _ MOlldottam is akkor, hogy nagyerejű ember Jehetett. 
- Már lPedig a Mihálka hatlaJllll1as, mős ember, 

folytatta Gál örsvezető mindjobban belemelegedve . _ Aztán 
ugy-e a MiháJlka postakocsis volt. .Külsejéről megismerte II pÉÍnl>.eszsáJkot. Nem js hasitotta fel, mint a /többit, ,hanem 
úgy vitte magával, mert tudta, hogy abban van a pénz. 

( Folytatj uk.) 

Megfejtések. 
1. 

A mult évi J5. számunkban 'közölt "Burkus csendőr a haa. 
gyakorlaton" címU pályázatunkra beérkezett 87 megoldás ko
zül el fogadható volt 25. Ezek közül - Pál Sámuel tiszLhelyet
tes (Zalaegerszeg) pályázata .olt a legjobb, amelyet, mint a 
feladat megoldását - alább közlünk. Külön dícséretet érde
melnek még a ,következők pályázata i :  Györgyi k  János 

csendőr (Bodva zilas), Milkovics Bálint 6s Szecsei Rafael 
csen dőrök (JáSzárokszállás). 

• 

Bur'kus csendőr elbeszélésében a következö hibák vannall c 
1. Bu,rkus esendőr 8! folyó évben mcgtartott hadgyakor· 

latra a SI. hadtestparancsnoksághoz nem vonulhatott be rumr 

táboricsendőr mert hadtestparancsllokság jelenleg n I ncsen , 

csak 7 vegye; dandár, de most tábori csendőrök sincsell�k. 

Fényképezőgépek 

prizmás látcsövek 

6-lZ h60apig terjedhető részlet

fizetésre készpéozároo, el lenőriz· 
hető eredeti gyári árjegyzék szerint. 

HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai és féoyképészeti szaküzlet 

•• (Közp városháza 

B U DAP EST, IV., Károly-korut 28. épűlelében). 

Fiók = VI., Andrássy-ut 31. (Nagymez6.u. sarok.) 
Kérje legujabb nagy képes árjegyzékOnkel. 

2. A hid használhatóságának megállapítása közben " gyalogél nem jelezhetett repülőtámadást, mert ö csak negyed. magával volt, tehát nem is egy egész félraj, igy gyalogélt nem küldbetett kl. 
3. A repülőgép megjelenésekor félraj megalakításár61, 

pláne három emberből, szó sem lehet, hanem legfeljebb vala. 
mely harcalakzat felvételéről. Repülőtámadás esetén rejtő
zést és nem fedezést kell elrendelni, de négy csatár által tűz 
sem nyitható meg, mert repülőgép ellen eredményesen csak e�100 pUSka összpontosított tüze érvényesülhet, ha "a repülő. gép 500 m-nél alacsonyabban és ugyancsak 500 méteren belül 
van.  Egyes jól lövő csatár l'epülőgépre, h a  az 100 méterné> 
alaesonya9ban repül, eredményese n tüzelhet. Különben is II 
repülőt mar 10 km-re is észre lehet venni s ezért azt az élnek 
nem is Kellett jeleznie. 

. 4: 'RepüJögépre egyeS csatár p el'ceken keresztül nem tüzel
liet, mert repülőgép nem áll meg egy helyben, hanem l pere 
alatt. 1 000 m távolságnál is tovább repü!. Es percenként nem 
adbatott le 20 lövést, mert a jelenlegi puska tűzgyorsasága 
percenkint csak G-8 lövés. (Há romszor kellene tölteni!) 

5. A támadásról szóló jelentését nem küldhette a 4. szám
mul , mert az nem is lehetett neki, még kevésbé jelentőfutóval 
és nem jelentő futli:i-ral, mert jelentöfutó rajnál l1iÍnesen. 

6. Amíg a jel entést vivő csatár AZ 5 km-re lévő parancs
JLoksághoz ment és v isszajött, tehát 10 km utlJ.t teit meg, 
ezen idő alatt, h a  akadálytalanul haladtak volna előre, nekik 
is el kellett volna a hidat érniök, igy nem lehet, ho,,"'Y II hid
tól l km távolságra találta meg őket a jelentést vivő. Annal 
is i n,káb b, mert a kérdéses híd csak 10 km-re volt kiindulási 
hell'üktől. 

7. A hídtól visszafelé jövet nem kerülhettek el lettsége. 
fényszóró csóvájába, mert azon időben, ha a paraszt dinnyé� 
szállított, még este 7 órakor világos volt. É hogy az ellen s&
-ges fényszóró cs6vájából kikerüljenek, nem kellett 10 percig 
szaladniok, mert ilyen esetben II felfedezéstől legjobban hiz
tos!t a mozdulatlanság, tphát azonnal le kel l feküdni. Külön
ben is a fényszóró nem igen világit egy helyet 10 percig, mert 
ezáltal kites� magát annak, hogy tűz alá veszik. 

8. A hlldtestparancsnokság tartózkodási helye II dinnyét 
szállító ember által déli irányban lett jelezve s ők, amikor az 
erdőbe értek, hogy az iránytÓl e l  ne térjenek, a fák 

. 
mohos 

oldala irányába meneteltek, tehát észak felé, IIOOrt II fak mo
hos oldala rendszerint észak felé van. 

9. A sarkcsillag, amely a nagy göncölszekér (és nem d 

kis göncöl) két hát.só csillaga közti távolságnak �5-szörös 
meghosszabbítása irányában fekszik, szintén az északi irány! 
jelzi. Tehá t mindenképpen rossz irányban haladtak. 

Helyesen fejtették meg még a következők: 

8'Uckllam mel' Ferenc őrm. (Zákány), K.ovács lIfihály
.
csendi!r 

(Szeged) Orosz István őrm. (.Vagyhorlobagy), Erdély, Istvan 
pl'b.-cse;ldől' (Bábolna), Tóth J�n?s Il. törm. (Szeg�), �au,v 
János I. csendőr (Kenézlö). CSikl Pol csen�ör . (JaszlodulI'!" 

Gácsi József őrm. (Biharkeresztes), BakonYI Jozsef th. (S,Ó-

"lelGtt 

C S I L L A  
nUk.éjlle,.t b ....... !. •• kl.u. mea •• 

ELEKTRA CSILLÁRGYÁR 
Vii .. Dob UCCZI 42. kIA......... eimre t •••• k Brnlat 

" rlP UP" ArJecn, .. t. Tel.IOa : Jo ... , .... n .. 
A csendőrSég tagjainak Fizetési könnvilése k. 

Kerékpárt és g rammofont 
a m. kir. c •• ndórség tagja nak 10,0-05 ár
en't edménnyel. IG havi r .. szl ... tllzetf'l.re 
ad ünk. - Addig ne vegyen, mig nem kérte 

árjegyzékUnket. 

B á l i n t  L á s z l ó  
VIII., 011111·01 52/b. Telefon : 16ml 426-89. 
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lokI. JlenJ/hrirt Ikm. (S;vmbathel#J, r 'a:l"1'liri [:,'I l'ón csendOr 

{o,c;egt""dJ, S:Ui Janos I. 6rm. (A�csút), Farkas Mihdly 1: .l?
rm: 

( .lf<Juyaról'cir), Lakatos IS/ t'ldl ormo (S:zombatl,ely), R llTtlU 

C;e,-oelJj örm. (Debr{ cenl, ..iddm I�ll.!dll (jnn. (Szeged), Czin ka 

Am/nis th. (S:e:led�, ez.rok Sundar órm. (Pécsvárad), llaro n lj; 

'�t t'á" 'Ini/. (Sze.Qed). Petrus 1sft'án örm. (Föld�s), Polgdr Jd

I/OS ('�t'1j(lor (B'lboluld. Kolo.:st'riri Gyula th. (Szombathely), 

8oC':ollY; JMJÖ Qrm. (Oiharkel'es:les), Csap JIiIHi/,V csendőr 

( Doboz). • 

. .\. !'ziyu rtn reD t Pill Sámuel tiszthelyettes (Za lnegers7.cgJ 
d 'llo�r. eg,ldejÜen elküldiJtlük. 

fr 

2. 
A mult éYi U�cellllJl'J.· 20. szamunkban közölt keres"l.trejt

\'ellJ- helyes meg(cjtese: 
n;:.zillle� sarok. 1. J�zuska születé.ét. - U. tét. - 15. so

Jal'. _ 16. \'Ö. -li. berukturoz. - :.W. S8'-. - 21. lózubla. -

22. h.ati. - 25. kilár"d. - 26. uoséggel. - 29. (h)atos. - 30. 

.. a., _ 31. lurwas. - 33. rak. - 21. lj. - 96. ot. - 37. kutnt. 
_ 3S. álareosbál. - 12. fakó. - 43. leadó. - 44. rokou. - 45. 

!.'"Ulu. _ 4;. gula. - 49. os. - 50. uk.. - 51. nic. - 53. lakó. -

5j. yrd. _ 56. hoz. - 57. ej. - 60. mL - 61. alsó. - 62. alak. 
Függvleges .orok. 2. etelital. - 3. :.eró tok alu. - 4. uta

zás. _ 5. kutua. - 6. ára. - 7. üszkös. - 8. ló. - 9. ed (de). 

_ 10. taligat. - ll. él'. - 12. :E;va. - 13. töve. - 18. kul'. -

19. áld. - 20. szemtauú. - 23. as. - 24. télutó. - 25. kará· 

csonyfa. _ 26. batar. - 27. graf. - 28. la. - 30. scb. - 32. szó
rakozik. - 31. Ica. - 35. jód. - 39. rend. - 40. só. - 41. ló. -

16, ""ir. _ J,. gól. - 48. lakoma. - 52. edes. - 54. ah. - 58. 

jó. - 59. ma. 
lielye.leu lejldiék nt,fO a köt'etkezok: 
erfl Jtiuo� c�eudOr (Szápar), Jankó Imre törm.. (Sze-lIlesJ, 

Papp Ferenc l. tvrm. (Jla('culi), Tóth István l/l. örm. (Kö
le�cl). F. Ki:;:) JUIlOS orm. (Szeged), Kiss Laj,;x l. örm.. 
(ltumI6). Iiuri .A'ldr<i. IÓI'III. (Boldog), Kéki Lajos th. (Székes
lellt!rvár), Scim:;on Luszlo árUl. (Susd), Tölgyes Istvdn órm. 
I Tti}) , lJadjc� Lajos törm. (Szeged), Sipöcz József törm. (Sze
ged), Almusi L(i�zló c;,eudör (lJalalonföldvdr), Ferellcli Jst
vein ll. unu. O·e:,zprém.), K01ICZ Sándor örm. (Okány), Ke

re ,z, es Andor gth. (Budapest). lleider JÓz.ef csendör (Pápa). 
Pal Sámuel th. (Zalaegerszeg). Oláh Elek örm. (Bagaméri, 
Csuto JÓZSi'! örm. (lJeref.'ske), Sim·on Albert örm. (Kemence), 
.Uollg J6zsef cselldör (.\ agykőrös). Hozleiler Ist váll C$elldör 
(Kölesd), l'iurzc Aladá,' c�elldör (Aput!alva), Vasvári ]sivún 
c.'ien:w,. (SzegedI, Fúli Ferenc c;,endör (Dorog), Dede Mál"ion 
unll. (Debrecen). Balogh István a lhdgy, (Debrecen), Jakab 
.1Jtklos Ih. (Szigeivar), Veres Zsigmond örm. (Diósgyőr), 
Dorka .Alldrás c.e"dő,. (Xagybálony), Vági lmfe csendőr (Do
rog), rincze R[Z�jŐ csendul' (Tata). Herczegh Ferenc örm. 
(Fót), Szakonyi Jiizsd th. (Siófok). Nagy János II. tőrm. (Esz
tergom) • •  lIálJlus .AJ/lal csem/ór (Feldebrö), Kovács Mihály 
�se"dör (Szeged). Végh József cs",dör (Bodajk). Illés Mihály 
!,rm. (Bretty6újfalu), Plagl! Jí.ároly örm. (Szikszó). Martinka
vits -,-ózscf örm. (Szob). Halmos András örm. (Paks), Sipos 
Imre OTm. (.\'ayybd/ony). JfenyhuTt Isi ván Órnl. (Szom.bat
hely). Sánla And,ás ör",. (Kalocsa). Kolozsváry Gyula th. 
(Szombathely), Czirok Súndor örm. (Pécsvárad), Tausz Fe
renc 

.
cse:ldér (Devec::;er), Garai Zsigmond örm. (.1fernye), Tarro Jozsef csencItjr (.Adony), Némelh Péler th. (Györ) Gol1.

fillger Imre ör",. (Györ), FO/lYÓ István örm. (öriszenil1t1ler), 

Csonlw Jano. csendő.· (Tokod-Altáró), Kormos Sándor 6TOIl. 
(Budapes/), Farkas Juzsef 6rm. (Bajna), K.1rti Gergely 6rrn. 
(Debrecen). Osiki Pal cseudör (Jdszla dó" y), Szilágyi Sándor 
cse"dőr ( Sarkad), I(c'?,e.ey Ferenc cse/ldur (Balfi. Petr"s Isi. 
z'un örlll. (Földe::;), Zrinyi Józse! csendőr (Gamus), Fdlérvari 
." "lal unn. (Szigelszell tlllikI6s). Ki'/ldl Jeinos Ih. (GyŐr) 
[({J mp! lo'erenc cSi!ncJijr (Söjtör), .ll ikos Imre csendúl' (SÖjtÖl'): 
Kuvács Ferenc l. ő' m. (SiÓfok), J{ovács Sándor l. cselldór 
(Sziget pur), Csobod Ferenc őt·m. (Rózsaszentmárton), AaOJj 
GYI/la únn. (Székeslelufrvúr), Lakatos István 6rm. (Szomba! . 
hely), Horveilh Ká,'oly th. (Csurg6), Fehér János csendőr 
(JlikÓhúza). Porpa�zi Gyula th. (Szombalhely), Nyers Lászl6 
lőrm. (l(apusvú)'), Jó BernÚt ikm .  (SZirmabesenyő), Kajdácsi 
Jáll"s il,..,,,. (Szombathely). Hamza Gábor IIr111. Ol iskolc), Dó
czi Istvú" 6r1ll. (Szam bathely), Porlik Józse! th. (Klotild_ 
ligell, Uárl/ai András tÓrm. (Gyönk). l\JéBzdros István ll. 
rsen,/6,. (Kaposmérő). Szőcs Gábo,. Ih. (Székesfel,érvári. Adám 
István örm. (Szeged). 

