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Hi�zek egy Istenben, hiszek egy hazában 
H �szek egy isteni örök igazságban, 

' 

HtSzek Magyarország feltárnadásábcm. 

Küliöldiek. 

Amen, 

A háború előtti években azt a szót idegenfor-
l " h 

" ga om vagy so a nem, vagy csak igen ritkán hal-
lottuk. S ha mégis hallottuk, j elentősé<Tével akkor 
sem voltunk tisztában, Kár! Pedig a fÖldteke min
den gyönyörűségét fel lehetett lelni hazánk ré<Ti ha
tárain belül, a hótól borított, égbenyúló hegyc�úcso
kat, a vadregényes fenyveseket, a búzakalászos sík 
-rónát s a délibábos Hortobágynak kellőleg nem érté
Kelt, szívet-lelket gyönyörködtető szépségeit. 

Ezekben az időkben még sehol sem csináltak 
_ nálunk meg aztán éppenséggel nem - nagy rek
lámot az idegenforgalomnak és az idegen sem is
merte azt az érzést, amelyet úgy hívnak, hogy uta
zási láz, 

A háború befejezése után megindult a dollárok 
hazájából az utazók áradata és az az ország, amely 
kellő időben, kellő módszerrel magához tudta von
zani az idegent, boldognak nevezhette magát. Az 
amerikai óceánjárók nem hoztak üres zsebü utaso
kat és ezek a szórakozásra vágyó misterek és mis
sek sok-sok dollárt hagytak ott, ahol sok szépet 
mutattak nekik, vagy ahol a természeti szépségeket 
egyéb nelúk tetsző dolgokkal pótolták. 

Ez az "egyéb nekik tetsző dolog" az a valami, 
amivel nekünk, magyaroknak, sőt nekünk, csend
őröknek kissé külön is foglalkoznunk kell. 

A mi csonkahazánk - ismerjük be, minden ker
telés nélkül _ természeti szépségekben nem veheti 
fel a versenyt sem Olaszországgal, sem Svájccal, de 
még például a szomszédos �us�tr!�val sem. Nincs 
Ma<Tas-Tátránk nincs dobsmal Jegbarlangunk, a 

str:cenai völgy páratlan szépségű útján pedig cseh 

autóbusz bűzlik végig. , "  , 
Van Hortobágyunk, Balatonunk es � fova�'o

,
sunk 

ideális szépségű fekvése is első helyen aJl
, 

a vII.agon, 

mégis az általunk nyujtltató idegenforgato-kaleldosz

kóp nem oly.an gazdag, nem olyan vál.tozatos, hogy 

önmagától biztosítaná az idegenek kiapadhatatlan 

körforgását. 
'k l b l o' 

H a  tehát azt olvassuk egy osztra 
,
ap ;;tn, 

,
lO"y 

A t"b az orsza'o-ban megfordlut Idegenek 
usz rla an " ' , ' l 

száma nem sokkal volt kevesebb, mmt az olszag a-

k ' ga arra legfeljebb egy sóhajtásunk lehet, mert 

il�!� id
'
egenforgalomra mi a fenteb? :mlített

1. 
okon 

,.. ' k ' ok miatt sem szamlthatun�. 
klvul meg so mas 

dh tJ'uk hO<Ty az idegenfor-
Viszont azt sem mon ,a " '" o, 'd 

galmat illetően nálunk teljes pang'as van, ho",y I e 

nem jön. senki. A dolog nem áll így. Jönnek. Sőt, -
ha nem IS ausztriai arányban - de azért lassanként 
szaporodó számban mégis jönnek. 

Az idegenforgaimat a lehetőséo' határain belül 
előmozdítani mindnyájunk érdeke

'" 
mert ma már 

minden gy:r!llek t�dj�,. hogy az éÍénk idegenforga
lom. fellendltl, megJavltJa a gazdasági életet. Ennek 
az I�egenforgalomnak megalapozására, idegeneket 
vonzo programmok rendezésére nekünk csendőrök
nek semmi ingerenciánk nincs. Ami minket az ide
genforgalomból érdekel, az főleg a hozzánk már be
jött, a nálunk megforduló, avagy huzamosabb időn 
keresztül itt tartózkodó idegenekre vonatkozik. 

Az idegen, amint egy országhatáron áthalad új 
környezetbe érkezik, új atmoszférát lát és érez m�ga 
körül. Uj arcok bukkannak fel előtte, új ország em
bereivel kerül hivatalos és magánérintkezésbe. 
Mindez élesen vésődik be az emlékezetébe. Nem 
mindegy, hogyan fogadják őt az új ország hivatalos 
és nem hivatalos közegei. Hogyan hangzanak a sok
szor érthetetlen első szavak az idegen ajkakról "? 
Kedvesen, előzékenyen, avagy nyersen és bántóan? 
A hivatalos közegnek Hidasnémetinél vao'\' Bihar-"' . 
keresztesnél elkövetett tapintatlanságát nem tudj a 
többé jóvátenni sem a Halászbástya szépséges pano
rámája, sem a Hortobágy vagy a Balaton. Az első 
benyomás maradandó. Azok pedig, akik idegen or
szágokat keresnek fel és pénzük egy részét ebben az 
idegen országban hagyják, nem azért jönnek, hogy 
zaklatásoknak legyenek kitéve és minduntalan hiva
talos rideg'séggel és morózus arcokkal találkozzanak, 
hanem hogy állandó del'üben lássanak, hallj anak. 
tapasztalj anak, szórakozzanak. 

Ne legyen félreértés! Az országhatáron átjött 
idegen nemcsak amerikai jenki lehet; lehet boi se
viki agitátor is, vagy selyemcsempész. Lehet, sőt 
kell is az idegent igazoltatni, ellenőrizni, csak ennek 
az igazoltatásnak, ellenőrzésnek módj ára szeretnők 
bajtársaink figyelm ét felhívni. V ég'ezzék ezt a mun
kát a legmesszebbmenő udval'iassággal, barátság'o
san; legyen egy-két kedves szavuk az ideg'enhez, s 
ennek eszébe sem fog jutni, hogy molesztálják. 

Az az érdekünk, hogy az idegen, aki a külföldi 
ellenséges propaganda dacára is felkereste hazánkat, 
máskor is eljöjjön hozzánk s ha nem láthatja ná
lunk azt, amit Szent-Móricban vagy Velencében lát, 
legalább lásson olyan dolgokat, amelyek "eg'yébként 
tetszenek" neki. Ilyen "egyéb nekik tetsző dolog" az 
előzékeny, udvarias bánásmód is, 

Ez az alfája minden idegenforgalomnak. Ha ezt 
nem tartjuk szem előtt, akkor az utas, aki Berlinből 
Uj szegedre akar jutni, át fog utazni Csehországon, 
llománián és Jugoszlávián, leír egy hatalmas félkört 
csak azért, hogy ne kelljen keresztülutuznia olyan 
országon, ahol öt a kelleténél hi\'atalosnhbnn k�zelik. 
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A mérgezésekről-

Írta: l\Iicsk('Y KáJnuln százados. 
A Csendőrségi Lapok" 1929. évi 5. és 11. számai

ban eg;:es mérgekről és mérgezésekről két tanulmányt 
Írtam. E cikkemmel folytatom a témát és igyekezni 
foo'ok azt annyira kimeríteni, hogy cikkeim tanulmá
nJ�zásával a csendőrségi szolgálatban szükséges tájé
kozottságot minden csendőr megszerezhesse. 

A legutóbbi cikkemben az egyes mérgező anyagok 
felsorolásáig jutottam és a vérmérgeknél végeztem. 
Ezekről tudjuk már, hog-y a szervezetbe jutva, a vér
nek oxigénfelvevőképességét meg változtat ják, illetve 
csökkentik, amivel közvetve a lélekző lény megfulla
dását okozzák. 

Az alább következőkben a mérgek másik két cso
port járól, a maró és az idegmérgekről számolok be. 

Maró mérgek. 

A nem szakértő (laikus) e csoportba általában 
azokat a mérgeket sorolja, amelyek a szervezettel 
érintkezésbe jutva, a test felületén elváltozásokat okoz
nak, azt felmarják, felsebzik. Ilyenek például a közön
ségesen ismert marólúg, amelyből ha valaki iszik, a 
szája, nyelőcsöve kisebesedik, azután a vitriol, amely
ről tudjuk, hogy vele leöntés útján testi sértéseket 
szoktak okozni, az ilyen testi sértéseket az ujságok 
általában "Vitriolos dráma" vagy "Vitriolos merény
let" cím alatt szokták k@zölni. 