• 

A kiinyvjutalmat a szerkesztőségünkbeu megejtett sorsolás 
alapján Csobod Ferenc őrmester (Ró1JSa.szentmúrton) nyerte 
meg. akinek azt egyidcjüen elküldöttük. 

3. 
A mult évi 36. számunkban kö-zölt váziatpalyázatunk meg· 

fej tése a következő : 
1. (270), 2. (210-220), 3. (z.t.OJ, 4. (230-23'4, 5). 5. (3'20), 6, (320-

330). 7. (a.ro-350). 8. (240-250), 9. (225-230) . 10, (200). 11. (29ö--
3OJ), 12. (292. fr-300) , 13. (295-300), 14. (241)--245), 15. (230-240) , 
16. (270-280), 17. (250), 18. (260-270), 19. (22fr-230). 20. (2.\0-
260), 21. (265-270). 22. ( 205--210), 23. (220-230) , 24. (270-280). 25. 
(260). 26. (20:>--210), 27. ( 160-190). 28. (230-240) . 29, (260-270) . 30. 
( 192. 5-195), 31. (2-10-250), 32. (350--360). 

Beérkezett öSS'leseu 79 palyázat. Legjobban fejtették meg 
a kövctke .. ők (a nevek után zárójelben feltűntetett egy >;ég. 

számok " megfejlések helyességéuek a sorrendjét jelz..ik) : 
Kiss Gyula r. tiszthelyettes Szeged (30), Baranyi István ör
mester Szeged (30) . Vasvári István csendőr Szeged (30). Keriilő 
György tiszthelyettes hl ikóháza (30), Fi/ipáT József őrmester 
hlesztegnyő (30), Borócsik József őrmester Szeged (29.5). F. 
Kiss János őrmester Szeged (29). Vitéz l"'émeli Pál tiszthe· 
Iyettes Sárvár (28.5), Kovács Mihály csendőr Szeged (21.5). Ja
kab Miklós II. tiszthelyeItes Szigetvár (27), Sánta András őr· 
mester Kalocsa (27), Ádám Istvan őrmester Szeged (25), Mang 
Józsof csendőr Nagykőrös (2á), Balázs Andrús őrmester Gönc 
(24.5), Egyed Ferenc örmester Edelény (24). Fejes Imre őrmes· 
ter Sarkad (23.5), Porpáczi Gyula tiszthelyettes Szom'bnthely 
(2'2.5), Nagy Ambrus alhadnagy Hajduböszörmény (22). Az itt 
rel nem soroltak 20-nál kevesebb egységszámot kaptak. 

A 1[ignon írógépet a S'terkeszibségünkbcn megejtett sor
solás alapján Kerülö György tiszthelyettes (Mikóháza) Dyerte 
meg, akinek azt egyidejű en elküldöttük. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca l l l . sz. 

Felelős üzemvezero : Győry Aladár. 

1\ 
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Melléklet a Csendőrségi Lapok 1 930 ' . 3 " h  . evt . szama oz. 

A vérbaj. 
"A nemi élet van a legnagy bb h t '  I " 

tünkre E z  az ö " kk ' t" t k 
o a assa az egesz ele-

minder: időkben 
rO

N '
�
kü

l
l 

o zat�s valami élet és halál ura volt 
emberiség már

' 
rég

e 
kih:lt�o��e: �m lenn� élet, nél�üle, az 

a legédesebb örömökk I t"lt' . 
' I

n�:rru elet a legtIsztabb, 
' tk t ' e o I meg e etunket, de ugyanakkor �
d 

o " szen�ed�st, nyo.mort is z�díthat reánk, ha ezen fenséges oma?ny� vlssza�lunk. Az aJJatias, rakoncátlan nemi élet �fIT:�I�
k

��kr�}�szl, }e�lacsonyítja testünket, lelkünket ki
e , �n VI agossagat s a vé�n tönkretett összero�solt nromorusa?"o� testet hagy vissza. És ha a fajtalan, a rakon� �atlan ne,ml ele.� borzalmas következményei csak magát a vét-

es egyen t b?ntetnék, akkor még méltó istenostoraként 
lehet�e fogadm a ;súlyos követkemnényeket. De az istenostora 
nem al� m�g .maganál a beteg embernél, hanem annak ártat
!an utódaIt IS .. a ,Ie.gsúlyosabb csapasokkal sujtja." Ezeket 
Irtam � "CsendorsegI Lapok" 1929 december l-i számában 

Nmcs�n . ró.zsa t�vis. nélkül. A nemi életnek is megvan�ak 
a .. �aga tOVlsel. Mal cIkkem keretében egy ilyen borzalmas 
tovlssel, a vérbajjal fogok foglalkozni. 

. A vér�.aj" bu�akór (luesz, szifilisz) minden időkben, 
Krls�tus .. elott eppugy, :mint azóta is, nninden elképzelhető 
�sapas ko�t, amI csak az emberiséget érheti, a legnagyobb 
a!kok e�lke: Ha van Istennek csapása, amellyel az emberi
s�get .buntetJ, akkor e�en csapások egyik legsúlyosabbikja a 
verbaj . Vannak betegsegek, amelyek rendkívül súlyosak élet
veszélyesek, ige� fájdalmasak, nagy kínok közt ölik rr:eg az 
e�bert., A pestis, kolera, tífusz, tetanusz, vérhas, stb., stb. 
�1!.Id sulyos, soksz�r halálos betegségek, de mégis, megköze
IJt�leg sem olyan karosak, mint a vérbaj, mert ezek a fertőző 
bajok csak arra az egyénre veszélyesek, aki a betegséget meg
kap�a, �sak �zt az egy embert ölik !meg, csak azt teszik nyo
morekk�, akI benne szenved. PI.  a pestisben, kolerában, stb. 
szen,vedo ember, ha meghal, annak a betegsége az utódokra 
semminemű következményekkel nem jár. Nem úgy a vérbaj . 
A .vérbajban szenvedő egyén megfeI:tőzi, testileg és szelle
mileg tönkreteszi a feleséget, az ártatlan gyermekeket sőt 
a gyermekek gyermekeit is. 

' 

Mint már az előző ciKKben hallottuk, a vérbaj súlyos 
következményei láthatólag csak ' 10-12 év :mulva lépnek fel. 
A betegség tehát alattomosan lappang. Mindenki könnyelműen 
veszi, mert ki törődik azzal, ami csak 10-12 év mulva fog 
bekövetkezni. "Addig nem is élünk" - szokták mondani, ha 
az ember a vérbajost a következményekre figyelmezteti. 

Hol keletkezett, hogyan és honnan került hozzánk a vér
baj ? H iteles feljegyzések a vérbaj ról már Kr. e. a görögök
nél, a rómaiaknál, a japán, a kínai íróknál is előfordulnak. 
Legérdekesebbek a reánk nézve leginkább közelfekvő írásban, 
a szent bibliában előforduló s a bujakórra vonatkozó leírások. 
PI. Mózes a IV. könyvének 25. fejezetében arról panaszkodik, 
'hogy a szomszédos moabita nevű nép a zsidók között egy 
csúnya fertőző betegséget terjesztett el. Hogy a betegségnek 
gátat vessenek, Mózes minden zsidót megöletett, aki "moabita
betegségben" szenvedett. A biblia szerint ezek a betegek 
"éjjeli" csontfájdalmakban szenvedtek (az esti és az éjjeli 
csont- és fejszaggatások ma is legjobban jellemzők a késői 
vérbaj ra) . Ugyarrcsak a biblia szerint maga Hiskias zsidó 
király is nagy szenvedések után vérbajban halt meg. 

Európában a vérbaj egészen Amerika felfedezéséig ( 1492) 
ismeretlen volt. Az Amerikából hazatérő spanyolok és más 
kalandorok hozták át a tengeren ezt a szörnyű bajt. Leg
először is szórványosan Angliában és Spanyolországban ter
j edt el .  1495-ben VIII.  Károly francia király Délolaszország
ban Nápoly városát ostromolta. A harco k nagy sikerrel foly
tak. már közel volt a győzelem, amikor a franciák közt egy 
szörnyű fertőző baj tört ki, amelyben sokan meg is haltak, 
de még többen igen súlyosan megbetegedtek, A ostrom abba
maradt, a katonák elszéledtek és egész Európába széthordták 

�
e
�:�f�s:�ket. E,z a be�gség a vérbaj, bujakór volt. Ezért 

b ' , o eg. a nemetek es az olaszok, de más nemzetek is a 
?J��o�t ma IS "francia betegség"-nek; nálunk is a nép egyes 

��d� �t 
ef "franc"-n31k nevezi. A vérbaj Németországból ter-

J engyelorszaga, onnan pedig Oroszországba. 
� b
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udapesti bőrgyógyászati klinika európai hírű profesz-szorana dr Nékám La 'os k d t . . 
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B " , J  na a a al szermt Magyarországon 
, - an m�soban, lepett fel először a vérbaj, 1506-ban mar � FeIvIdeken altalánosan elterjedt. A törökök által kipusztl:ot� ma�yar lakos�ág helyébe nyugatról igen sok kalan��l ,:,andololt be ha�ankba: Ezek terjesztették el nálunk 

a vel �a?t .. . 1770-ben pedIg a becsi osztrák kormány a Bécsben levo osszes koldusokat, kéjnőket, csavaJrgókat naplopórat,,��logtal�nokat mind összefogdostatta, hajóra 
'
rakatta és e�za .It�t�a oket Magyarországba, Győr, Komárom és Temesva,r ,:,Idekere., Ez okból terjedt el oly gyorsan és óriási �:�r\ekben nalunk a ,:érb�j .  Persze, a mai viszonyok között o�e smcs annYI verbajos, mint valamikor volt Nincs azert, m�rt ,egyrészt a kultúra hozta a kórházakat, �z orvosok�t, .ma,sreszt, mert 1910-ben Ehrlich német orvos Hata nev� Japan orvostársa segélyével felfedezte a vérbaj ellen

��elet, a salvarsan-t. Ma az egész világon sokkal ,több k -
�ak meg a vérbajt, mi�t �ége� ,és mégis kevesebben ��n:Jk 
Ilyen betegek, mert gyogYJttatJak magukat A k" 

, 
' I  

főleg al I k k" t ( 
. oznepne , 

. 
,1�gye , oz , �z oláhoknál) , avagy a városoktól 

�essze e}o szegeny �epnel ,azonban ma is igen sok a vérba
JOS. E teren, a , szegeny nepnek a hadsereg nyujtotta a leg
n��yo�b.  segltso;get, mert a ,  kato�ának bevonult férfiakat 
hal omeVl ,sz�lgalatuk alatt allandoan ingyen gyógyíttatta. 
Nagy segl�seg volt ez, mert köztudomású, hogy a salvarsan 
nagyon draga. 

Mi okozza a vérbajt? 

.. , Az "Életünk ellenségei" c. fejezetben hallottuk ( Csend
orse�1 Lapok 1929. évi 17. sz.) , hogy ha bacillusok nem 
voln�nak, akkor, négy-öt betegséget kivéve betegségek sem 
yolnanak. � vérbajt i� bacillus idézi elő. Ez

' 
a baCIllus a köz

Ismerten hIres spll'oketa pallida (spirochaeta pallida) ame
ly�t . .19�5-ben ,egy Schaudin nevű német orvos fedez�tt fel. �a, ot eVl'e mar ugyancsak német orvos - Ehrlich - elő
allJtotta a salvarsant, a vérbaj bacillusának az ellenszerét 
IS; Te�át csak .. mindössze 19 év óta (1910-1929) tudjuk a 
ver�aJt �kszeruen, t�dom�ny�san is megokolt módon gyógyí
tam. Ezert ;nem latm 19 ev ota olyan súlyosan csúfosan el
ronc,so}t ,test�. vérbajosokat. A vérbaj bacillUSai

' 
fonálvékony, 

du.go�uz,os�erue� 10-20-szor megcsavarodó, egyetlenegy 
sejtboI allo baCIllus, amelynek hossza Itöbbszázszoros nagyítás 
mellett IS a rrulhmétemek csak a négyszázadrészét teszi ki. 

A vérbaj bacillus ának felfedezése után természetesen 
megindultak a. mindenféle kísérletek. Önfeláldozó orvosok 
saj átmagukat oltották be, hogy a tüneteket magukon tanul
mánxozJ:assák. �ajd jötte� a,z állatkjsérletek. Kiderült, hogy 
a .. verbaJ egyes allatokba IS atolthato, csakhogy a tünetek, a 
kovetkezmények eltérők az emberi vérbaj tüneteitől. Kitünt 'a 
további kísérletek alatt az is, hogy minél magasabbrendű az 
állat, annál inkább hasonlít a vérbaj a az ember vérbaj ához. 
így a nagy majmok - gorilla, orangután, csimpánz -
luesza nemcsak a külső tünetekben, hanem egyéb következ
ményeiben is �gen közel áll az emberi vérbaj hoz. 