A maró mérgek csoportjába azonban nemcsak 
ezek a mérgek tartoznak, hanem a'szakértő e. csoportba 
sorolja azokat az anyagokat is, amelyek a testfelületre 
jutva nem okoznak ugyan elváltozást, de a testbe jutva, 
annak valamely részét megtámadják és belül roncsol-

A vacsora_ 
írta : Axa Rolf. 

Mondt.am-e már, hogy Czepe Feri szerelmes volt? 
N em? Hát akkor most mondom. 

E mulasztásom mentségéül szolgáljon azonban, hogy 
ezepe szerelme nem volt túlságosan régi keletű és semmi 
köze sem volt ahhoz a bizonyos bogárszemű Böskéhez aki 
otthon: a falujában várta hűségesen, hogy leteljék az � há
rom kis esztendő, mely idő alatt Feri a császár prófuntját 
pusztította. Czepe szerelme éppen a prófunttal állott 
összefü�g�sben. Mert hűség ide, hűség oda, - a Böske 
szerelm�bol nem lehet megélni. Elkerülhetetlen szükség v?lt .tehat egy olyan szerelemre is, amely egykét jó vacsorat IS hoz a konyhára. 

H a  az� l?ondott�m az előbb, hogy a Czepe szerelme nem 
.
volt regl 

,
keletu, azt ne tessék egészen szószerint venm. . Cz�pe allandóan éhes, tehát állandóan szerelmes volt .. ,

Mmdossze szerelmének tárgyai váltakoztak, így legutolJara vagy két héttel ezelőtt, amikor kapitány úr Bartháék új szakácsnőt fogadtak fel. 

ják, sebesítik a test belső szöveteit. Az ezen Csoportba 
tartozó mérgeknél tehát a h�tás nemcsa� a méregnek 
a testben léte alatt mutatkozik, hanem mmdaddig ész
lelhető, amíg a méreg �Ital okozott elváltozás meg nem 
gyógyul. Az ilyen méreg által okozott betegség rend
szerint hosszabb lefolyású. 

Rendszerint a méreg által okozott betegség első 
:24 órája alatt észlelhet jük azokat a tüneteket, ame
lyeket a méreg a testben léte alatt okoz. A mérgezés_ 
nek ezt a részét heveny (akut) mérgezésnek nevezzük. 
A betegség további 'részét idült (krónikus) mérgezés_ 
nek hívjuk. Ha a testbe jutott méreg mennyisége nagy 
és a halálos adagot lényegesen meghaladja, a mérgezett 
rendszerint már a heveny mérgezés alatt elhal. Kisebb 
de még mindig halálos adag alkalmazása mellett � 
szervezet pusztulása nem következik be az első 24 óra 
alatt, vagyis a méregnek a testben léte alatt, hanem 
a testben okozott elváltozások eredményeképpen csak 
a második vagy a későbbi napokon következik be. 
Természetesen az is előfordul, hogy a mérgezett a 
betegségből felgyógyul. Ez akkor következik be, ha a 
használt méreg mennyisége nem éri el a halálos 
adagot. 

Az egyes maró mérgek felsorolásánál külön-külön 
ismertetem a heveny és az idült mérgezési tüneteket. 
Előfordul az is, hogy egyes mérgek rendkívül kis 
adagokban, folyamatosan jutnak a szervezetbe, az ezek 
által okozott tünetek eltérnek úgy a heveny, mint az 
idült mérgezési tünetektől. A megfelelő helyen ezek
nek az apró adagok által okozott mérgezéselmek a 
tüneteit is ismertetni fogom. 

Foszfor. -
Megkülönböztetünk sárga és voros foszfort. Az 

előbbit gyógyszertárakban tartják és méreg, az utób-

Zsuzsi igen tűzről pattant, csinos lány volt. Mikor 
Czepe mint inspekciós elsőízben vitte a parancskönyvet 
este a kapitány úr lakására, meg nem áJIhatta, hogy meg 
ne csipkedje, míg a konyhában várakozott. Kapott ezért 
Zsuzsitól egy pofont, másnap este a kapuban találkoztak 
és ekkor már egy csókott kapott Feri. Harmadnap a kapi
tány úrék színházba mentek és Czepe olyan finom vacso
rát kapott Zsuzsinál, hogy végérvényesen beleszeretett. 
Mindössze csak az aggasztotta egy kissé, hogy a siker 
mintha túlságosan gyors lett volna. Czepe eléggé tanul
mányozta már a női lélek mélységeit és tudta, hogy ha a 
lány hamar mond igent, hamar is felejt, különösen ha 
csinos s ha annyi daliás virágszál között válogathat va
sárnap délután a sétatéren. 

Ezért fogadta Czepe Feri halk káromkodással szom
b�ton parancskiadáskor .a lesujtó hírt, hogy másnap szol
galatba kerül és vasárnap is ezért gubbasztott sötéten 
az .ágyán, mialatt legjobb komája, Balog Jóska lázasan 
csmosította magát kimenőre. 

- N e búsulj már, no! -- Szólt Jóska vígasztalóan. 
- Nem a világ az az egy vasárnap. 

- Nem a fenét, - morogta Czepe dühösen. - Elég 
annak a jánynak 'egy óra is! 

Tapasztalatból beszélt. Balog Jóska volt egyébként 
az egyetlen, akivel legújabb szerelmét közölte. Benne meg
bízott, mert tudta, hogy Jóskának erős érdekeltsége van 
a takarékpénztári igazgatóék konyháján. 

- Aztán igazán olyan jól lehet kosztoini annál a te 
Zsuzsidnál ? 

- �e még hogy! - sóhajtott Czepe és nagyot nyelt. �:m IS lesz nekem még egy ilyen lszeretőm, ha ezt el
cS�PJ a� a kezemről. Pedig már a multkoriban is nagyon 
mas�kalt ott az ablak alatt az a szeplős tüzér. 

- És a Z�uzsi? 
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bit a �v:�d gyufadobozok dörzsfelületeinek bekenésére hasznalJ�k és nem méreg. 

,A �a.:ga f.?szfor levegőn erősen fokhagymaszagú feher gozoket lovel? a�el�ek sötétben világítanak, mert a fos�tor :end�s .homersekleten is ég. A sárga foszfort patkany- e� ��enrtásra szolgáló foszforpép előállításáho,z hasznaIJll;k, amely 2-5% foszfort tartalmaz. Regebben, amIg foszforos gyufák voltak forgalomban �yak�an f�rdultak elő foszformérgezések, főként mint ongyIlkossagok. De amióta foszforos gyufát nem gyárta?ak, csak , elvé.�ve, történik mérgezési kísérlet foszforpeppel. Azert tortennek csak kísérletek, mert valakit foszforral megmérgezni a legtöbb esetben nem lehet amennyiben a kiszemelt áldozat az ételen, itaion azon� nal . észreveszi az undorító fokhagymaszagot és óva�?dI� az elfo�y�sz�ás.�tól. Olykor azért mégis megtortent, hogy eperzeku emberek a foszforos ételt is megették, dacára, hogy az erős fokhagymaszagot érezték. (Éhező koldusok, vagy azok, akiknek kolbászban adták.) 
A heveny foszformérgezés tünetei: A beteg vagy a halott száján erős fokhagymaszag érezhető. Elsötétített szobában a száj, a hányadék, a lehelet villog, világos szobában 1\ friss hányadék füstöl. A halotton 

különös elváltozás nincs. A halál legkésőbb 24 óra alatt 
következik be. 

Idült foszformérgezés esetén az első 24 óra eltelté
vel a heveny mérgezés tünetei már nem látszanak, ha
nem nagyfokú sárgaság fejlődik ki, amely a foszfor
mérgezésre felhívja a figyelmet. Az elhalálozás rend
szerint az 5-9. napon következik be. A boncolás során 
teljesen tisztázható a foszfor -által okozott mérgezés, 
mert az orvos a gyom()rban csokoládészínű tartalmat 
talál, az elhalt mája nagy, sárga színű, a szív pedig el
hájasodik. 

- Hát hisz éppen ez az . . .  akkora szemeket vágott 
feléje, mint egy tallgakerék. 