Érdekes, hogy évezredeken át azt hitték, hogy pl. a 
kankó és a luesz egy és ugyanaz a betegség. Ezzel szem
ben egy világhírű orvos - Hunter - már 1767-ben nagy 
hallgatóság előtt kísérletileg be akarta bizonyítani, hogy a 
kankó és a luesz egymástól teljesen különböző betegségek. 
Hogy ezt bebizonyítsa, kankós beteg váladékát oltotta be a 
saját karjába, azt akarván ezzel igazolni, hogy kankóból nem 
lehet vérbajos fekély. Csudálatosképen azonban a Hunter 
orvos karján mégis szifiliszes fekély támadt. Ezen kísérlet 
azok malmára hajtotta a vizet, akik a két nemi betegséget 
egy betegségnek tartották. Több, núnt száz évig ezt is hitte 
az egész világ. lSS0-ban azonban Neisser német orvos fel
fedezte a kankó t okozó gonococcus bacillust. Tehát mind
össze csak ötven éve tudja biztosan az emberiség, hogy egé
szen más baj a vérbaj és egészen más a folyás (kankó) . 
Hunter orvos ugyanis véletlenül olyan betegből oltotta be 
magát, akinek vérbaj a is volt, meg kankója is. Ezért nem 
sikerült a kísérlete. 

Hogyan történik a vérbaj jal való fertőzés? 

A vérbaj nak all egész világon a legáltalánosabban ismert 
neve : luesz. Ez a szó "fertőzés"-t, "ragály"-t jelent. Az el
nevezés találó, mert a vérbaj, ha nem is olyan módon raga-
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dós betegség, min� !'!. a hi.mlö,. kolera, sarlac�," tífusz �t? , 
e mé 's fertőzés utJan terjed at egyIk em�elrol � maslk 

d 
b � Tehát fertöző betegség. A megfertozést, mmt most 

em ene. I'd - b '11 okozta Ezek 
It t d ' k a spirokéta pal 1 a nevu aCI us ' " , 

::' :esz�d�lm'es bacillusok csakis sérült testrészeker. tudjak 
magukat befészkelm. - b Hol tartózkodnak a vérbaj-bacillusok? Elsosor a,:, a 
vérbajos ember vérében, aztán a te�tének �ssze� �edvelben, 
(gy főleg a nyálban, avagy a vérbaJo� te�ten . Ievo kelése�, 
pattanások, fekélyek g;enyjé�en. A ,·erb�J-�a�I.llus�k :eh�t 
csakis ezen nedvek (ver, nyal, ge�y, sava) utJan ,vlh!t�k at 
más emberre. Ebből az is kÖ" etkezlk, hogy pl. ha epbo:u em
bernek a testét vérbaj-bacillusok tömegével IS bekénnok, be
mázolnók, mégsem kapn á meg a vérbajt. De ha ennek az 
embernek a bőre valahol meg van sebezve, be van l"epedve, 
meg van karcolva, avagy csak le van �orzsolva, akko: ez:
ken a sérült helyeken, mint valamI "kapun, a .. ,:erb�J: 
bacillusok berontanak és gyors szaporodasukkal rovld Ido 
alatt eláraszt ják az egész testet és ezzel kész a vérbaj . Jól 
jegyezzük meg tehát: a testünkön lévő mindenf�le, esetl�g 
nem is látható kicsi sérülés, karcolás, horzsolas, repedes 
mind-mind tág kapuja lehet a vérbajjal való fertőzésnek. 

Ha az elmondottakat tudjuk, akkor ebből a következő 
tanulságokat vonhatjuk le: 

1. A száj az a hely, amelyen keresztül - a nemi érint-
kezést kivéve - legkönnyebb és leggyakoribb a fertőzés, 
azért, mert egyrészt a nyál tele lehet vérbaj-bacillusokkal, 
másrészt pedig a nyelven, de leginkább az ajkakon nem is 
egy, hanem állandóan számtalan, észre sem vett, apró, haj
szálvékony repedés lehet. Ezekbe a repedésekbe jut bele 
aztán a nyál útján a vérbaj baktériuma'. 

2. A szájon való csókolás tehát az előzö pontban elmon
dottak alapján a legveszélyesebb vérbajfel'tőzési mód. A sta
tisztikai adatok szerint (Nékám) pl. Oroszországban az egy
szerú köznépnél a vérbajosoknak csak 10 % -a szerezte a ba
ját nemi érintkezés útján, a többi 90% vérbaj át az a nép
szokás okozta, hogy ünnepek, búcsúk stb. alkalmával az oro
szoknál az emberek összecsókolóznak s ezalatt a szájnyál 
segélyével egyInást megfertőzik. Természetes dolog, hogy 
ugyanez lesz a harapás vége is. 

3. A vérbajos ember evöeszközei, paharai is - ugyan
csak a fent elmondottak alapján - fertőzhetnek akkor ha 
azokat előzőleg alaposan le nem mossuk. Szerencsére az ' evő
eszközökről, ;a.z ivópoharakról igen könnyü lemosni a vér
bajos embernek esetleg ottmaradt nyálát. 

.. 
4. A vérbaj�s ember ujjai is igen jó vérbaj-átoltó eszközok I.,:hetne� azaltal, !,o� a beteg ember kezéhez odatapad 

a saJat nyala (ulJnyalazas) , avagy ujjaival a saját genyes sebéhez .ér. Az ilyen ujjakon lévő váladék aztán kézfogással sImogatassal, avagy a más evó-ivóeszközeinek a megfogásá� val megfertözheti az egészséges embert is. 
. 5. Gy'ak?rt eset! hogy a vérbajos ember a saját vérb�!os fekelyet kezelt. Ilyenkor esetleg sebváladék marad az uJJakon. Ha mos� ezek.kel az uj akkal a saját szemeihez, füleihez vagy .az orrához er, akkor a szemén, a fülén, az ajkon, az orron IS �gyanolyan lueszes fekély támad. így önmagát tobb helren lS, beolt ja ezzel a rettenetes bajjal. Milyen óriási szerencsetlense.!fe� okozhat ugyanez a beteg akkor, ha meg nem mosott ujjaIval a családtagjait, vagy a barátait érinti m:g. A szemeken, az orron, a fülben avagy a test más rés�en legtö}lbs;ör az ujjnyálazás, a s�emdörzsölés, fülpiszkálas, vakarodzas stb. lesz a vérbaj oka. 6. AL. előző .pon�kban elmondott fertőzési módok azonban cs:,k Igen kIS s�azalékban idézik elő a vérbajt. Ennek a ?etegsell?'ek. �. beolt.as� nálunk, 90 % -ban mégis csak a nemi ennt�ezes utJ�n , törtémk. Azert is nevezik teljes jo al ",?eml betegseg' -nek. Hallottuk, hogy a spirokéta pallif:f a verben, a nedvekben, a nyál ban él. Testünk külso" . . 

tehát a s b k ' 1  d'k 
. . reszen e e , va. a e. a, a sza]nak fl nyála és a nemi szer-veknek a valadeka az, amelynek révén más e ént I

.
ehet f�rtőz:!!. A. nemi érintkezésből származó �gfertŐz�� o;ppen u� Jon le�re, mInt a test bármely részén. A nemi ermtkezes alkalma val sem lehet feldörzsölés felh l '  nélkül a bete . t k . , orzso as . . gsege meg apm. A nemi szervek váladéka e -massal .mInde,? �setben összevegyül, így tehát az, akinél r;; dorzsoles tortémk, okvetlenül megkapja a baJ't ha t ' -

beteg volt. ' a arsa 

A VÉRBAJJAL VALÓ FERTÖZI�S TONETEI: 
Az elsődleges szifilisz. 

A vérbajt okozó spirakéta pallidák tehát f lehorzsolt helyen bejutnak az emberI' szet-vezetbe
a eldörzsölt, 
, ahol óriási 

mertékben szapol'odásnak indulnak és így a veráram útján 
eláraszt ják méregg'el az egész testet. Enöl a legelső tünet
ről még semmit sem tud a beteg', vagy legfeljebb csak annyit 
hogy a lehol'zsolás helye pár napig érzékeny, - fáj. D� 
aztán ez is elmúlik. Az illetőnek eszébe sem jut ana gon· 
dolni, hogy a vérbaj t már meg is kapta. 

A feldörzsölés helyén - a feldörzsölés napjától számitva 
2-4 hét múlva, sőt néha csak 60 nap múlva - a már rég 
elfeledett helyen egy egész kicsi, lencsényi keményedés kelet
kezik. A keményedés púposan kiemelkedik, a tetején voros 
pont jelenik meg. Ez a vörös pont felfakad és ezen a helyen 
gombostűfejnyi lyuk támad, amelyen keresztül igen kevés 
sárgás-genyes váladék ürül ki. A keményedés gyorsan na
gyobbodik s vele együtt a gen yes fekély is nagyobb lesz. 
Ez a fekély eleinte alig fáj, a környéke kemény, innen van 
a neve is : kemény fekély, vagy kemény sánkér. Ennek a fe
kélynek a genyében tömérdek vérbaj-bacillus van s ezért 
fertőző. 

A kemény fekély megjelenése után néhány nap múlva 
a fekélytől fölfelé húzódó fájdalmas kemény köteg jelenik 
meg. Ez a köteg nem más, mint a fertőzést továbbszállító 
nyirokér, amely a fertőzést a mirigyekbe szállítja. Most már 
tehát a nyirokutak, illetve a mirigyek is fertőzve vannak. 
Ezek a fertőzött lágyékmirigyek megdagadnak, erősen ki
emelkednek, de nem fájnak. Ez a fájdalmatlanság (bubó 
indolens) nagyon jellemző a vérbajra. :Érdekes, hogy ha a 
feldörzsölés, tehát a kemény sánkér pl. a baloldalon van, 
akkor a lágyékmirigydaganat is csak baloldali lesz. Súlyos 
esetekben azonban nemcsak a feldörzsölés helyén, hanem a 
szájban, a torokban is fekélyek lépnek fel. Természetes, 
hogy ezek a fekélyek szintén befertőzik a közelben lévő miri
gyeket, nevezetesen az állkapocs alattiakat. Különösen fel
hívom azonban a figyelmet a következő dologra:  néha a fel
horzsolás helyén nem támad fekély. Ellenben a kemény kö
teg és a mirigyek duzzanata mégis bekövetkezik. Ilyenkor a 
lágyékban nagy, fájdaJlmatlan mirigydaganat lép fel, ez a 
bubó indolens, vagy közismert nevén dob. A dob egyre 
feszesebb lesz, megpirosodik, felfakad, a sok geny eltávozik, 
a végén azonban magától meggyógyul s a beteg nem is gon
dol arra, hogy vérbaj a van. Tehát kemény !;ankér nélkül is 
jelen lehet a vérbaj. 

Az itt leírt helyi tünetek (fel dörzsölés, kemény samkér, 
fájdalmatlan mirigydaganat, dob) mind az első 2-5 hétben 
zajlanak le. Ezeket a tüneteket magába foglaló 2-5 hétig 
tartó állapotot nevezik általában elsődleges szifilisznek 
(primar stadium) .  

A másodfokú szifilisz. 

A megfertőzés (fel dörzsölés) után - amint előbb hal
lottuk - úgy 2-5 hét múlva megjelenik ll- vérbaj első tü
nete, a kemény fekély. De a fertozés egyelőre csak helyi 
tünete�re vonatkozik, tehát csak a fertőzött hely és annak a 
k?rnyeke b�teg (fekély, dob) . Ha a beteg a fel·tőzés helyén 
t�.mad.t fekelyt �l:vossal kezelteti, vagy pedig enélkül is, ha 
kulonos szerencseje van, akkor a fekély a fertőzéstől szá
mított öt hét múlv� meggyógyulhat és a beteg abban a 
hItben van, �ogy t;tnCS �etnmi baja. A valóságban pedig 
c.sak ,,!ost ko::e�ke.Z11.< �z Igazi veszedelem. Ugyanis a szifi
hsz .!flerge elozonh es  Igy megfertőzi az egész vért. Ez a 
fertoz�tt ::ér . állandóan átjárja egész testünk legkisebb ré
sz�cskelt. IS es mmdenhová elviszi a szifilisz mérgét. Az 
eloob me� csak . helyi betegség általános fertőző betegséggé lesz . .. Itt l�, megJelennek az egyéb fertőző betegségeket jel
lemzo saJatos tunetek. A fel·tőzéstől számított 6-7-8-ik héten általá!,os .bágyadtság, kedvetlenség, idegesség, máskor meg levertse� 1�J1. f�l .  Ind01.<0latlan lázak j elentkeznek, ameI�ek na�foku ;JJelt Izzad.assal járnak. A betegnek rossz, zoldes-sap�dt. sZlpe van, verszegénynek látszik azért, mert r�ssz a verkep�es�, megn�g;yobbodik a lépe. De legjellemz�?? lappangasI �unet m;gls a sZR;ggató, tompa, mély fejfaj as, . amelyet neha alszarszaggatasok alszárcsontfájdalmak IS kís!,rnek. A fejfájás mindennap estefelé kezdődik, egyre ��kozod�k, .... I!,�kínosabb az ágyban. A kínzó, szaggató eJsza�al feJfaJdalmak megakadályozzák az alvást, a szerencsetlen b;teg csak reggelfelé tud elaludni, ezért lesz nappal o.lya". sapa��, .l.evert, . fár�d�� ideges. Ezeket a vérbaj ra arnytra Jellemzo. eJszakal feJfaJdalmakat gyógyszerekkel is 
�i
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olyan formában adja f I k '  d '  pár héttel valami fe7d"
� .�� est, hogy nen; yolt-e ezelőtt 

"szőrvágása" akkor ren�� zso ese, alV�gy nepiesen szólva : 
volt valami kis feldörzsölés

sen �z � ,;,á as 
d
Z, hogy : de igen, 

alatt begyógyult az . '  , szorvagas, e az egy-két hét 
nélkül el is mult H 

semmiseg, volt, hiszen minden kezelés . . d 
. anem az ertelmes beteg most már m g v!ln IJ.e ve, retteg az orvoshoz menni de k" b ' 

e 
flgyeh, hogy az eddigi tünetek d k'� j " ' " 

oz en aggodv:a 
maradó kín ' f " f ' "  k 

, e  u ono sen a nappal kI-
D 

, zo .? aJaso esetfelé napról-napra újra kezdődnek e vegr,e J on a megváltás ! Az ,említett tünetek lassan
' 

lassan
d
�n�C�lnek, ma'jd el i s  maradhatnak. Vígabb elevenebb


n�go : 

h 
esz a bet.eg. Boldogan gondol arra, h�gy nem a� olvosna .'. anem nekI volt igaza. Hanem ez az öröm sem tart sokalg, mert a lappang'ási idő elmu' lt '  I k . I k ' 

ava egyszerre csa m�gJ e enne a verbaj holtbiztos tünetei ' a k ·· t '  k (rozeolak ) .  . lU ese 

, Min� a sar!achnak, a kanyarónak és más fertőző betegse�ek, epp�n ugy a s�ifilisznek is megvan a maga kiütése, amIt rozeolana� nevezunk. Az egész testen, de főleg a nyakon, a mell en J elennek meg. A bőrön rózsaszínű (innen a neve : rozeola) fol�cskák tÜ!lnek fel, amelyek egyre pirosabbak lesznek! nyomasra . �Iszmtelenednek. Ezek a foltocskák a :enyeret es talpat kiveve, nem viszketnek, bizonyos idő n�ulva .. rendese� nromtalanul ,eltünnek és a helyükön a legt�bbszor semmI, neha csak halvány, barnás foltok maradnak VIssza. A homlokon visszamaradó ilyen foltok koszorúszerűen helyezkednek el és már messziről is láthatók. Ezeket a homlokfoltokat "V énusz-koszorú"-nak szokták nevezni. � test?ek főleg �zon a rész�in, amelyek melegebbek, ame
lyek Izzadasnak, tehat nedvessegnek vannak kitéve ahol 
tehát az elpárolgás akadályozva van, ezek a rózsaszínű ki
ütések (rozeolák) beszüremkednek, megduzzadnak, megvasta
godnak és a bőrről bibircsek (papulák) .módjára- kiemelked
nek, állandóan nedveznek, később pedig beszáradnak és a 
bibires tetején pörk képződik. A pörk beszárad, majd le
esik és a helyén kis fehér karika képződik. A sokszor lát
ható kis fehér karika a test bőrén apró fehér pikkelynek 
látszik és az a pikkelyezettség azt a szomorú tényt jelzi, 
hogy a gazdája h at-nyolc héttel ezelőtt vérbajjal fertőzte 
magát. 

A szájban, a hónaljban, a lelógó has alatt, a lelógó em
lők alatt, a lábak között, az ülőrészeken szoktak főleg ezek 
a j ellemző bibircsek (papulák) fellépni. 

A végbél köri.il és  főleg a női nemi szervek körül lévő 
bibircsek (papulák) vannak a legnagyobb melegnek, a legna
gyobb és állandó nedves ségnek kitéve. Ezért jobban js be
szüremkednek, jobban megvastagodnak és szélesebben terül
nek el, mint a test más részén lévő papulák. Ennek pedig az 
lesz a következménye, hogy az egymáshoz közel, az egymás 
mellett fekvő bíbircsek egynlással összeforrnak és mint 
egyetlen széles függöly (kondyloma) lógnak le a testről. 
Néha. egymás mellett számtalan ilyen .széles függöly lóg le 
a végbélnyílás és a női nemi szervek külső rés�éről: .. 

A széles függölyök együttvéve akár tenyernyI nagy to
meget is  képezhetnek, alig, �ájnak, fllal}�?an nedve�nek �s 
igen vérzékenyek. Leoperalasu�, lee?"ete.�uk .. � legtobbszor 
hiábavaló. Mivel sérüléseknek, allando dorzsolesnek vannak 
kitéve ezért igen könnyen kisebződnek, amiből p�dig genye�? 
sebek

' 
képződnek. Minden nő között a legfertőzóbb az a n�, 

akinél ilyen széles függölyök (kondyloma) :,ann�k, mert azok
nak a nedvessége, a váladéka, a genyJe .klmondh.�tatlan 
mennyiségű vérbaj-bacillust tartalm�z. Az Ilyen .?? meg 
nem mosott keze természetesen szinten roppa�t f�rtozo .�ehe.�. 

Az általános fertőzés nem kí!néli a hajat. e.? .f!- �ormo
ket sem. A már említett vérbajblbn'csek a feJbo��n �s fel
lépnek, ott is foltokat képeznek. � foltok?n a h�J l:e,szben 

elsatnyul, részben kihull, - megrlt�ul. Nemely . dushaJu em

bernél ezért látszik olyan barázdas.nak, a, ha;JZ8;t. Sok,szor 

láthatunk dúshajú ell1berekne� a J�,J h�t�o r�sze�, az u" �' 
kupáj án, egymás mellett futo suru (s?tet), es , rItka ,,(vIIa-

os) barázdákat, amelyek igen sokszo}' verb�Jra Je}len;zok. Az 

1'1 k ' l  a feJ' hátsó része szinte racsszerunek IatszIk, 
l yene ne .. "'k I "' "' 'gyban gyulla-

A vérbajosoknál néha a kormo !l; .  {Qro�a , . 
dásba esnek, esetleg le  is esnek, az Ujjak vegeI pedIg bun-

kósan megvaRtagodnak. 
, ' közismert 
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a nyelv , ' t k a man u a S 
tünet,e az, hogy a szaj, a oro , 

zala okon is kisebb-
nyálkahárty�ián, �őt 

d
ma�uk�n �:rrn!s 

vér�ajos fekély a 
nagyobb fekelyek tarna na , ya , ' ' E k feké-
bölcsességf�!?:ak ,I?elletti POf8;f{álka�lfJ���� IS�éh!e 

a�onban 
Iyek a legtobbszor nyom ne . u, ' 
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jel,lemző és veszélyes : a hangszalagokon, A heges hangszalag mal' rosszul rezeg, ezért az ilyen hangszalag fátyolos rekedt h,�ngot ad, Mindig óvakodnunk kell a rekedthangú e�berek�ol, mert k:vés kivétellel (sérülés, meghülés, túlsok alkohol es doha.nYz�s) a rekedtségnek vagy tüdővész (gégesorvadás) , agy verbaj az oka. ' 
�zerencsé,re ritkán, de már a má.odlagos szifilisz is �egtan;a?ha�Ja a s�emeket. Szemgyulladás, szemfájdalmak, rossz latas Jelezhettk, hogy a szemmel is olyan baj készül amely esetleg lassú vakságra vezet. 

' 
,� más?dlagos szifilisz felsorolt jellemző tünetei tehát a, k�vetk�z?k :, . .Ie:,ert�é�'! , fáradtság, sápadtság, idegesség, k�nzo estI es eJ�eh fejfaj asok, alszárfájdalmak, rozeolák, biblrc�ek, (pal?ulak) , !apos,-' széles függölyök (kon'dylomák) , b�razda�, racsos hajhullas, száj-, torok- és nyelvfekélyek, a bol.csessep�gak m�Iletti fekélyek, rekedtség, köröm- és szembaJ�,k, Jol Jegyezzuk azonban meg, hogy ez a sok tünet egyutt ugyanannál a betegnél igen ritkán fordul elő. A fel

sorolt tünetek k?zül csak egyik-másik jelentkezik, Nagy ve
s�edel�m volna Ilyenkor arra gondolni, hogy talán nincs is 
verbaj . A felsorolt tünetek hosszabb-rövidebb időre könnyen 
el is múlhatnak, Ebből a beteg megint csak azt hiheti hogy 
megszabadult a szörnyű betegségtől. A valóság pedig az, 
h�gy a vé:baj , eddig leírt elsődleges és másodlagos külső 
k?vet.kezmenyeI - csak beljebb vonulnak a testünk mélyebb 
reszelre, a szívre, az erekre, az összes szervekre, legutoljára 
pedIg az agyvelőre, azért, hogy ott még nagyobb pusztítást 
végezhessenek. 

A fertözés első napjától kezdődően az első hat 
'
hónap 

alatt leza ilik a már leírt elsődleges és másodlagos szifilisz, 
Tehát csak félév múlva indul meg az életre fontos belső szer
veknek a sírig tarto állandó roncsolása. lassú elpusztítása. 
Ezek a tünetek már a harmadfokú szifilisz körébe tartoznak. 

A harmadfokú szifilisz. 

A fertőzés' napjától számítva a vérbaj átlag félévig rész
ben csak a fertőzés helyén (első stádium) , részben pedig a 
test egész külsején, a bőrön, a körmökön, a hajon és a 
szájban okoz tüneteket (második stádium) . 

Félév elmultával - egyes kétségbeesett esetektől elte
kintve, - egyszerűen eltünik a szifilisz, mintha csak ;meg
gyógyult volna. Pedig nem gyógyult meg, hanem csak bevo
nult a testünk mélyen fekvő részeibe, hogy ott annál nagyobb 
rombolásokat végezhessen. Ez a rombolás átlag 10-12 évig 
tart és ha megfelelő kezelésben nem részesül a beteg, akkor 
rendesen a 40. és 50-ik életév között érelmeszesedés, szívbaj, 
gutaütés, vagy mpg később agylágyulás, elmegyógyintézet 
lehet a baj vége. Tehát a vérbaj nak ebben a harmadik stá
diumában. vagyis legkésőbb a fertőzés után félév múlva ok
vetlen szakorvoshoz kell menni, ha· ezt eddig elmulasztot
tuk 'volna. 

Lássuk most azokat a tüneteket, amelyek a vérbaj ezen 
10-12 esztendeje alatt fellépnek : 

A gnmma : a harmadfokú vérbaj legismertebb és az 
évek során legtöbbször ismétlődő igen súlyos következménye. 
A ,.gumma" alatt duzzad�,t. beszüremkedést értünk. Ez a 
besziiremkedés rendesen félkör- vagy patkóalakú daganat, 
amely a test bármely részén, bármely szerven felléphet. A 
gummás daganat eleinte nem fájdalmas, szürkés. vörösszínű 
és puha - hústapintatú, Lassan növekedik, maid egy idő 
múlva puhuini kezd. szétmálik, elgenyed, A piszkos rozsda
színű genv eltávozik és visszamarad a Il:ummás fekély. Ez a 
gummás fekplv dacol minden szakszerű kezeléssel, npm akar 
gyój!'VUlni. közben pedig minden irányban továbbkúszik, 
töv�bbteried, Ami ilyenkor úti ába esik. azt a fekélv szétron
csolja. elfolvósítja. elgennyeszti. szóval teliesen elnus�t5tja. 

19y a bőrön kiteriedt és elpg mélv fekélvek alak.laban 
teri ed : a gyógyulás után elcsúfító, csillagalakú hegek marad
nak vissza. 

A foghúst elsorvasztja, egyenesen lerohasztia. A fogak 
fllsó rés?e tak�,.ó l1élkül marad, ezért nagyon kiállanak. A 
fOjthúsról az álJkapocsra terjed a baj és azt is részben, vagy 
egészen elnusztítj,a. 

A száin�dlás nyálkahártyáján is gya�l"an lé�ne� . fel 
gnmmás fekélyek. amelyek a �élyb� terl�d�e�(, at�urlák, 
átlikgatiák a száipadlást, A szaJpadlason levo Ilyen hkakon 
kpresztül az ennivaló egvrésze a száiból az orrba megy, 
Ugyanezen okból a beszéd is orrhangú lesz. 

Az orrban eg-yenesen förtelmes lesz a gummás fekély 
pnsztítása, A vérbajnak egyik külső és elég korai súlvos 
követkpzménye az orr- és száipadcsontok elpusztítása és így 
a szabálvos emberi arc borz�l ma' p1csúfítása. Az orr tövének 
il csontjait a �llmma szétmálaszt,ia, elgennyeszti . Az 01"1"-



.. k"fo] ak Erre az orr tövénél a bőrt a 
csonHto� eF:J�ze���: 

u�án �ehÓzza, ezáltal az orr töve J2agyo� belso ege es 
e azonban ép marad. A besuppedo 
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u\i�g:úzza az orr hegyét is, amely így any-

01'1' ve , b l h t I ' t . . ra felfelé néz, hogy az orrha e e e . a m. . nyI 
Itt említem meg, hogy a tuberkulózIs meg éppen �o�

dítva az orr hegyét, a porcokat szok�a. elpusztítam. Akmel 
tehát' a meglévő orrhegy mellett torzltó orrb�suppedés. van, 

nnál vérbaj idézte elő ezt a rút állapotot. Akmel .. pedég az 
�rr hegye, a porcos l"ész l1iányzik, míg az orrgyoke p, az 
tuberkulózisban szenved. 

A fül is csakhamar áldozatául eshetik a, ron�so!ásnak. A 
hallást öt szerv közvetíti : , dobhár�ya, k�lapacs, ullo, ken�

,
el 

és a labirintus. Leghamarabb a harom fmo,m csontocska (ka
lapács, üllő, kengyel) málik szét és - bar fokozatosan -
bekövetkezik a süketség. , . .  

A szem összes rétegei, kü]őnösen a mar tobb éve fenn
álló szifilisz következtében, ugya,;c�!,k megbet�gednek. , A sze
mek merevsége, idős korban feJJepo kancsal�ag, . . a ket pu
pilla különböző nagysága mind verbajt Jelzo tunetek l�het
nek. A legsúlyosabb következmény természetesen a szenudeg-
sorvadás, amely lassan tökélet�s vakságra vez��. , . 