- Te láttad? 
- Láttam. Éppen akkor fordultam be a sarkon. De 

annyira nézte a tüzért, hogy engem észre s� ;:ett, csak 
amikor fölszól tam hozzá: "Kell-e pofon, ZSUZSl? - akkor 
szaladt el az ablaktól. Persze, mikor később bejutottam 
hozzá h át mindent letagadott. De láttam én, amit láttam. 
És ih�l a'! Éppen ma kell itthon maradnom. 

1 ' Balog Jóska közben befejezte a
. 

bakan<;:,puc?,á
,
s�

, �s 
egy világoskék pa.csuliszappan t .ker

,
ltve elo a ladaJ abol, 

mosdási szándékkal ment vele kifele. . _ Ettől szédül a j ány! - mutatta büszkén. - Mmd-
j árt érzi, hogy urral van doll?�' , _ Vergatterung! ! - klaltotta egy ora

, 
mulva a fo

l osón őrmester úr Gajdacsi. Levezette a sz�zado.t .az ud-y , J'o' ie'lo'rai áJ'nceldefelirung utan kihirdette varra es egy , ,, , t ' b a napiparancsot. Azután veg�o szeml
.
et tarto t � va;os a 

indujók fejett ·és minth ogy mindent lendben talajt, utnak 

b ' totta őket. Egy fél perc alatt ures �olt ll: lakta�ya 

u���a
ra, csak Czepe bandukolt fel szomoruan es patI on

táskásan a .századkörletbe. 
-):-

F . ' magában fordított áldásokat szórt a 
Míg C�epe

, s 
e� I 

féltékenység lángjait igyekezett el
bajszerencsere e , lk d tt hangulatban vá
fojtani k.ebléb�n, Bal01 �os��p

ern�tá�i 
e 

igazgatóék villája 
gott neki az utnak a a ale 

döbbenése mikor oda érve, 
felé. N agy volt azo�ban a me:

n várta az
' 
üzenettel, hogy a 

az  ,öreg kertész mar a k�PUb
j élkét is átadott Jóskának, 

Maris teg�ap elutazo
h
tt

á· t . gy e�ely betűszerint igy hang-
amit MariS hagyott la s a 
zott: 1 hogy ?nuszáj volt elmeni 

"
Édes j6skám ne .haragu��szá· volt négy napm hát 

de édes any�m be�eg tg�1� 1 
nagy�n sajnálak meTt már 

ez baj és szwem tt ma1U s 

. Foszformérgezett beteggel a hányatás előtt és után �eJet vagy tojásfehérjét kell itatni, mert ez a gyomorba Jutott foszfort a fels:mvódásra alkalmatlanná teszi és mérgező hatását teljesen megszünteti. 
Ásványi savak. 

Az ismertebb ásványi savak, amelyek közkézen forognak és részint az iparban, részint a háztartásban alkalmazást nyernek: a sósav, a kénsav (köznéven vitriol vagy vitriololaj ) és a salétromsav. E savakat gyógyszertárakban is tartják. A sósavat bádogosok használják forraszt ás nál ; háztartásokban a fürdőszobák mosdókagyló it és a vízöblítésű árnyékszékek kagylóit tisztogat ják vele. A kénsavat akkumulátorok (rádióalkatrész, gépjáróművilágítási alkatrész) megtöltéséhez használják. 
Orozva történő mérgezések céljára e savak általában nem alkalmasak, mert savanyú ízüket és maró 

voltukat azonnal fel lehet ismerni. Kivétel történhetik 
részegekkel és pálinkaivókkal, akik az eléjük nyujtott 
italt hirtelen szokták felhörpinteni. Erőszakos beöntés 
által elkövetett mérgezés is előfordulhat, ilyenkor azon
ban a mérgezett igyekszik a mérget kiköpni, annak 
nyomát a száj könil, a ruhán, esetleg a kézen is fel
ismerhetjük. 

Ásványi savakat használnak szerelemben csalódott 
nők bosszúból, féltékenységből, amikor a leöntés re 
használt sav testi sértés eket okoz az arcon és a kézen, 
esetleg a szemet is kiégeti. 

Heveny mérgezéseknél a savak maró ,hatása a 
szájban, a száj körül és a kézen. látható. Az orvos a 
nyelőcső és a gyom@r felmart voltát boncolás útján 
megállapíthatja. Sósavnál és kénsav nál a marás szélei, 
pörkjei' feketék; salétromsavnál sárgás színűek. Elő
fordul hányás is, ezért. a mérgezettnek (szóda-

volt neked eltéve egy szép rostéjos most biztosan éhes le
szel és máshoz mész csak ne légy hűtlen me/·t az a 
böske csak bolondít s jojton tüzérekel sétál a ragya verje 
ki és ha Inegtudom hogy megcsaLtál Soha j'ád nem nézek 
és kisepl"Üzlek cs okol milj6szor sírig hű a '/I1.es;ze távolból 
111 aT is pápá." 

Balog Jóska kábulva rágta át magát a "meldung"-on. 
Az egész ből csak a lényeg maradt meg

. 
a f�jében: nin�s 

vacsora! De férfiasan fogadta a csapast es csak ennyit 
mondott: 

- A rosseb . .  
Ezzel vÍsszafordult és elindult a Népkert felé, hol 

ilyenkor tarka összevisszaságban hullámzottak a külön
böző iegyvernemek és a különböző Julcsák és Pannik. 

Egyszerre csak egy kanyarodónál. szem� találko�o
.�
t 

valakivel. Az a valaki sötétkék várOSias ruhat, lakkclpot 
é s  napernyő t viselt. Formásan ringott .el Balo�. mellett, 
de egy villanást küldött a feke.te sze�elvel 

.
��leJc )- egy 

villanást, amely Jóskát egyszeriben sZIven dofte. 
_ Tyhű, a labogósát ... - mormogta. - Ez oszt' a 

'á I J ny . 
k' . 

Megállt és utána nézett. Az pedig a saro nal vIssza-
pillantott, de úgy, hogy i�fanteri.sz

.
� Bal�g menten me

,
gfe

ledkezett a Maris összes mtelmelrol. Utan a eredt a lany
nak és nekifogott az ismerkedésnek. Erre nézve megvolt 
neki a csalhatatlan módszere. Elhaladt a lány mellett és 
a könyökével oldalbalökte. 

_ Ne lökődjék, - szólt a lány méltatlankodva. 
Jóska megfordult. 
- Hozzám szóltál? 
- Hát kihez máshoz? 
- Oszt mit akarsz? 

_ Hát . . .  semmit. Hogy ne lökődjék, - felelte 
amaz kacéran. 
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bikarbóna- vagy falkaparékoldat, mint· első segít
ség beadása előtt) olajat vagy egészen langyos olvasz
tott zsírt kell adni. 

Ásványi savak nál idült mérgezés nem fordul elő, 
hanem a mérgezett táplálkozási nehézségekben szen
ved mert a nyelőcső' felmart, vagy a gyógyulásnál be
heg�sedik és elszűkül. Rendszerint a táplálkozás hiánya 
okozza a halált is. 

Lúgok. 

Lúgokat tartalmaz a kereskedésekben árult lúgkő, 
marószóda (marónátron, marókáli). amelyeket háztar
tásokban mosásra, padlÓsúrolásra, szappanfőzésre hasz
nálnak. Lúgoldat által okozott mérgezés öngyilkosság, 
gondatlan emberölés vagy véletlen szerencsétlenség 
alakjában rendkívül nagy számban fordul elő, ezért a 
98.982/1928. K. M. számú rendelet a lúgot tartalmazó 
anyagok forgalombahozatalát korlátozza. 

Mérgezésre vagy emberölésre a lúg szintén ke
vésbé alkalmas, mert maró, csípős ízét az áldozat rög
tön észreveszi és a szájba jutott falatot vagy kortyot, 
amely lúgot tartalmaz, azonnal kiköpi. A felnőttek 
ellen megkísérelt lúgmérgezés a legtöbb esetben csak 
kisebb-nagyobb sérüléseket okoz a szájban, de ritkán 
nyeli le felnőtt ember a lúgos ételt vagy italt. Csak 
részeg vagy más okból öntudatlan állapotban levő 
enl_crrel (csecsemők) és a pálinkaivóval lehet a halá
lJ' .dagCl: enyeletni. 