A csontok. Szinte az öllg)'llkosságra vezeto sulyos, kmos 
csontfájdalmak szokták a beteget kínozni. Ugyanis az egyes 
csontokon, főleg a koponyán, ': .  kulcscsonto�on, a szegy
csonthan, az alszárkapocs csontjaIban gummas d'!zzanatok, 
megvastagodások lépnek fel. A folyamat lassan terjed. Igen 
sokszor a csontgumma elgenyed és az illető csont formálisa." 
kirothad a testből. De ha ez nem is történik meg, akkor IS 
az említett csontok ban szúró-metsző, villámlásszerű szaggató 
fájdalmak lépnek fel, amelyek messze kisugárzanak. Ezek a 
kinzó fájdalmak estefelé, de főleg éjjel jelentkeznek. A beteg 
nem is mer lefeküdni, mert a takaró alatt a melegben a 
fájdalmak megsokszorozódnak. 

Gyakran halljuk, hogy valakinek, ahogy a székről fel
állott egyszerűen, minden ok és fájdalom nélkül, eltörött a 
lába. 'Az ilyen módon történt lábtörést a felnőtteknél csakis 
a következő négy betegség idézheti elő: szifilisz, rák, 
szarkoma, tuberkulózis. 

Az erek. A vérbaj az emberi életet leghamarabb az ér
rendszerben okozott súlyos elváltozásokkal szokta kioltani. 
Az összes szerveket már korán elsorvasztó korai érelmeszese
désnek a szifilisz az egyik leggyakoribb oka. Az erek belső 
fala ugyanis helyenként gummásan megduzzad, gyulladásba 
esik, majd a gyógyuláskor ez a hely eihegesedik, azáltal 
pedig az ércső megszűkül. A megszűkülés miatt kevesebb vér 
tud az ércsövön átfolyni, ermatt a beszűkül t csőrendszer ál
tal ellátott szervek kevesebb ennivalót (vért) kapnak és 
- akárcsak a nem öntözött virágok - lassan elhervadnak, 
elsorvadnak. A máj, vese, szív, .agyvelő, tüdő negyven évig állandóan megkapta a szükséges vért (táplálékot) , most meg a beszűkült ereken át egyszerre csak nem tudja megkapni. Ezért az említett szervek egyre rosszabbul működnek. A máj nem tudja már úgy előállítani, a vese a káros anyagokat kiválasztani, a szív a vért ugyanúgy keringésben tartani, 
a tüdők megfelelő oxigént előállítani és az agyvelő ugyanúgy gondolkodni. Az érelmeszesedést leginkább öt betegség okozta: szifilisz, cukorbaj , régi vesebaj, alkohol és dohány. A nagy kaliberű erekben, pl. az aortában, amelyen át az egész vérmennyiség a szívből kimegy, az elhegesedés helyén elvész az érfal rugalmassága. Ez a hely nem tud úgy ellenállni a vérnyomásnak, ezért ezen a helyen az érfal ki f�g tágulni, illetve itt az érfal el fog vékonyodni. Az annyi kmos percet és a megrepedés veszélye miatt minden piJ\anatban halált okozható aortatágulást tehát az esetek túlnyomó részében szintén a vérbaj okozza. A gyomorban is a csontfájdalmakhoz hasonló cikkázó szúró, .éles fájdalmakat okozhat a szifilisz. Hánya� járnak orvostol orvoshoz Ilyen kínzó gyomorfájdalmakkal (gastrikus krIzlsek) és nem akarják hinni, hogy vérbaj uk van. A ny�lve� ,  azok!, ál , a v�rbajos embereknél, akik a szájuk:>t nem apoljak elegge, akIknek odvas fogaik vannak, de foleg akIk sokat dOh.ányoznak, ':' nyelv nyálkahártyája megvastagsz!k, .. megkemenyszIk, rajta fehér-szürkés rajzolatok, folto.k kepzodnek ( Leukoplakia) . Az ilyen nyelv akadályoz a beszedb�n, mert :fáj, a fűszeres ételeket nem tŰl'i, Később a �oltokbol. vaskos szemölcsök emelkednek ki, amelyekből 10-15 even bel�l sz�nte holtbiztosan rák lesz. ,Pc. verbajnak eddig felsorolt súlyos tünetei, roncsolásai, to,:zltasal borzasztók lehetnek, de még borzasztóbbak és még szanalmasabbak azok a következmények amelyeket a vérbaj az .agyvelő,;ek - a fejnek - a megtimadása által okoz amIkor tehat maga az egész életünket dirigáló központi ideg: rendszer bete&,szlk me�. Az idegrendszer megbetegedését épp 

úgy, mint az e]özö esetekben, s�intén a lueszes beszürődés, a 
lueszes duzzanat-daganat, vagyls a gumma okozza. 

Ha a gumma a májban, a tüdőben, a vesében stb. elpu
hul elgenyed és a genyedés elmultával a fekély meggyógyul, 
akkor a gyógyulás után visszamaradó hegedés a környező 
szöveteket csillagszerűen magához húzza és így a májnak, 
tüdőnek, vesének, izomnak stb. ez az elhegesedett része 
örökre kiesik a munkából, de ez itt nem baj, mert a még 
megmaradt vese, máj, tüdő tovább folytatja a munkát. 

A koponyában fellépő gumma ha meggyógyul, itt is 
ugyanolyan hegesedéssel gyógyul. Csakhogy az agyvelőnek 
minden kis része más és más munkát végez (lásd "Az agy
velő munkája" Csendőrségi Lapok 1929. évi 20. sz.) . Az el
pusztult agyvelőrésszel együtt tehát esetleg valamilyen agy
működési centrum is elpusztult. Az elpusztult agyrész helyén 
támadt hegesedés működésképtelen. Ebből következik tehát, 
hogy ha az "gyban meg is gyógyul a gumma, . akkor i� pl. 
vakság, süketség, beszé�za,:ar s�b. maradha� VlSSZ� �z .u.  n. 
gyógyulás után is. Ebbol lathatjuk, hogy mllyen orlásl ve
szedelem származhati k abból, ha  a luesz az agyvelőben is 
fellép. Az igazság - sajnos - az, hogy minden ki nem ke
zelt vél'baj a végén az agyvelőt is megtámadja és majdnem 
minden esetben állandó migrénszerű fejfájást, gutaütést, 
agydaganatot vagy gerincvelősorvadást (tabest) , végül 
gyakran paralysist (elmebajt) Ilkoz. 

Az állandó fejfájások - mint tudjuk - már a vérbaj 
első hónapjaiban is, tehát igen korán fellépnek. Időnként 
aztán elmúlnak, majd újra jelentkeznek. Jellemző dolog, 
hogy ez a kínzó fejfájás csakis éjjel lép fel, nappalra el
múlik. A fejfájás oka a következő : A kopony"csonton belüli 
agyburkok, az apró erek a már ismert módon gummásan be
szűrődnek, megvastagodnak. Ez a beszűrődés több helyet 
kíván, de a koponyacsontok kifelé nem engednek, a nyomás 
tehát csak az agyvelő felé terjedhet. Ez a nyomás okozza " 
szaggató fájdalmakat és esetleg egyes idegek bénulását. 

A gutaüté3 is a fenti okok miatt következik be. A nagy 
nyomás és a beszűrődöttség miatt az apró erek megreped
nek és előttünk van " éjjeli álomban beálló bénulásos guta
ütés. Ha nem is mindig, de a legtöbb esetben az egyre foko
zódó súlyos fejfájás figyelmezteti a vérbajos embert arra, 
hogy nagy veszedelem következik. Pl. az a vérbajos, aki 
szakorvoshoz soha sem ment, ezt mind nem tudja s egyik 
éjjel álmában érheti a korai halál. Mert ahogy már emlí
tettem, a 40. és 50. életévek közti gutaütés oka 99 % -ban a 
vérbaj. eo 

Az agydagana t igen gyakran vérbaj os eredetű. Bár
milyen kicsiny is az ilyen jóindulatú, el nem genyedő 
gumma, mégis a legsúlyosabb tüneteket válhat ja  ki. Amilyen 
súlyos ez a baj, olyan gyorsan el is múlik, ha a szifilisz 
elleni gyógykezelésnek alávetjük magunkat. 

A gerincvelősorvadás (tabes) oka szinte kizárólag & 
késői szifilisz következménye. Hányszor találkozunk botokra, 
vagy segitségre támaszkodó, " lábaikat ide-odadobáló szeren
csétlen betegekkel. Ezeknél a vérbaj már magukat az ideg
szálakat, főleg a mozgató idegeket támadta meg. Itt már az 
agyvelő által küldött parancsokat " hiányos, rosszul szigetelt, helyenként pusztulófélben lévő idegszálak tökéletlenül vezetik, aminek következtében nemcsak a megfelelő izmok húzódnak össze, hanem mások is s hozzá valamennyien tökéletlenül és rendszertelenül. N em szabad azonban azt hinni, hogy a hbeses egyén már elveszett ; részben rajta is lehet még segíteni. 

Az agylágyulás (paralysis) aztán betetőzi a szerencsétlen vérbaios sorsát. Ehhez az eleinte ártatlannak látszó elmeb�ihoz �éső?b más elmebajok is társulhatnak. Agylágyulásnal a verbaj mérge főleg az agyvelőnek ·azt a részét támadja meg. ahól a gondolkodás, a beszéd centruma van. Ezért akadozik a paralytikus beszéde. Persze néha 10-12 év kell ahh�lZ, hogy. az �gylágyulás mások által is észrevehető legyen, pedIg , az mar :ege�rég megvan. Paralytikus egyének hosszúhosszu éveken at don ten ek emberek, városok. esetleg országok &Ors,: fele�t, amIkor egyszerre hirtelen robban ki rajtuk az ag-ylagyulas. Jellemző dolog. hogy a békeszerződést diktáló WIlson amerikai elnök is hirtelen paralysisben halt meg. Ugyanígy halt meg Lenin is. Itt vetődik . fel a kérdés, hogy a gerincvelősorvadásos vagy . a paralytlkus egyéneknek milyenek lesznek a gyermekeI. 
. 1 .  A vérbait - tud.iuk - a spirokéta pallida nevű bac�llus okozza. Ha a sziilő vérében még eleven bacillusok kermgenek, . akk�Ir a l�gtöbb esetben nem is szűletik gyermek, mert a verba lOs?knal állandó lesz az abortus. 2. MegeshetIk, hogy a vérbajos szülőknél mégsem áll be abortus és a �ermek rne(pl1arad. A legtöbb ilyen S'yel'mek 
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a ,�:. H a  a s,zülő� egyike, vagy mindkettő vérbajos is, de , velu�bbn . �ar nmcsenek eleven vérbaj-bacillusok (8-10 ev.es v:r �J na} ) ,  akkor épp úgy születhetnek gyermekei Illlnt bar�l m�s egészségeseknek. Az ilyen vérbajos szülők gyermekeI telJesen egészségesek lesznp.k ·� " I "k ' b ' c 
. f 'l b . ' , � szu o ver aJ a uemml e e aJt nem okoz náluk. Csak h a  később ezek a '  gyerm�kek - !lagy korukban - vérbajjal fertőzik magukat 

b
akkor .Igen haJlamosak lesznek az ideg- az elmebeli vérbajo� etegsegekre. ' 
. Inn:n .. van az, hogy gerincvelősorvadásos vagy paralytlkus szuloknek nagy tudós és teljesen normális utódjai le�etnek akkor, ha a gyermek nemzésekor a szülők vérében mar nem voltak eleven fertőző vérbaj-bacillusok. Két . életbevágóan fontos körülményre kell még felhívnom a figyelmet : 

1 .  A z  a, hit v.��. elterjedve" ho�y ha az egyes családokban v,agy nepek kozott sok a verbaJos, akkor lassan minde�ki immunis lesz. vagyis már nem kaphatja meg a vérbajt. E z  mese. Vérbaj ellen nincs immunitás. Mindenki megkaphatja.  
2.  Az a hit  i s  el  van terjedve, hogy aki már egyszer megkapta a vérbajt, az már bármit tehet. ő már nem Imphatia meg újra a szifiliszt. Ez is mese. Egv életen át npmcsak "gyszpr. de számtalanszor ú.ira meg úira JY1p.g lehp.t kapni a vérbait. Csak egy érdekes dolog van itt : aki pl. már a második stádiumos vprbaiban szenved és úira JY1egfprtözi 

magát. akkor flZ ú i  fertözps tiinetpi rögtön a m�<onik st:\dium 
tiinoh,ivp.1 kezdődnok. Tp.h�.t ilyenkor npm kezd;;r\ik a luesz 
elnlrn!. hanem a friss fertőzés a meglévő tünetekhez . csat
lakozik. 

Ki lehet-e gyógyulni a vérbajból? 

Az eddig elmondottakból most már tudjuk, hogyan tör
ténik a vérbajjal való fertőzés és hog'y hogyan jelentkezik ez 
a fertőzés. Láttuk, hogy a fertőzéstől számítva mikor és 
milyen tünetek lépnek fel és végül hallottnk, hogy a nem 
gyógykezelt vérbainak milyen súlyos következményei lehet
nek, A kérdés ezpkután, hogy van-e gyógyulás a vérbajból 
és hogyan történik a gyógykezelés. 

A vé?'baiból mindenki kig1/nq 'lu/hat, aki szakorvossal 
nnnak rendelkezhei sze1-int kezelteti 1nagát. Sokkal biztosab
ban ki [phpt belőle gyóg1/ulni, mint sok más betegsépből. pl. 
n tüdőt.észből, mert n vérbainak mep1'annak ." 'nw.qa bizto
snn .01/ó111ftó sze1'ei. Az plőzőkb;n I;allott .rend�íviiJ . súl�o

.
s 

következmények csak azokat a verbaJosokat erhetJk, akik a vel
bainkkal nem törődnek. Aki ellenben gyógyíttatia magát. az 
csak hallomásból. olvasásból fogia. ismerni azokat a Rúlyos 
következményekf't, amelvpket a lplkii�merptes gyógyítással 
úgy ő maga. mint az egész csalá.dia elkprült. . , 

E gv másik kprdés. hogy mIkor kpll elk:,zd:,m a gyoít;Y
kezpltf'tést. A vé1'bni ellpn'i p1/og1/kp'zp[pst 1'o.qton rr> P fJ  kell 
kezdeni. nmin t  a vérbniial való fp?'flizés 11/ P fJ  vnn. állapítvi}'. 
Itt mindpnki a Wassermann-reakcióra gondol. .amlkor a ver 
ef!Y- kettn-. három- val!v npP'Vk"J'P�7.tes. Pedll� a Wa�,�p.r
man�-reakció csak a fertőzéstől számított , �-6 hét mulo:'� 
le�7. pozitív. tehát kpl'psztps.- hol�tt a valosall'�ary a !el�Ol
zsölés, harapás. sériilps. karcolas, stb; nanJ �.tol S,zamltva 
már 1 0-1 4 nan múlva pI van. az ell'.�sz te�tunk araszty� 
vérba i -h� �.iJI" so kkal: E� ből pedI � tZM��v�: f:�; �t" h��e�ti�:�� 
bai IpP'pl �o. lep'ko1'�1?b lele a S,mro 
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j árással sem tudtak annyi higanvt a testbe a vérbe vinni h . , ' ogy azzal a spirokétákat elpusztítsák. Tehát egyszerűen nem bírtak a vérbajjal. 
Hallottuk, hogy Ehrlich német urvosnak köszönheti a vilá� a, vérba) legjobb gyógyszprét, a salvarsant. A salvarsan 4rzenkesz[tmeny. Roppant súlyos, halálos méreg. A salva 1'sanban lévő arzén is igen nagy adag, de mégsem öli meg az embert:, mert éppen ettől az ölni tudó tulajdonságától fosztotta meg Ehrlich. 
A tapasztalat ,azt mutatta, hogy egyedül a salvarsankezelés nem elég. Ellenben kitünő a hatás, ha higany t és 

��lvarsa1!t �gyütt adnak. Higany helyett tán még jobbak a tHsmut-keszltmények. 
A mai legmodernebb és biztosan gyógyító eljárás a következő : 
1 .  Vagy a spirokéták, vagy a Wassermann-reakció, vagy 

a kifejezetten látható külső tünetek alapján előbb meg kell állapítani a vérbaj jelenlétét. 
2. Ha a vérbaj meg van állapítva, akkor kezdődnek ;, kúrák. Egy kúra öt hétig tart. Hetenként két salvarsan é" ugyanakkor két bismut- (bismosalvan-) injekciót kap a be teg. Egy kúrában tehát tíz injekció van, ami azt jelenti, hogy a beteg testébe 4 %  gro salvarsan és 2 gr. (20 cm.') 

bismut került bele. 
3. Minden kúra után hathetes' szünet. következik. Ezen 

hat hétből négy héten át jódot kell szedni (pl. az aljodan
porból napjában háromszor 25-25 cgro port) . 

4. Ilyen kúrát összesen hatot kell végezni. Ez a hat 
kúr.a azonban szigorúan egymásután -- ez rendkívül fontos -, 
tehát kihagyás nélkül végzendő. Időben a hat kúra 66 hetet 
tesz ki. 

_ 5. A hatodik kúra után három hónap múlva következi' 
a hetedik kúra. A hetedik kúra után hat hónap múlva " 
nyolcadik kúra. Közben természetesen állandó Wasserman· 
vizsgálat. 

Az eset súlyossága szerint �o fenti adap:oknál nagyobh 
adag salvarsanokat is adhatunk be. llvenkor egyetlenegy 
kúra ,alatt 5-6 gr. salvarsant Í3 beadhatunk. 6. A régi tökéletlen higanykezelés öt-hat évig tartott 
A mai modt'rn, biztosan gyógyító sah-arsan-h igany-bismut
kezel PS pedig - nvolc kúrát számítva - 2" , évig tart, A 
hetedik és nyolcadik kúrák már csak szigorú lelkii smereti 
kúrák. máskor mpg' szükség is Iphet ráit,k. Ezt rá kell bízni 
lJ. kezelőorvosra. Ha az utolsó kúrától számitva öt éven át q 
Wassermann mindig negatív, akkor a beteg teljesen és biz-
tosan meggyógvul t. • 

A ll:Yó""ulást kereső bpteg tehát ne sokalja se az időt. 
se a fáradságot. mert abból csak neki és nem az orvosnak 
van haszna. mert hiszen a hadsereg és a csendőrség tagjai 
számára a kezelés tpljesen ingyenes. 

A kankó (tripper). 
A nemi betegségek alatt a valóságban csak két beteg

séget értünk : a vérbaj t és a kankót. A harmadik - a sanke' 
_ ezekhez képest, mint látni fogjuk, igazában véve nem is 
betegség csak kellemetlen incidens, amely gyorsan és min
den köv�tkzmény nélkül múlik el, miatta bármikor meg lehe� 
házasodni. 

A kankót (tripper-gonorrhoea) is éppen 'Úgy, :mint a 
vérbajt, bacillusok okozzák. Régen .-, amint előzől�l?i . m�r 
hallottuk - évszázadokon át azt hItték, hogy a sZIÍllIsz es 
kankó egy és ugyanaz a betegség. Ma azonban tudjuk, hogy 
nagy a különbség a kettő között. Mindkét bajnak megvan 
a maga külön bacillusa. Mindkét baj jelen. lehet ugy�na�on 
betegnél egyszerre is. A :vérbajnak a bacIJJusa a spll'oketa 
pallida, a kankóé pedig a gonokokkus. . ' Neisser nevü bécsi orvos volt az, akI 1880-ban, tehat 
mindössze ötven éve. felfedezte a kankó t okozó bacplust, a 
gonokokkust. ötven évvel ezelőtt, tehát mé� r:�m tudta,k, h?Jn' 
mi a kankó igazi oka. Éppen ezert k,;vel;ték ,Dssze .a verbaJ�al 
és ugyanezen okból a valóságban gyogyIta111 sem 19'en tudtak. 
Ebböi következik, hogy az orvoso� azt �em. tu:Iták megmon
dani, hogy mikor van valaki a trlpp�rbol klgyogyulv�; Ezzel 
szem ben ma már mikroszkop (n�gYl!ó) alatt a, saJ a.t s�e
meinkkel láthatjuk úgy a vérb�J , m1!lt a kan�o baCIllusat, 
így ;tehát azt lis tudjuk, ,hogy kl �ely;k betegseg�en szem'e? 
H a pedig a betegtől vett vérben, valadekban a baCIllusok mar 
végleg eltüntek, akkor. ,a�t is bát:an kij�le.n0etjük, hogy � 
beteg meggyógyult. 6rlasl fonto�saggal, bll'O es megnyugta�o 
dolgok ezek minden nemi betegsegr� nezve. E�eknek tudata
ban minden beteg nyugodtan bízhatJa betegséget szakorvosl·a. 

Mivel a kankó bacillusát szemeikkel láthatjuk, azokat 
ki is tenyészthet jük és kísérletképen má�okba át is olthat juk, 



é t pontosan fel tudjuk ismerni a kankót. Ebből követ�e
e�k 

r 
hogy a húgycső!olyást yalamint az asszonyok feher: 

fI
l '  :ísát csak akkor mondh�tjuk és csakis akkor szabad ne';'l 

b�t�' é ek mondani, ha a yáladékban a go,:,okokkus barll
lust 'b � tudjuk mutatni. Pl. a nők fehérfolyasa, .• 'alamml a 

húg /leső folyása. meghülés, 1'irszegénység, 'l1alam�lyen, egyé.b 
QYIl!üulás. torábbá szülések, abortllszok, operáctók "tán IS 
fe/léphet épúg" . ",int pl. a nútha, vagy eg!léb '",>;tt. .  után. 
, Ennek a körülménynek az ismerete pl. ren?klvul fon�,os 
lehet a házasságkötések, avagy a házastársak, kozt felmerult 
gyanakvások eloszlatása céljábó!. Vagy v�.gyunk pl.. olya� 
esetet, amikor egy leányon erosza,kot .. koyettek �I es a '�O 
ugyanakkar kankót is kapott, a bunozo férÍl pedIg ?,ga�ia 
a tettét. Ilyen esetben a nő feljelenté,sére. megvl.zsgaltatJák 
a gyanusított férfit és ha !,ál" a kanko�a�ll!"st ki ,lehet mu
tatni akkor ezzel bizonyitek Jutott a bn'osag ke�ebe. Ily�n 
eset�n ezt a gonokokkus vizsgálatot akár a .bir61 tár!p'ala� 
alkalmával valamelyik üres szobában azonnal IS lehet vegezm 
és így rögtön bizonyitékot lehet szolgá Itatni. , 

A trippert <lkozó gom>koJclmsbacillus zsen!lehez, vagy 
kávébabhoz hasonlít. Egy ilyen bacillus nagysaga megfele! 
egy milliméter ezredrészének, nagyító alatt má�szemnY1 
nagynak látszik. Ismert dolog pl., hogy ha a kankos beteg 
valamilyen okból napokon át 40-41 /fokos lázban �zenved, 
hogy akkor az eddig állandó folyása egyszerre csak kImarad, 
Mintha csak hirtelen kigyógyult volna a betegségéből. Ennek 
az a magyarázata hogy a gonokokkus a 34---37 fokon tud 
legjo?ba� élni, illetve szaporodnL A n�rm,ális embe>;i tes� hő
mérseke ep pen 36-37 fok, ez a ho tehat eppen nekI valo. V,
szont 40-41 foknáI részben már elpusztulnak a gonokokku
suk, ezért marad ki a lázas beteg tripperje, Természetes do
log azonban, hogy ez a gyógyulás csak látszólagos, 

Egy másik érdekes tulajdonsága a tripperbacillusnak, 
hogy a szabadban igen gyorsan kiszárad és elpusztul. ez 
viszont az emberre nézve nagy szerencse, mert a kezeken, a 
fehérneműkön, a bőrön, az evó- és ivóeszközökön levő gono
kokkusok igen gyorsan kiszáradnak, illetve elpusztulnak. 
Ezért a hosszú ideig szabadon lev ö e"öeszközökkel, fehérne
müekkel, tárgyakkal való fertőzés majdnem csak a mesék 
"ilágába tartozik. Éppúgy kómikusan hat az a sokszor hal
lott mese is, hogy valaki úgy kapta meg a trippert, hogy 
más után fürdött. A fürdőkád szappanos vizében ugyanis a 
gonokokkusok szintén elpusztulnak. Természetes dowg, hogy 
ha a kankós fehérfolyás, 1'agy a húgllC,.őfolllás váladéka a 
kezeken, et'öeszközökö'n, a tárgyakon, a fehé1"nem,iikön, a test 
bőrén stb. még friss, nkkor ez .ll váladék még teljesen fertőző
képes, ezúton még a legártatlanabb UY"'mek is fertőződhetik 
kankót'al.. 

A vérbajnál láttuk, hogy azt csakis úgy lehet megkapni, 
ha a vérbajos egyénböl eredő váladék (nyál, genny stb.) a 
test bármely részén lévő sérülési, feldörzsölési helyen mint
elQl kapun keresztül jut a szövetek be, onnan pedig a 'vér
áramba. 

Ezzel szembe,l (l tdppel"nek nincs szüksége sérülésre, fel
dőrzsölésre, a szöveiekre, ut'aY!J a vérre, "mert a kankó csakis 
egyetlen hel!len, a nyálkahártyán tud megtapadni, szapo'rodni 
és továbbkú..zni. Hogy ez a nyálkahártya ép, avagy sérült, ,az egészen ",,,,deg!}. Ebböl pedig az is következik hogy testünk külsején mindössze csak három hely van, ah�1 a kankót me!\, lehet kapni és pedig: a szem, a végbél és a húgyc,ö (nöknél mé� a hüvely) . .Felnötte�nél az orrban, a szájban nem lehetsege� a kankoval ,'alo megfertőzés. Nagyritkán f�rdul csak elo, hogy a csecsem ök szájnyálkahártyáj a fertözodlk. 

. Míg a vérbaj az egész testet elözönli és meg is támadja ad,dl� a gonorrhoea (kankó) csak három helyen tud a testünk melyebe .hatolm. Ha azonban valahol igen nagy tömegben v�n!,ak Jelep a jl'onokokkusok, akkor a gennyedés helyén a veraramba IS bejuthatnak és így egész testünket végigfut ják azo�ban, ��ak ,az ízületekben (föleg a térdeken) a szív nyál� kahartyaJ:,n .,s az ízületek között lévő savós 'tömlőkben a Rzemben es a hashá;tyán tudják magukat befészkelni. E� a g�nokokk�sro�am neha ugyanolyan ijesztő tüneteket okoz mmt a ::,e�mergezés (láz, rázóhideg) . Szerencsére amilye� nagy huhoval s�ko�t járni a gonokokkus invázió, ép en ol,':'a.n "gyorsan le IS zaJhk, a legtöbbször anélkül ho�y val�mi kulonosebb bajt okozna. ' o 

Sze�encs�re ez a véráram útján való elözönlés a legna,:"yobb l'ltkasag. Ha a gonokokkusfertözés mégis tovább tel'.l�d, akk?r ez" �,sak egyszerű tovakúszás formájában törtémk. A h�gycsobol felkúszhatnak a bacillusok a h61yagba on��r ped�g a �esékre, a nöknél pedig ezenkívül még a hü�cly-a mehbe es onna� :' petefészekbe. Ebből az is követlcezik, hogy a kank6. fertoz .. sok8zo1'osan súl!lo,�"bb köt'etkez",' .. 

nyekkel járhat a n6he; mint, a fé1'fja",.a, mert a nÖkn,él. Ja 
hólyagon és veséken kivül meg a meh, a petefészkek utJan 
súlyos hashártyalobot idézhet elö. 