<\. szüiők, hozzátartozók, cselédség gondatlansága 
fol:'r-tan sok gyermek esett lúgmérgezésnek áldozatául, 
mert a lúgoldatot hozzáférhető helyen. tartották és a 
10 gyermekek víz helyett megitták. 

Heveny lúgmérgezést a szájnak és környékének 
felmart voltáról, esetleg a ruhán a lúg által okozott el-

- Mért! Oszt' hogy hívnak, Violám? 
- Engem? Kis Zsuzsinak. 
- Az én becses nevem meg Infanteriszt Balog ,Jó-

zsef! - mutatkozott be Jóska összecsapva a sarkát. 
- Aztán jössz-e egy pohár borra? 
- Jövök, ha már ilyen szívesen hív - felelte szem-

lesütve Zsuzsi. 
' 

Rö,:i�esen már a "Zöld Kandúr"-ban hallgatták a 
h,armomkat .. Balo� Jóska büszke és boldog volt. Ilyen 
ll1;ny - de Ilyen �any! És nem is l'átartós! Marist már 
reg elfeledte, mIkor a második liter után Zsuzsi azt 
mondta: : 

- De most már mennem kell. 
- Menjünk, - hagyta rá Balog - Aztán ki fizet? . 

- Én, - rebegte Zsuzsi. 
, - IEz �ár i�en, - bólintott Balog Jóska. - Derék lany v·agy .. E�entul. te leszel a menyasszonyom! 

ZSUZSI tuze� pIllantással sí mult JÓsk�hoz. Karonfogva m�tek haza�ele. Kozbe� meg-megálltak, ők tudták, hogy m�ert. AnnYIra a ZSUZSI szemében felejtette Jóska a sze
�et, h?gy csak akkor _nézett jobban körül mikor a lány Igy szolt: ! ' 

- Megjöttünk. � �apitány úr háza előtt álltak. Akkor jött reá Jóska a valosagra. 
- Hát te ta kapitány úréknál vagy? 
- Ott hát! Nem tudta? 

. 

- Nem én! 
E.szé?e jutott a legjobb komája, aki most otthon ül a gangra �I.tett asztal m€llett és val'ahogy megmozdult benne a lelkllsmeret. Hogy ő a legjobb komája kezéről csa . 

el anna-k a babáját? Azt már nem! . pJa 
Zsuzsi nyilván félremagyarázta a Jóska' hallgatását. 

változásról lehet felismerni. A száj habzani szokott 
néha hányás is ):leköyetkezik: ezért a :nérgezett�1 olajat 
vagy zsírt kell Itatnl. A halaI legkorabban 1 5  ora alatt 
következik be. 

Idült mé?'gezéseknél táplálkozási hiányról van SZÓ' 
ha a gyomorban és a nyelőcsőben a sérülések súlyosak

' 

a halál 8-15 nap alatt következik be. ' 

A 1"zénvegyiiletek. 

A tiszta fémarzén nem mérgező, mert a gyomor
ban nem oldódik és így a szervezetbe fel nem szívódik 
hanem az emésztőcsatornán át változatlanul távozik

' 

Ugyanez áll a többi fémekre is, amelyeknek vegyülete; 
szintén mérgezők, míg maguk a tiszta fémek az emberi 
szervezetben mérgező hatást nem fejtenek ki. . 

Az arzén a legelterjedtebb fémek egyike. Több
kevesebb arzén nyomát majdnem minden tárgyban 
megtaláihatjuk. Arzént tartalmaz: földünk termő
rétege, innen az ásvány- és a kútvíz. Arzént tartalmaz
nak a háztartásban használt fémek, réz, ón, ólom, stb. 
amelyek ennek következtében tápszereinket is szennyez� 
hetik arzénnel. Igy pl. az ónozott bádogszelencébe el
tett konzerv ek arzéntartalmúakká válhatnak. Arzént 
tartalmaz a kőszén, ennek füstje és hamuja. Vannak 
festékek, amelyek arzénvegyületekből állanak; ilyenek 
a schweinfurti és Schnelle-féle zöld; ezeket előbb ruha
szövetek és műlevelek festésére használ ták, de ma már 
nem alkalmazzák. Ezeken kívül több-kevesebb arzént 
tartalmaz a szövetfesték és -pác, arzénesek a berlini
kékkel festett szövetek és selymek. Az utóbbi évek óta 
használt arzéntartalmú szőlő- és gyümölcsfapermetező
szerrel arzénnyomok juthatnak a szőlőbe, mustba, 
borba és gyümöIcsbe. Arzénvegyületet használnak a 
búzapácoláshoz. 

-. . N em muszáj azért· nagyon si-etni ... nines ma itt
hOI1 senki. 

- De . .. 
- Van egy szép darab pecsenyém is eltéve. Ha meg 

nem veti ... 
A pecsenye szóra a Balog Jóska lelkiismerete egy

szeribe lecsendesedett. 
- Egy darab :pecsenye! - gondolta. - Mi van ab

ban? Feri úgy sem eheti meg. Meg aztán ú.gy is csak ki
vételesen ma .. . 

Elszántan karolt bele Zsuzsiba. Nem telt bele öt perc, 
már a kapitány úré k konyhájában ült és jó.]eső érzéssel 
nézte a lányt, amint az sürögve-forogva rakta az asztalra 
az ennivalót. iHej, nagy betyár ez a Czepe Feri! Milyen 
fáintos dolga van annak ! Node ez egyszer másnak is jól 
megy a .sora! Bizonyos kárörömfélét kezdett érezni, ha 
legjobb komájára gondolt. 

E káröröm azonban nem tarthatott sokáig. Még az 
első falatig .se. Mert alig, hogy kezébe vette a bicskáját, 
hogy egy jókora falatot 10kanyal'ítson magának, éles ber
regéssel megszólalt az előszoba csengője. 

- A kapitány úr! _ rebegte Zsuzsi ijedten. 
Balog Jóska kiejtette kezéből a bicskát. Ennek aztán 

fele se tréfa. Már látta is magát az ájncelben. 
A csengetés megismétlődött. A Jóska homlokát ki-

v'erte a veríték 
- EI kel1 bújni, - súgta Zsuzsi. 
- H.ová? -
- Ide 'á spájzba! 
Azzal már tuszkolta is J6skát az éléskamrába. Amint 

f�lpö�;e?tette. a villanyt, -Jóskának szemeszája elállt a so�
fele Jotol', amIt ott felhalmozva látott De ez csak egy pll
la�atig tartott, mert amint odakint nyil ott az előszoba aj
t�Ja, nyomban eszébe jutott ismét veszélyes helyzete. 
IJedten nyomta fülét az -éléskamra ajtajához. 
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nyok ��:J�t; �s ���üle�ei a ,ter�,észet?en. mint ásvá
sárga arzén, :tb.

e o. ze a legyko, arzenvlrág, vörös, 
.. A gyil,�osságok elkövetésére használt mérgek közo�t az e�so helyet foglalj a el az arzén. U gy a mult m,mt a Je.len leghírhedtebb méregkeverői (Tofana

' 
Jager �an) ezt használták. Kiválóan alkalmassá tesz; �z ,arzent �Iatto:nos bejuttatásra szagtalansága, színes Iztel�.nsege. Leny�gesen előmozdítja a felhasználást, hog:y kon�yen hozza lehet jutni, mert nagyon el van terjedve es hogy sokféle célra lehet haszálni. A mérg�zés tüne�.ei az. ázsi�i kolera, de egy erős gyomor- és belhurut tuneteIvel IS teljesen megegyeznek ezért a betegség könnyen rejtve maradhat. ' 

Az összes mérgezések közü! leggyakoriabbak az arzénmérgezések, amelyek részint szándékosan és or?zva követtettek el, részi�t pedig gondatlanságból szarmaztak. Az emberek hIhetetlenül könnyelműen bánnak ezzel a közismert méreggel és bámulatos, hogy nemcsak gyermekek, hanem felnőttek is milyen gondatlanul fogyasztanak el minden ismeretlen -származású élelmicikket, vagy arzéntartalmú anyagot. 
Kis gyermekek a konyhába. kitett légyvesztőszert megitták. A búzapácoláshoz használt sárga arzént mint cukrot, megették. Megették a nagyobb fivérük 

festékesdobozában talált zöld festéket is. Nagyobb fiúk 
az egerek ellen kitett arzénes mézből nyaltak, arzénes 
patkányméregből ettek. Felnőtt emberek az utcán gon
da.tlanul eldobott patkánymérget felvették és mert 
édes Ízű volt, megették, vagy hazavitték és főzés re (!) 
használták. 