Hogyan történik a )ffinkós fertözés? 

A tripperrel való fe!·tözés�� 99 s�ázaléka a llemi éri,nt
kezés útján történik, tellat a nok é� ferímk kolcsonosen fer
tözik egymást. A fertőzés, helye �aJd�em 'l'm!,d�n egyes eset
ben nőknél a hüvelyben es a h ugycsoben , fel'Ílaknál pedIg 
csakis egyedül a húgycsöben van. A fertőzés úgy történik, 
hogy a 'kank6� egyé!, v�ladéka bejut :' ,mási� egyé" húgycsö
vének az elej ebe, noknel pedIg ezenkl\'ul meg' a huvelybe IS. 
A bejutott váladékban levö gonokokkusok megtelepednek a 
nyálkahártyán és azonnal müködésbe kezdenek, vagyis sza
porodnak és mintegy beássák magukat a nyálkahártyába és 
a mirigyekbe. 

A fertözés utáni első há"om nap, néha akár hat nap is 
nyugodtan telik el. A beteg nem is gondol arra, hogy fertözve 
van. A harmadik, néha a hatodik nap végén azonban a húgy
csö elején főleg a vizeléskor, de máskor is viszkető, inkább 
csiklandó 'érzés lép fel. Ugyanakkor a húgycső eleje pirosabb 
lesz és kissé meg is duzzad. Másnap már gennyes váladék 
jelenik meg a húgycső elején. 

Ezután a tünetek egyre fokozódnak, a húgycső duzzad
tabb, a gennyes váladék sokkal több lesz. De különösen foko
zódnak az égető fájdalmak. Ezekre a fájdalmakra az a leg
jellemzöbb, hogy a vizelés kezdetén és a vizelés befejezésekor 
a legnagyobbak. 

Ezek a tünetek úgy átlagban 8-10 napig tartanak, az
tán rohamosan meg'szünnek akkor, ha a beteg az orvos uta
sításaihoz tal·totta megát. Tehát a fertőzéstöl számítva 2-3 
hét mulva látszólag mindennek vége van. H" azonban a ba} 
még nellt -mult el, azd abból lehet látni, hogy minden reggel 
be t'an ,'agadva " hú.91lr.SŐ nyílása. Ezt a beragadást aZ éj 
folyamán összegyűl t gennyes váladék okozza, A kezelésre 
aztán egyre jobban és jobban javul a beteg állapota, rendesen 
végzi a napi munkáját, közben természetesen állandóan to
vábbra is  kezelés alatt áll. Ezt a kankót elülső húgycsökankó
nak nevezik. 

Sokkal súlyosabb lehet azonban a helyzet akkor, ha a 
lobúsodás tovább magasra is felkúszik, amikor a húgycsö záró
izmaira, majd a mögé is ráterjed. Ekkor már az Ú. n. hátsó 
húgycsökankóval van dolgunk, .Ez az a veszedelmes kankó, 
amely hetekre, hónapokra ágyba döntheti az embert. Magas 
lázzal, rázóhideggel jál'hat, a nemi szervek megdagadnak, az 
eddigi fájdalmak nagymértékben fokozódnak és főleg a gát
tájon jelentkeznek, a leghevesebbek pedig a vizelés végén, 

A szinte elviselhetetlen, kínzó fájdalmakat százszorosra 
fokozza azon körülmény, hogy szinte 2-5 percenkint jelent
kezik a vizelési inger és a kielégülés azért egyik után ,in
csen meg. 

Ez a heves hátsógyulladás aztán felterjedhet a hólyagra, onnan meg a vesékre. Ez a körülmény teszi igen veszeneImessé a há�só húgycs? .. trj�pert. Természetes dolog, hogy en .. nek a kan kon ak a gyog)'ltása sokkal nehezebb sokkal körülményesebb és sokkal hosszabb ideig is tart. ' 

Mik lehetnek a tripper következményei? 
, Hal!ottuk, �ogy a tripperbacillusok csakis a nyálkahártyakon es �Z iz�letek savos hárytáin élnek, szoporodnak, mialatt a nyalkahartyán gyulladást maid pedig gennyedést és a g�nnyedésekkel járó következményeket hozhatják létre. Ez a trlpueres-gennyes gyulladás súlyos következménvekkel járhat ,,;kkor, ha az orvosi kezelést elhanyagoljuk, Ilyen kö'vetkezmenyek lesznek : 

1 .  A szü�iilet (st1";ct",.,,) a genyesedéssel járó gyulladás lassar; meggyo�1 es a helyen hegesedés marad vissza. A heg,,:sedes , egyre J?bban zsugorodik, összehúzódik és éppen úgy. �mt !"mden mas hegesedés - maga után húzza a környező lagyreszeket, Ha ez a zsugorodás csöben csatornában történik akkor az a csatorna természetesen bes;űkül 1[/1, okozhat d kankó sZ,ükületet a hú.g !/csőben, a t,égbélbe,� és nlíknél kii/iin rzeken kw"t még a petevezetékekben. 
, A "hú,gycsöszükület igen megnehezítheti a vizelést, Egy Ilyen sZ,u�,:,let olyan nagyfokú is lehet, hogy a vizelés 'akár egy neI'.'Yed�ral.g IS eltarthat, miközben kínzó, metsző, éles fáidal":,,k ,I'.'Y?trlk a beteget. A vizelet azonban sohasem tud teliesen klUrulm, Ennek a tökéletlen kiürülésnek kétf'l k" 'tk -m��ye lete�: .egyik a� igen gyakori vizelési kén;s�er, �v�á:ik pe 19 � _ romkus holyaghurut, amit az állandóan vissza .. ::'ü�:����:PPb.n ez.ért pa�gó és rotható vizelet hoz létre. A szü-

I . � , ve ,lellemzo, hogy csak évek, esetleg csak 10 I'\' mU va feilodlk kl teljes egészéi;len ,  
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A végbélben is  a hege d '  1 " , okozza a szűkületet A ' ;�lf
ess;. ,  Jaro genyes gyulladás 

vagy ed'  . , ' veg e ertőzes, vagy perverz; LasokLél 
mazik� A ffe:esS�J,at tanikós ;:ál�dék;k�l való fertőzésool 3ár� 
mas lesz a , e ;s o o�ta szukulet miatt igen nehéz es fájdal
sedés melle

��.e�eles. frol�et�tt székelésnél, szorulásnál a hege
nek és í ' erepe ,ese támadnak. A be1e!.ledese!,; fel'lőződ, 
Neh ' l 

gy al�a
d
ndo vegbélkörüli tályogOKban szp," �d a bete�·. ez esz mm en munka m '  " I "  . "  b 

f " d I . ' eg az u es es a Jaras IS A nagy aJ a ommal Járó székeléstöl valo' f ' l  I . tt ' . , , bb ' e e em mia a octegnel meg. nagyo " szo�ulasok lépnek fel. Ezek a :körülmel,�ck a fent.leken kivul meg morfinistává. búskomorrá embe 'k " I "  , teszik a beteget. ' l eru ove 
A petevezetékek szűkületét szintén a 'hegesedés okozta z�ugo:.odás okozz�. �z az egy millimétel' tág kis csatorna igaz�n konnyen beszukul�et. A szűkület következménye pedig kéijele lehet :  :nagta;.

la?,!sag" vagy ,lL ;néhen kívüli te1'hességek S01'O' zat�, � ,telJes ,,�zukuletnel, elZkll'odásnál ugyanis lehetetlen le ,z a ferfJ es a nO! mag találkozása és emiatt állandó lesz a ma"'talan�g a" n� hibájá�ól. Nem teljes szűkületnél vifl.Zont a pet�vezet.ek sz�ult hel»:en a lefelé haladó és már megL�rmekenyí�ett es emIatt meg IS nagyobbodott pete még mielótt a �néhbe Jutott ,volna, a méhen kívül fennakad s így jön létre a méh en kívüli terhesség, 
N e  felejtsük azonban, amit már előzőleg mu1\c1ottunk, hogy meghűlés, szülés, abortusz és operáció után ;� kel etkezhetnek gyulladások a nőknél és így ezen gyulladáso', utáni z.�u

gorodások is okozhatnak szűkületet, Tehát ebből az kö1'et kc
zik, hogy nem minden méhenkívüli terhes nö szenv.::dctt kan
kóban, 

2, H ólyaghw'ut : igen gyakori követKezméuy!! a tripper
nek. Túlnyomólag azon egyéneknél keletkeZik, akik a már leírt 
kezdeti stádiumban, tehát az első 2-3 hétben járkálnak, dol
goznak, alkoholokat, főleg sört iS:lmak. Ezeknél kúszik fel a 
gyulladás a hólyagba akkor, amiikor az elülső húgycsőgyulla
dásból hátsó gyulladás lesz, A hólyaghurut is rendkívül súlyos 
fájdalmakkal, nagy szenvedésekkel, magas, 40-41 fokos lá
z3lkkal j ár. A bet� igazi nagy betegként fekszik az ágyban. 

3. A vesék gyulladása, vérzése már a hólyaghurut követ
kemnénye. Azért kell a hólyaghurutot kezeltetni, mert külön
ben a vesék pusztulása következhetik be, vesék nélkül pedig 
nem lehet élni, 

4, Az izületek gyulladás i s  elég gyakori következmény. 
Főleg a térdeknek és a kéz ujjain3lk a forgói szoktak megduz
zadni. Az izületi gyulladás kezdetben nagy fájdalmak közben 
zajlik le, maj d kl'ónikussá lesz. , A I�b, a kéz alig ha�zn�lható: 
A gyógyulás igen lassú s a végen reszleges, vagy telJes IzuletJ 
merevség maradhat vissza. 

5. A szemek katnkós gyulladása is közismert és ige.n 
gy<\kori. Felnőtte�él a, fertőzés úgy tőrténik, h�gy a kank�s 
folyásban szenved o egyen a meg nem mosott �ezevel a s��m�
hez nyúl. A csecsemők születés közben fertőzodnek. A.z UJszo
löttet tehát miJndig a saját anyja fertőzi me,g . . A �ankos sze;n
gyulladás is genyesedéssel j ár. A genyesedes Itt IS hegesedes
seI gyógyul. A heg pedi,g nem átlátszó és így a s�emen nagy 
vakfoltok támadnak. E lég gyakori a teljes vakság IS olyankor, 
amikor a hegesedés az egész szemet elborítja. , 

Meg kell azonban nwndani, hogy a kankós szemgyulladas 

sohase jár vaksággal, de még nagyobb vakjoltok�a.l sem 

akkor ha a beteg szetnet azonna.l szakorvossal kezeltetJuk. , 6. Szívbaj is lehet a tripper kö.vetkezménye. A gyullada?, 
okozza itt is a szervi szívbajt. Igen ritka eset, Rendesen az elso 
2-3 hét alatt, tehát a heveny gyulladási tünetek al�tt szokot! 
kifejlődni Aránylag j óindulatúan szokott a betegseg Jef?lym 
és nem minden kankó s szívhártyagyulladás után marad Vissza 
szervi szíV'baj . d ' k ·· I ·· " a 

7. Belső nemi sze1'vek tripp;res gyul.I�. 
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mint a nőknél, Ct férfiaknál sen! szabad azt gondolni, hogy 
a rnagtalanságot mindig nemi baj okozza. \'gyancsak a férfiaknál még egy rendkívül súlyos következmeny szokott előfordulni és ez a p,'ostata- (dul mirigy-) 
1!1Iull�á.s. A prostata zölddió nagyságú mirigy. A gát fölött e� .mogott fekszik. A gonokokkusoknak kedvenc befészkelődes} h�lye,. ahonnan igen nehéz őket még masszírozással is el tavoh�am. Azok szenvednek leginkább prostatagyulladásban, akik nem törődtek a betegségükkel, akik nem hallgattak az orvos figyelmeztetésére. A prostatában levő kankóbacillusok �I>púgy ,rejtve vannak, mint a petefészekben levők. A n,e.ml, e�m�kez� alkalmával aztán a prostata váladéka is kí?rul ;s Igy Juthat be a kankóbacillus a nőbe. A beteg férfi ke.zzel-l�bbal tiltakozik az állítás ellen, hogy neki még mindig trlpperJe volna, mert szerinte az már teljesen ki van kezeIve, m.ár rég�-,régen nincsen folyása stb. Képzeljük csak el, hogy m�l�en oMrzetes lesz ez a tagadás akkor, ha őt pl. valami 110 J elenti fel azért, hogy őt akár erőszak, akár nem erőszak 
alkalmazása mellett megfertőzte, Itt említem meg, hogy ha 
a nő, vagy a férfi: valakitől nemi bajt kap és azt a bíróság
nál feljelenti és ha a bizonyítás sikerül, akkor a fertőző 
egyént - akár a férfit, akár a nőt - testisértésért elítélik. 
Tehát a férfi azzal igyekszik magát menteni, hogy tőle azért 
nem kaphatott trippert, mert neki nincs. Hozzátehetjük, 
hogy ezen állítása teljesen jóhiszemű is, mert tényieg nem 
tud róla, Ihogy még mindig beteg. 

Ha most az ilyen gyanusított férfin él prostatamasszíro
z:í.st végzünk, akkor rövid pár perc mulva váladék j elenik 
meg a núgycsőben. Ezt a váladékot onnan kinyomjuk, na
gyító alatt megvizsgáljuk és 16-20 perc mulva holtbiztosan 
megmondhatj uk, hogy gyanusítottnak van-e kankója, vagy 
nincsen, tehát hogy ő-e a fertőző vagy nem, 

A nőknél is hasonló az eset. A régi tripper már alig 
vagy egyáltalában nem is okoz fehérfolyast. A nö is azt 
hiszi, hogy már meg van gyógyulva. Azonban a méh, a pete
fészkek még fertőzöttek lehetnek. A nemi érintkezésnél nagy 
a váladéktermelés és kiürítés. Ez a friss váladék fogja aztán 
a férfit megfertőzni .  

A tripper gyógyítása. 

Amikor a harmadik, avagy a hatodik napon észrevesz
szük, hogy a húgycsőfolyás megindult, azonnal meg kell kez
denünk a kezelést. A kezelés eleinte roppant egyszeru, köny
nyen végrehajtható és mégis a leghatásosabb, mert a kankó 
elterjedése, sulyossága elsosorban csakis ezen első kétheti 
viselkedésünktől függ. Az eljárás pedig a következő : 

1 .  A, folyás megindulásakor rögtön le kell feküdni és 
állandóan az ágyban maradni. A járkálás, lehajolás, testi 
munka mind fokozzák és gyorsan továbbterjesztik a gyulla
dást. így lesz az elülső húgycsőgyulladásból hátsó gyulladás, 
a hátsó gyulladásból prostata- és hólyagmegbetegedés. Innen 
pedig csak pár lépés, hogy a baj a vesekre terjedJen. Mindezt 
a súlyos következményt a legtöbb esetben elkerülheti az em
ber, ha rögtön beteget jelent és azonnal lefekszik. Mindössze 
csak két, esetleg három hétről van szó. 

2, Ezen ké� hét alatt minél kevesebb folyadékot és híg 
ételt szabad enni. Szigorúan kerülni kell a fűszeres ételeket. 
A szeszes italokat szigorúan mellőzni kell. Ezek között is 
legveszedelmesebb a sörivás. A folyadékok, italok, fűszeres 
ételek, a szeszes italok, a sör ugyanis egyrészt megtöltik a 
hólyagot, másrészt izgatják is. Ennek pedig gyakori vize
lés és nyálkahártyaizgalom lesz a következménye, ami 
aztán a kankó rohamos tovaterjedését segíti elő. Meg kell 
mondani, hogy az étrend megszigorítását rendesen még akkor 
is fenn kell tartani, amikor a beteg az ágyból már felkelt és 
amikor már rendesen munkáját végzi. 

3 .  A fekvés alatti időben a székrekedés ellen gyenge has
hajtók adhatók. De talán legjobb, ha kivihető, hogy beöntést 
kapjon a beteg. 

4. Amíg a folyás tart, tehát hetek, esetleg hónapok 
mulva is rendkívül fontos a kezek állandó, gondos mosása, 
mert részben saját szemeinket fertőzhet jük meg, részben má
sokra is áttolhatjuk a bajt (kilincsek, evőeszközök, tárgyak 
megfogá s a) . Az állandó kézmosás mindig a legfontosabb 
teendőnk legyen. , . , .. ' .. 5. �sak egész termeszetes és SZlgoruan becsuletbeh ko-
telességünk legyen, hogy a betegség ideje alatt a nemi érint
kezéstől tartózkodjunk. 

6. Amikor már a heveny tünetek elmultak, tehát 2-3 hét 
mulva ha az orvos megengedte a felkelést, a járkálást, ak
kor rÖgtön szuszpenzóriumot kell viselni. Erre igen kevesen 
szoktak gondolni és aztán csudálkozva látják, hogy here- és 
ondózsínórgyulladásuk támadt. A szuszpenzórium viselése el-



pngedhetetlen kötelesség, mert annak elhagyása igen sülyo
,an Jllcgbosszulhatja magát. 

7. Ha már szabad is a fent járás, a munkák végzése, ak-
kor is lesznek még dolgok, amelyek szigorúan tilos ak marad
nak: Igy a szeszes italok, a sportok, de különösen a lovaglás, 
biciklizés, evezés, stb. 

Az orvosi kezelésre, avagy a házi, a saját maga által 
" ';gzett kezelésre itt nem térhetek ki, mert ezt mindig a ke-
zelöQl'YOs fogja elrendelni. 

Sokszor halljuk ezt a kifejezést, hogy "sz(ím: kank6". A 
beteg nem is tudja, hogy kankója van, annyira enyhe, any
nyira kevés folyást okoz. Azonban a baj csak magán a be
tegen ilyen enyhe. Ha valakit az ilyen egyén megfertőz, a 
megfertőzöttön már a legsúlyosabb tripper törhet ki. 

Egy másik ilyen népszerű elnevezés az "orosz kankó". 
Néha a kankós gyulladás olyan heves, hogy a nyálkahártyán 
itt-ott apró vérzések - csak pár csepp vérről van szó - lép
nek fel. Ez a vér a gennyhez keveredik, ezért a folyás nem 
lesz fehér, hanem barnásfekete. Ezen barnásfekete folyás 
miatt kapta a különben rendes tripper a fenti elnevezést. 

Ma már mindenki tudja, hogy a gyermek születésekor 
valamit annak a szemébe cseppentenek. Ez az orvosság egy
szerű lápiszoldat. A törvény irja elö 'minden egyes gyermek
nél ezt a becseppentést, tekintet nélkül arra, hogy ki az anya, 
hogy beteg-e, vagy nem. A nyomortanyákon, elhagyatott vis
kókban stb. született gyermekeknél ez a szembe való cseppen
tés elmarad, mert tanult bába és orvos nélkül történik a szü
lés. Az ilyen gyermekeknél a következmény fél vagy egész vak
ság les�. Az apró '"lik vagy félig vak gyermekek tehát majd
nem 11llnden egyes esetben az anya tripperjétöl vakultak meg. 
A kankóval való fertőzés szülésközben következett be. 

V égül még egy igen fontos körülményre kell felhIvnom 
a figye!met. Láttuk: . hogy a vérbait nemcsak egyszer, ha
nem sz:,mtalanszor �Jra mel\" lehet kap!,i. tgy van ez a trip
pe'!el lS. Ne gondoJJuk tehát, hogy akmek már egyszer vér
baja, t'agy kank6]a volt, annak most már minden szabad 
azon már nem [?g a ne�,� betegség .. Éppú.gy megkaphatja ö i; 
ak�rhányszor Ujra és Ujra a nem, betegségeket, mint az 
akmek sohasem volt. 

' 

A puha sankér. 
A nemi betegségek harmadik fajtája a sankér. Rögtön 

megmondh��m, hop. ez �ulajdonképen nem is nemi betegség, 
'!lert az elo�o kettohoz kepest (sziiilisz és kankó) egyenesen 
a,:tatJan baj. A sankér miatt pl. éppúgy meg lehet bhmikor 
hazasodm, r;unt. pl. furunkulus, vagy kelések esetében. 

E 
A sankert . lS a gombafajokhoz tartozó bacillus okozza. 

z a ?actUus ts csak a sértilés, feldörzsöUs helyén tud az 
emben testbe behatolm. A sankérbacillusok is fekélyt tehát 
gennyes seb�t okoznak! akár csak a vérbajbacillusok.' Csak
h?gy a sanker nem �rled el az �gész testben, nem megy át a ;,erbe, -"mcsenek ,utókovetkezmenyei, mert a sankértályog eppen ugy ,:,e�ogyul, mint bármely más keléstályog A. sanker lS rendesen a nemi szerveken fordul eiB és 
3�m1 .. i�mtke� . ú�ján ol�ják egymásba az emberek. A fe� 
k�f:t� es, a serul.es helyen gyulladás, majd pedig kis kelés 
ü 

"I ,ezr: A kel';" felfakad, a bennelevő genny lassan ki-ru .  es esz a gyogyulas. Rossz kezelés va tö "d" , 
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7.s a. he.llye. függöly . sz es uggolyoket (kondy-

loma lata) már ra vérbaj nál ismertettük. Ezek vérbajos kép
ződmények. A cimbalomszeg népies elnevezés, de megfelel a 
valóságnak. Tényleg a cimbalom szegeihez hasonló apró ki
növések, amelyek néha nag)'on elterjednek, gennyes váladé
kot termelnek. A cimbalomszegek kankó után szoktak fel
lépni. Könnyen eltávolíthatók. 

Hogyan lehet 'a nemi betegségek ellen védekezni? 

. Má� maga az álla,:, is igyekszik gátat v�tn! a nemi bajok 
terjedésenek akkor, am1kor elrendeh az utca1 nok a rosszhírü 
és a nyilvános házak hatósági és orvosi ellenörzé�ét. Ez azon
ban igen csekély védelmet nyújt, mert teljes ellenőrzés e té
r�n . szinte lehetetlen. Az egyénre hárul tehát, hogy önmagát 
védje . 
. . .. Ezért ne együ,!k. és ne, igyunk ,más után ugyanazon esz

kozokkel, ne hasznaljuk Imas ember fogkeféjét, borotváját 
lYlás után ne szíj juk .a pipát" avagy ,a cigerettát és ne enged� 
J uk, hogy gyermekemket masok csokolgassák. 

Kérdés, hogyan védekezzünk saját magunk a nemi bajok 
ellen. 

1. Legelső, legfontosabb védekezés az alkoltolélt'ezet ke-
rülése. Nékám tanár szerint a nyilvános házakba az út a 
kocsmákon kel'esztül vezet. Alkohol hatása alatt a legnyugod
tabb, a legkomolyabb ember is elveszti a fejét, az ónuralmát. 
Az alkoholos fejben megszűnik minden kritika rosszul műkö
dik a szellemi központ s ezért olyan dolgokat követünk el 
amelyeket józan fejjel restelni, szégyelni fogunk. Alkohol ha: 
�s,,: alatt erősebb a nemi inger, a nemi él'intkezést túlságba 
",SZ1k, magukat túlerőltetik. Alkoholos egyénnél .okvetlenül 
sérülések, feldörzsölések, "szőrvágások"-ok keletkeznek és 
máris .b,; ;,an oltva a vérbaj. Alkoholos, be szeszelt egyén sem 
a nem1 ermtkezés előtt, sem azután sem törődik az alább le
írandó óvintézkedésekkel s még azt a bajt sem hárította el 
amit elháríthatott volna. ' 

. 2. ,H!, �sak holtbiztosak nem vagyunk a nő egészségéről, 
tJsztasagarol, akkor mmden nem1 ermtkezése elott be kell 
kenni a nemi szervet valanti zsíradékkal. Pl. bőrvazelinnel 
yagy egyszerú vazelinnel. Ennek óriási fontossága van mert 
19y ll: le�rltkább .�etbe,:, történik feldörzsölés, "szőrv�gás". 
Feldorzs�lé8 nélkul ped'g nent lehet vérbajt kapni. De még 
sokkal .b1,Ztosabb dolog, ha a bekenésre használt kenőcs hi
gan}'t .. lS �rt,al_maz. Közismert kitünő kenőcs e célra a követ
kezo osszealhtas: 33 gr calomel és 67 gr lanolin 

. 3. A nemi �rintkezés után első dolog legyen ' a vizelés, 
'm;aJd ped'fI a vtzzel és szappannal 'való alapos r>tOsakodá.s. A 
v�eletsu�r k1mossa a húgycső végén lévő, a nyálkahár
t�akba m�g �e nem hatolt kankóbaciJlusokat. Ami kankóba
';lllus ped1g k1Vül van, az a szappanos víz hatása alatt rőgtön 
es mmd elpusztul. 

A�nb,,:n egy dolog nem egészen biztos, hogy t. i. a vize
let�ugar mm�en_ bacillust kisodort volna a húgycső végéből. 
Ezert !'- v1z�!es es a mosakodás után még 2 százalékos lápis". 
oldatboi (faJdal;nas) .2-3 cseppet szemcseppentőből be kell 
cseppenten�. a. hugycsob,;. A becseppentés úgy történik, hogy 
a ,csePl?ent�csovec .. ke vegét Y.-l cm. mélyen bevezet jük a 
hugycsobe es aztán cseppent jük be az oldatot 

Mivel ,a lápisz fájdalmas, azért más ezüst�ldatokat szok
�:\�::Z�ld:" t albar&"i�t,. protargolt, argyrolt, st. Készen 

I b 
a lIe t a nem1 ermtkezés céljaiI'a gyártott és for-

ft om f ho�ott "prophylactol" nevű óvószer amely 2 száza e OSFl;\ 1cermes p�otal'golt t,artalmaz a megfelelŐ utasítással� 
amig 

��n�ge:esz�e� d
v_egzett kísérletek igazolják, hogy 

nemi betegsé�:t 
0v;.,n "f .e téz

�s
k
t n

d
<;m tettek, 23 százalék kapott 

k f 'l . . . Z ovm e esek betartása után pedig 
���ig 

�ogz���:�b.Tehái a
1
mott

b
lOO emberből 23 lett beteg, itt 

l ' 
o csa em er betegedett meg Hogy az 

Óvs:� :��k
���d��id

��m 
(��wn) a legjobb és legbiztosabb 

Igen kevés ember i : k·· ·· .. , . 
módot: az illető e 

' s.men a ovetkezo ravasz fertózes' 
ket és :mégis kank�

e� ;rr11�� �végezte a fenti óvintézkedése
ez elő, akik a", érintke�f

O
t 

• 
h
?r leh!'t .az? Azolmál fordul 

desen az alsónadrág a \ ru a 
d 
an vegz1k. A ruhájuk, ren

után erre nem i d
zon an ,ne ves lesz. A mosakodás stb. 

alsónadrág hozz�é�
o� �!,ak e;> f�lt:úzzák a ruhát. A nedves 

Erre a körülményre is 
ugycso 'V

f
�gehez és kész a tripper. 

R "  id nagyon 19yelni kell 
. .  ov en tehát a védekezé :. .. . 
el"tntkezés elött ,_ .. , s .men.,te a kovetkezo : a ne»" Koenocs, utana 1'1"'elés ' [ '  mosakodá.q és becseplJe t ' "" " !JzapPCL1l.OS vLzze[ vn o 

n es. 
Dr. Ke m ény Gyll.l(L törzsorros. 

Sládlum Rt. Bu<lape ... r. - 19:1O. 

� • 

I IC 
K. 

A 