A bűnös szándékból elkövetett arzénmérgezési 
esetekben részint fehér arzént főztek ételbe vagy ol
dottak fel borban, részint légykőport kevertek mákos 
vagy lekváros ételbe. Egy méregkeverőnő, aki 400 P-ért 

Amit hallott, az megnyugtató is volt, meg nem is. Az 
előszobában Zsuzsi beszélt valalkivel, de annak a hangja 
nem volt a kapitány úré. 

Czepe Feri! - állapította meg Balog Jóska és most 
még jobban lapult. Nagyon szégyelte magát és egyetlen 
vágya 'az volt, hogy Czepe 'valahogy rá �e találjon. E fé
lelme azonban rövidesen alaptalannak bIzonyult. A kon y-
haajté> felnyílt. . _ Tyhű, 'az árgyélusát! - hangzott az Idegen hang. 
Hát te kinek terítettel ilyen szépen? , .. 

Zsuzsi nem felelt mindjárt. Balog Joska felUJJongott. 

_ Nem a Feri! - állapította meg boldogan. - De 
hát akkor !ki lehet? 

Nem kellett sokáig töprengenie. 
_ Nyisd ki már a szád! Kinek terítettél ? Tán csak 

nem annak a csámpás bakának ? , ' _ A rosseb . . .  - mormogta Joska a kamraban. -

Kutya legyek, ha ez ne� a� a szeplős tüzér, a Sáfár Ist-

ván _ . . még ez mer beszelm! . 
-U gyan hova gondol? - hallatszott a �SUZSI hang

ja _ Szolgálatban van az ma . . .  meg aztár: ugy se le�et 

m� nálam vacsorázni . .. a kapitány Júr r,nmd:n perc en 

h "'h t leg]'obb ha maga is most mmgyart elmegy. 
aza]o e . . . ,  

k h d _ Megy a fene! ' Tudom én jól, 
,
h�gy ,csa 

I 
azu sz 

nekem N em hiába terítettél te ilyen un
k
�odon.,

. k I _. De mikor mondom már, hogy sen I se valO . 

_ Nono! Még engem se? 
- Magát se! . 

. b I A ért kál' volna ezt a szep 

pecsenyé�e
i�h�iyn1a���a�� ' 

po�solyakerülőnek. Hát csak 

szaporán! . l tt Sáfár István tüzér 
Zsuzsi megadta magát. ÉS

f���;zni Balog Jóskában 
úr szapora ütemben 

A
ke�d�tJajta amúg� Re éppen bárány-

forrni kezdett a vél'. za aj . 

árusított egy-egy ember megöléséhez szükséges ada�?t, azt, a használati utasítást adta, hogy a finom porrá tort merget vízben meg kell főzni és a megtisztult folyadékból két héten át naponta egy-egy kanál nyit ke�l étel.ben vagy italban beadni, amelytől a mérgezett egesz bIztosan meghal, az orvosok pedig nem ismel�ik fel a betegség és a halál valódi okát. A régiek "Aqua tofána" nevű mérge is arzénos volt. 
Az arzén és vegyületei közül ismertebbek a következők: 
A szürke arzén (légykő) szürkésfekete, rostos szerkezetű anyag. Háztartásokban porrá törve, meg

cukrozva és megnedvesítve légyvesztőszernek használ
ják, Iparban az ólomserét készítésénél nyer alkal
mazást. 

A fehér a1'zén kétféle alakban van forgalomban, 
úgymint finom lisztnemű alakban (arzénliszt) és por
cellánkülsejű darabos alakban (egérkő) . Gyógyszer
tárakban is tartják. Háztartásban patkány- és egér
irtásra használják. Régebben a szürke arzénnel együtt 
minden szatócs tartotta, néhány fillérért bárki vásá
rolhatta, sőt arzénlisztet a szatócsok liszt helyett téve
désből is kimértek. 

A sárya nrzén a természetben mint ásvány fordul 
elő, de nem mérges. A kereskedelmi forgalomban levő 
sárga arzént mesterségesen állít ják elő és ez méreg. 
Orthodox zsidók szőrtelenítésre (rituális borotvál
kozás) használják és (leginkább Vasmegyében) búza
pácolásra, rézgálic helyett. Ilyen helyeken azután elég 
gondatlanul kezelik, gyermekek is hozzájutnak és 
megeszik. 

A zöld arzén (schweinfurti zöld, bécsi zöld) élénk
zöldszínű pOl', amelyet régebben falfestésre, szoba
festésre használtak. A falról leporlódott és a levegőből 
8. tüdőbe jutva, mérgezési tüneteket okozott. A ház-

természet. De hogy egy tüzér ilyen hangon merjen beszél
ni a bakákról, no és pláne, hogy 'egy tüzér csapja el  egy 
baka kezéről a szeretőjét, ez a csúfság már több volt a 
soknál. Már-már azon volt, hogy előlép és rövid úton az 
utcára röpíti a jövevényt. De egyelőre még győzött a jó
zan esze. Az egyik polcról egy jókora darab disznósajt 
mosolygott feléje. Azt éppen nagyon szerette. Lekanyarí
tott hát belőle egy jókora darabot, nehogy a tetejébe még 
az is megessék, hogy a tüzér jóllakik. ő meg éhesen 
marad. 

Zsuzsit is ott egye ki a rosseb . .. - morogta dühö
sen, nagyokat falva. E' már az ő baja lesz: ha �szreveszik: 
hogy hiányzik a disznósajt . . .  De hát Imnek IS kezd kl 
egy tüzérrel ? ." , . , 

Pár percig csend borult a kapJtany Ul' konyha]ara. 
Odakint a tüzér. bent a kamrában 'a baka pusztította a sok 
jót. 

_ Aztán remél:;m, most már kirugod azt a rongyos 
bal{át? L- hangzott egyszerre a Sáfár István hangja. 

- Disznó - csikorogta Balog Jóska. 
_ Persze: . . . az laz . . .  - dadogta Zsuzsi. 

_ :\1ert egy ilyen takaros lány csak urakkal barát-
kozzék, ne olyan pipaszárlábuakkal ! . . . , .. ,. 

De erre már Balog Jóska sem tudta tovabb turtoz
tetni a vérig sértett gyalogsági szellemet. Felrántotta a 
kamraajtót : .. '11 _ Te, - tüzér! ... - ordította és a következo PI a-

natban már egymás hegyén.hátán, he!llperegte.� a .. kony�.a 
padlóján, Zsuzsi sikoltozott. A tanyerok csorompolve to
redeztek. Balog Jóska hirtelen felülkerekedett és ellenfele 
mellére térdelt. . , _ Csámpás?!. . . Pocsolyakerülő ?! . . .  !.'Ipaszar? ! 

_ hörögté és szaporán öklözte a bo.ldogtalan, .tuzért. . 
_ Mmm . . . - nyögte ISáfár, kmek /\ 8za]/\ mpg mJ11-

dig tele volt borjú zelettel, 



tartá ban a svábbogarakat irtják vel,e .. �ja�ban pero
nonpóra elleni permetezésre hasznaljak, u��.' hogy 
mi�ztejjel összekeverik. Ezáltal nemc ak a szo}ore, ha
ne�l a mustba és borba is belejut, de olyan keves meny-

. ' . ben hog'- aggodalonu'a okot nem adhat, de a 
11\ Iseg , .1 • A ustba iőlőt nem szabad mosatlanul mege�m. . �. _ ' 
jutott arzén legnagyobb . része a s:pruben lnvahk es 
igy a borban csak nyomai maradnak. 

Az arzénmél'gezés tünetei. 
. , ., 

HCl'enymél'gezésnél: Ha na�yobb menn�lsegu 
oldható arzém'egyület egyszerre Jut a gyomoI,ba" a 
mérgezés tünetei �1-1 óra alatt hev�s gyomor- e� bel
izgatás alakjában jelentkeznek. A merg�zet� t?rkaban, 
nyelőcsövében égést, karcolást érez. Hanyas J,el.�ntke
zik amely kezdetben a gyomortartalmat, ke.sobb az 
epét üríti ki (sárg� h�nya�ék), ,később véres IS lehet: 
Erős gyomor- és beicsIkaras kmozza a bet�get, a�1 
olthatatlan szomjúságot is érez, de a lenyelt vizet �I
hány j a. Nemsokára rizslészerű, (��szt.�kif�ző';,ízsz�ru) 
erős hasmenés lép fel, nagyfoku gorcsos tuleroltetes�el 
s egy idő mulva keresztalji �úzó fáj�a!m�kk�!. � veg
tagok, főleg a lábikrák izmalb,an feszlto gorc�?k Jel,eI!�
keznek. A beteg nagymértekben elgyengul, fazl.k, 
hangja fátyolozott, bőre halvány. Később az arc, ke�, 
láb szederjes, hideg izzadtsággal fedett lesz. A halaI 
5-20 óra alatt áll be. 

N éha a gyomor és a belek megbetegedése helyett 
az idegrenrlszer bántalmai nak tünetei jelentkeznek. 
Erős szédülés, feifájás, végtagfájdalmak, áiulás, pu
pillatágulás, hüdések (a végtagot nem tudja moz?í
tani) , delirium '( őrjöngési roham) és rángógörcsok 
jelentkeznek, a halál pedig 1-2, ritkábban 6-12 óra 
3'látt beáll. 

- Még feleselni mersz, te nyomorult? - üvöltötte 
Jóska és megkettőzte a buz$!almát, hogy palacsintává la
pítsa a tüzér orrát. Az kínjában rúgott egyet, de csak az 
asztalt találta. Az asztal felborult. 

De ez már töhb volt, mint amit Zsuzsi elbírt. Két
ségbeesésében felkapott egy rocska vizet : 

- Takarodnak min gyár ! ! 
Azzal hirtelen a két trubadur nyakába zúdította a 

rocska tartaimát. 
Ez hatott. Feltáoászkodtak. Csurgott róluk a viz. Ba

log Jóska méQ' mindi!!' fúit dühében. 
- A falhoz mázollak! - sziszegte, vérbenforgó 

szemekkel méregetve ellenfelét. Az egy darabig farkas
szemet nézett vele, aztán megszólalt : 

- Te baka, - mondta komoran - még találkozunk! 
'Kezébe vette a panganétját, fejébe nyomta a sapká

ját és távozott. 
Zsuz�i közben éktelen sírással pakkolni kezdett. 
- Elmegyek én innen, nem maradok itt úgyse. Ki

sülne a szemem szégyenembe. Hogy álljak én most a 
nacc�á!!'a elé ? Istenem, istenem, de megvertél két ilyen 
vadállattal! 

- Akkor sült volna ki a szemed, mikor tüzérrel álltál 
szóba, - mondta Balog Jóska. De csak úgy odavetve, 
mert 15 is kezdte érezni, hogy kívül tágasabb. 

* 
Zsuzsi a kapitány úréknak hosszabb kertelés és ha

talmas könnyzápor közepette apránként mindent beval lott (� törött �ányérokat még se lehetett eltitkolni), Balog 
Joska pedIg sötét gondolatokba merülve bandukolt a ka
sz�rnya felé. Azzal tisztában volt, hogy a kapitány úr 
mIndent meg fog tudni és hogy ennélfogva h'osszú időre 
ez volt az utolsó kimenője. De nem is a büntetésre való 
kilátás keserítette el, hanem az, hogy a Czepe Feri előtt 

1930 febr uár 20. -
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nek és az idegmegbeteged.ésnek csak egye , részei je. 
lentkeznek. Ebből is látszik, hogy az a�'zenmérgezés 
tünetei meglehetős�n ,vált�zat?�ak, ami a bűntettes 
rejtvemaradását sZinten elosegltJ . 

Idült mérgezési tünetek: Elég gyakran azonban a 
halál nem néhány óra alatt, hanem csak később követ. 
kezik be, mert a kezdeti súlyos tünetek cs�kkennek. 
A hányás a hasmenés enged, esetleg meg IS szűnik. 
A beteg �émi erőre kap" d� a. szomjú�ág és a fázás 
megmarad. Nemsok�ra, laz, IS Jel.���kezlk. A vizelet 
elváltozik nem lesz atlatszo. A boron, a szemben sár
gaság lép

' fel, nagy�okú i�om�y�;n�es�g fejlőd.�k ki, a 
légzés megnehezül es a sZI,?:1Uk�.de� "IS, gyengul. Köz
ben a rosszullét 3-5. napJan borklUtes mutatkozik 
vagy a bőr vérzik és a halál 3-10 nap mulva beáll .  

Halállal nem végződő egyszeri arzénmérgezés 
tünetei hasonlók. 

Egészen apró mérgező adagok beadása esetén álta
lános rosszullét, émelygés, hányás, hasmenés és lassan
ként nagyfokú elgyengülés mellett áll be a halál. -
A hullarészekben a mérget még évek mulva is megta
lálják és ez a méregkeverők üldözését bizonyos mér
tékig megkönnyíti. Végül említésreméltó az a tévhit, 
hogy az arzénmérgezett hullája későbben bomlik, 
vagyis hogy az arzén a hullát konzerválja. 

Bárium-vegyületek. 

A fémbárium maga nem mérgező, egyes elterjedt 
vegyületei azonban mérgezést okoznak. 
, A szénsavas báriumot patkánvmérgezésre is 
használiák, ecélból liszttel és vízzel gyúrják össze . Igy 
már több esetben okozott mérge�ést. A szénsavas bá
rium nehéz, fehér por. 

sem marad majd titokban az ő árulása. Szívesen fogadta 
volna a legszigorúbb büntetést is, h a  ezt elkerülhette 
volna. Nagyon-na$!yon kicsinek érezte mal!'át. mikor a ka
szárnva kapuján belépett és  a lépcsőn fel ballagott az első 
emeletre. 

A baj sohase jár egyedül. Ali!!' h ol!'Y betprt a század
kör letbe, .az első ember, akivel a fo)yósón talá lkozott, Öl'· 
mester úr Gajdacsi volt, a batalionsinspekciós. 

Balog Jóska hasztalanul igyekezett feszes ti zteigés· 
sel odPhb somfordálni, a Gajdacsi hiúzszemei mél< a rosz· 
szul világított !folyosón i s  azonnal észrevették BaloR' zub· 
bonyán a zuhany nyomait. E felfedezésre még a rendesnél 
is jobban elkomorodott. 

Megvárta, míg Balog Jóska a legénységi szoba ajta· 
jáig ért, azután utána szólt : 

- Te, Balog! 
- Hír! - fordult vissza Jóska elszorulva. 
- Zu mir! 
Balol< Jóska elszántan odalépett. Bánta is ő már! 
- Hát te hogy nézel ki ? 
Semmi felelet. 
- Miféle pocsolyában hemneregtél ?  
Jóska megint nem felelt. Mit i s  mondjon. mikor ott 

állt az aitóban Czepe, az ő egyetlen komája és hallott mIn
den 13zót ? 

- Ez hát az eredmé�ye a sok oskolámnak - kezdte 
�I .Gajdacsi, a men nyezetre fordítva pil lantását, min!ha az 
egleket akarná tanukul h ívni ahhoz a sok szörnyüseghez, 
a�it lépten-nyomon tapasztalnia kell. _ Ezért beszélem 
kl a tüdőmet minden kimenő előtt. hogy vigyázz.atok ma· 
gatokra, be ne rugjatok! Hány litert ittál ? 

Kettőt, >-- felelte az igazsághoz híven Balog. 
- Kettőt ? Csak kettőt ? _ ismételte megvetően az 

ő�:mester úr. -- Aztán mégis így nézel ki ? N em sül le a 
bor a 'pofádról, hogy annyira lever az a kis ital a lábad-
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I:eggyakra�ba� okoz , mérgezést a báriumklorid. Ez sZI�telen, �nstalyos so, újabb időkben rovarok és h;rnyok eUem permetezésre használJ' ák a m " d sagban A d "  

ezoga� a-

't tt
' 

' k
gaz asagl raktárakban elég gondatlanul nyI o zsa

. ,
okba r; �. többi anyagok, így a keserűsó m

,
ellett tartjak anelkul, hogy mérgező voltát m . nn��. Enne� követk.e�tében majdnem minden

e�:b�n eloford�.
1 nehány ba�lU�kloridmérgezés, mert külsőleg, feluletes

, 
megtekmtesre, hasonlít a keserűsóhoz ; ahelyett vett� be, emberek, akiknek a gyomruk fájt. Alattomos mergezesre eddig még nem használták. 

A báriumvegyületek hevenymérgezési tünetei rész
ben gyomor- és bélhurut j ellegűek, vagyis a mérge
zet�nek hasmenés e van és hány, miközben a végtagok 
teljesen elernyednek, részben a méreg a sZÍvre hat és 
fulladásos halált okoz. A halál 4-12 óra alatt követ
kezik be. 

Higanyvegyületek. 

A fémh�gany és kénvegyillete : a cinóber a termé
szetben mint ásvány fordul elő. A többi higa'nyvegyü
letet gyárilag ál1ítják elő. A fémhigany az egyedüli 
cseppfolyós fém. Ezüstfehérszínű és rendkívül nehéz, 
1 3  és félszer nehezebb a víznél. Ha a gyomorba jut, 
nem mérges, de kenőcs alakjában bőrbe dörzsölve 
mérgező, úgyszintén a gőze is. 

A cinóber vérpirosszínű kristályos ásvány ; porrá 
őrölve festéknek használják. Gyógyítási célokra a fém
higannyal együtt használják, gyomorba j utva nem 
mérges, de izzó parázs ra hintve, fémhiganygőzöket fej
leszt, amelyek belehelve mérgezést okoznak. 

A többi higanyvegyület közül ismertebbek a kö
vetkezők : 

maróhiganyklorid : színtelen, kristályos tömeget 

ról? Hogy csatornákban hemperegsz tőle? Aki nem birja 
a bort, igyék vizet! 

E megállapítás után őrmester úr Gajdacsi a nagyobb 
nyomaték kedvéért egy kis szünetet tartott, majd így 
folytatta : \ 

_ Úgy veszem észre, már rég nem láttad az ájncelt 
belülről. Hát csak gyere holnap raportra. Most pedig le 
nem fekszel addig, amíg nem jelentkeztél nálam vin ter
marsadjusztírungban a ki pucolt kimenőruhával a karo
don. De azt megmondom, ha csak egy porszemet találok. 
kitépem a füledet! Abtreten ! 

Balog Jóska bekuIlogott a szobába és megtör��n ült 
le az ágyára. Nem is tett kísérletet arra, .hogy az ormes
ter urat tévedéséről felvilágosítsa, hiszen elég korán fog 
az úgyis kiderüini . .  Csak Czepe Feri ne volna a világon! 

Czepe fejcsóválgatva nézte őt egy darabig, aztán oda
lépett hozzá : 

_ Sose bústIlj, komám, - mondta jólelkűen, - meg-
esik az mással is. 

_ Nem vagyok én részeg, - szólt Balog mogorván. 
_ N em-e? Hát akkor mi ütött beléd? 
_ Nagy az én bajom, komám, - sóhajtott Jóska. 

, . ? - Aztan ml .. 
_ Megtudod te még azt . . . 

. _ N ono, nem is azért kérdem . . .  Gyere maj d segitek 

I . I puco nI . , do oft J ' kát E jólelkű ajánlat végleg SZlven o e os . 

-
' 

Te? Éppen te segitenél ? 
1 ' __ Hát persze, -- felelte Czepe e csodalkozva. , 

_ Azt már nem! Kedves egy komám, ne legy te 

ilyen jó h ozzám . . . Csak hadd pucoljak én magam 

Bűnös vagyok, megérdemlem ..
. 
: 

Tragikus arccal szedte elo a kefét. Czepe előtt merő-

pen érthetelen volt komája viselkedése. 

vagy fehér kristályos port képez. Fertőtlenítésre és a 
vérbaj ellen gyógyszerül használják. Rendkívül erős 
méreg. A fertőtlenítésre szublimát név alatt hozzák 
forgalomba. A szublimát-tabletták pirosra vannak 
festve és darabonként fél vagy 1 gr. mérget tartalmaz
nak, vagyis 1 liter vízben oldva, 1-1 tabletta fél, 
illetve 1 ezrelékes szublimátoldatot ad. Minden bába 
tarthat szublimátot ; olykor vissza is élnek vele, mert a 
szublimátoldatot méh befecskendezésre, magzatelhaj
tásra használják, de rendesen megölik vele a terhes 
nőt. 

A fehér, jegeces maróhiganyklorid is közkézen 
forog, még 1913-ban is az alföldi piacokon "szerecsika" 
néven árusították és gyűszűvel mérték. A nők szépítő
szernek használták olymódon, hogy a tejben feloldot
ták és az arcukat kenték vele. Egy esetben a szere
csikát szódabikarbóna-dobozban tartották és mérge
zést okozott. 

Még sokféle higanyos készítményt tartanak a 
gyógyszertárakban, részben szépítőszerek készítésére, 
részben hashajtóul ;  ezek mind mérgezők. 

A higanymé1'gezés tünetei: H evenymé1'gezés . .\ a �:y 
adaggal történt higanymérgezésnél erős hányás és 
hasmenés jelentkezik, az ürülék híg, olykor vérrd ln:
vert. A bőrt hideg izzadság borítja, közben ájulás J �
lentkezik, a mérgezett teljesen kimerül és a halál �4 
órán belül beáll. 

Idült ( kisebb, de halálos adag) mérgezés eseté
ben hányás és hasmenés mellett az emésztő csatorná
ban fájdalmak jelentkeznek. A második, harmadik na
pon nyálfolyás, foghúskisebesedés, fekélyesedés és 
vérzés látszik. A szájban bűzös kenőcsszerű anyag 
képződik. A vizelet véres, esetleg a vizelés teljesen el-

- l\Iégis csak részeg, - állapította meg magában. 
- De ilyen részeg még sohase 'volt. .. 

* 

- Rapport antreten ! - harsogta másnap reggel az 
irodából kilépő őrmester úr Gajdacsi. 

V égigjárta a sort, vasvillaszemekkel méregetve a 
virágszálakat tetőtől-talpig. Nem volt biz ott semmi ki
vetnivaló. Ragyogtak a gombok, tündököltek a bakancsok. 
Csak mikor a balszárnyon szorongó Balog J óskához ért. 
szóla.Jt meg vészes hangon : 

- Aztán, .hogy tudjad, hát megmondom : most jö\'ök 
a kapitány úrtól. Nem az én, hanem az ő parancsára jössz 
ma rapportra. Finom mákvirág vagy, mondhatom ! 

!\Iár jött is a kapitány úr. Örmester úr Gajdacsi 
stentori hangon komandírozott s jelentett. A jobbszárnyon 
Czepe volt az első, jelentve az inspekciós-szolgálat átadá
eát. És sorra pereq-tek a jelentések és kérelmek. A kapi
tány úr mind közelebb jutott a boldogtalan Balog Jóská
hoz. V égre elő1t3 állott. 

Most, a sorsdöntő pillanatban, mikor már úgyis 
minden mindegy volt, Balog elszántan kapta fel a fejét, 
keményen szalutált. 

- Herr Hoppmán, ik ,meide gehórzám, a kapitány 
úr p.arancsára cum raport! 

- Miért? 
- l\Iert . .  mert verekedtem. 
Czepe Feri a jobbszárnyon egy pillanatra úgy vélte. 

hogy mindent megért. Persze, verekedett, aztán biztosan 
őt v€'l·ték meg, azért van raporton. 

- Kivel verekedtél ? 
- A . . . a Sáfár Istvánnal, a tüzérrel. 
Czepe érdeklődve pillantott előbbre, de az őrmester 

úr egy szemvillanására megint csak megmerevedett. 
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marad, Terhe,; nők eset leg el\'etélnek, A halál 3-2 1 
nap a.latt áJi be, 

Hio"ul\'méro'ezésnél , amikor a méreg kis részekben 
j ut a t:S'tbe, nyKlfolyás, szájgyuJladá,s, ,:érsze?'énység, 
g'YeIlO'eséo', reszketés a tünetek. Leg'mkabb 11lganny�1 
foO'Iallwz6 ipari munkásokon ( tükörfoncsorozók, akJk 
a hi�'anygőzt kismértékben mindig belehelik ) for
dul elő, 

A higanymérgezés tünete mindig egyforma, akár 
a.z emésztőcsatornán, akár a bőrön keresztül kenőcs
ben, akár él gőze a tüdőbe, akár másként jut  a test.be, 

Rézregyiiletek, 
A réz\'együletek a természetben nag'yon el van

nak terjedye, legelsősorban földünk felső rétege, az� 
után összes tápszereink, élvezeti cikkeink s haszr;álatl 
tároyaink tartalmaznak rezet, Réznyomokat talal unk 
a o:'abonafélékben, azok liszt j ében, a tésztákban, hú
sokban, különösen a májbaJ1. A főzésre használt réz
edényekből réz jut  az ételeinkbe, sőt a befőttekhez, 
konzervfőzelékekhez, savanyított uborkához szándéko
san is tesznek kevés rezet, hogy szép zöld szín ü], 
legyen, Az ember teste is állandóan tartal maz rezet, 
Ezek a. rézmennyiségek az ember egészségét nem ve
szélyeztetik. 

Napilapok többször közölnek híreket közös étke
zések után bekövetkezett tömeges megbetegedésekről 
és gyakran a főzéshez használt rézedényekben keresik 
a baj okát, pedig rézzel mérgeződni, vagy más embert 
megmérgezni nem lehet, mert a rézvegyületek oldata 
olyan undorító fémes ízü és olyan nagyfokú émeiygést 
okoz, hogy a hányás a halálos adag' egy századr2szé
nek bevételénél is már biztosan bekövetkezik ; ezzel a 
méreg egész mennyisége kiküszöbölődik a szervezetből. 

- Derék f i ú, - gondolta, - az a Sáfár már i gazán 
megérdemelte ! 

- Miért verekedtél ? - folytatta az inkvizíciót a ka-
pitány úr. 

- É n  . , . ik melde gehonám . . .  az izé , . ,  
- N o, csak n e  kertelj ! Ki  vele ! 
- L\Iert szidta a bakákat. 
- Gazember ! - gondolta Czepe, persze Sáfárt értve 

ez alatt, 
- Hol verekedtél ? 

. No, most beütött a kérdés. amitől Jóska legjobban 
felt, Csak az ő Czepe komája ne hallaná ! De hát muszái 
vo!t �l� i ,  

" 
- A kapitány úr konyhájában - susogta lehorgasz

tott fejjel. 
Czepe megrándult, mintha vi llanyos ütés érte volna, 

de őrmester úr Gajdacsi megint odapillantott. Így hát 
szoborszerű mozdulatlansággal vívta meg szörnyű lelki 
tusáját, melyet a Balog feleletei benne támasztottak, B:'l
log és Sáfár ,a kapitány ú r  konyháján ? IAm ikor ő szolgá
la�ban ,ros,tokol ? Szörnyű gyanu VIllant meg benne, de 
meg I�llndlg nem merte egészen elhinni a valóságot : hogy 
a ,legJObb komája rútul v isszaélt az ő b i zalmával. Sajnos, 
seJ telmei csakhamar valósággá váltak. 

- Hogy kerüJtél te az én honyhámba ? - kérdezte 
a kapitány úr. 

-- Felelj ! 
- Az izé " , ik melde gehorzám . , , a . .  " a Zsuzsi-val . , , 

,
suttog�a elhaló hangon Jóska és érezte, hogy ömlik el a szegyenplr az arcán, Hogy ezt Czepe Ferinek hallani kelJ ! Bár nyílna meg a föld menten és nyeln é el az egész kaszárnyát ! 

' 

- Gazember ! - sziszegte Czepe, és ökölberándult a keze, :\Iondanom sem kell, hogy ez most már nem a tüzér-

Tömeges megbetegedéseknél nem az edén�ekből 0ld0tt 
réz a megbetegedés ?ka, hanem vagy az e��I

, 
romlott_ 

"ága, vagy cukrászdakban � ha�os e,s vamhas készít_ 
ményekben keletkező, eddIg meg Ismeretlen bakté
rium, Ennek dacára mégis tartja magát a,z a tévhit 
hogy ilven tömeges megbetege

,
dés oka a réz mérgezés: , 

Rézvegyiiletek közül legIsmertebbek a )'é::g:ílic. 
Mlátszó sötétkék kristály, amely vízben kékszínű 01-

datot ad. A gyó?'Yás�atban h�nyta�óul 
,

ha�ználják, 
O'azdasáo'ba.n pedIg VIzes · o ldatat buzapacolasra és �1észtej.rel keverve szűllőpermetezésre, 

Halálos kimenetelű rézmérgezés alig fordulhat 
elő kivéve a' csecsemőket, akik a réznek rendkívül kis 
ad�gjától is  megmér

,
geződhetI?:ek. � }'ézvegyületek ál

tal  okozott hány.ás kek vagy zoldszmn, 

ólomvegyii.letek. 
Heveny ólommérgezés szintén ritkán fordul elő, 

egyrészt mert az ólomvegyületek halálos adagja na.gy, 
másrészt mert, ha ólomvegyület j u t  a testbe, azt az 
azonnal fellépő hányás, amit a z  u ndorító fé'11es íz 
okoz ismét eltávolítj a a gyomorból. Sokkal veszedel
mes�bbek a kisebb 8,dagok folytatólagos bejutása által 
okozott idült mérgezések. 

MérO'ezést okozott a pálinkafőző kisüst, amelynek 
belsej ébe 

"'
ólomdarabok voltak fOl'rasztva ; pálinkafőzés

nél ar, ól om kioldódott, Ilymódon a háború előtt három 
községben 50-nél többen haltaK meg 3 hónap alatt. -
ólomedényben ta.rtott savanyúbor 4 hónap alatt egy 
család 5 t

"
agjának halálát okozta. Az orvos a betegség 

tüneteiből vérszegénységTe és étvág-ytalanságra gon
dolt, de a gyógykezelés dacára a betegek teste telje
sen elsenyvedt, kiaszott, heves g"Vomor- és bélfájdal
makban szenvedtel{, eleinte hánytak, a székletiik vérps
fekete volt. 

nek szóit.  De őrmester úr Gajdacsi már megunta a Czepe 
fé'szkelődését és sokatmondóan intett a fej ével. Félelmetes 
tekintetét most már á l l andóan Czepe Ferin tartotta, ak; 
bensőleg dühtől remegve, de fórsriftos arccal, haptákban 
volt  kénytelen végighallgatni legj obb komája h itvány 
árul ásának gyászos történetét,  s z ó ról�szóra ,  a z  ő saját 
szájából, amint a kapitány ú r  kérdéseire fel elt ,  A Zsuzsi 
hűtl enségét, a Sáfár Ts tván n y i l atkozatait,  a vacsorát, 
a verekeClést ,  a felbbrul t asztalt ,  a rocska vizet  '- nlin
dent ! 

- H uszonegy nap einze ll ! - mondta ki végre a ka
p itány úr a szentenciát .  

- Kevés , . ,  - dühöngött magában Czepe, -' Fel 
kel lene akasztani . , .  A�yon kell vern i . ,  , 

- Rapport abb'eten ! - vezényelte  Gajdacsi ,  
Czepe, mint a k ilőtt puskagolyó akart az eloldalgó 

B. qlog után iramodni ,  D e  őrmester ú r  Gajdacsi hangja 
megint csak lefékezte : 

- Te Czepe ! 
-- Hír ! - emelt.e fel önkéntelenül a karját Czepe, 

óriási erőfeszítéssel leküzdve dühét,  
- Csak azt akarom mondan i ,  hogy h a  még egyszer 

fészke!ődni mersz a rapporton, hát úgy váglak kupán, 
hogy a holdat is sajtnak n ézed ! 

Sarkonfordult, Czepe pedig rohant Jóska után. ÉP
pen a folyosó végén, a mosdóknál érte utól. 

Szikrázó szemekkel eléj e toppant. Balog Jóska meg
állt .  Czepe l'ámeredt, aztán se szó, se beszéd, olyan pofont 
kent !e az ő édes egy 'komájának, hogy az valóban sajtnak 
nézhette  a heldat.  De Balog- meg se moccant : 

- Gebűr volt ez komám, - mondta meggyőződéssel 
s aztán elkeseredve indult  a pokróca után hogy neki ké-
szüljék az ájncelnek. 

' 
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A budapesti fehérvári-úti kÖ71b1ztol1iSági Tádió-üzemközpont bemutatóján megjelentekl : Schill Ferenc tábornok, a m. kir. 
csendőrség felügyelője (az előtérben középen ) ,  tőle - balra: Fischer József tábornok, a belügyminisztériwn VI. c) OS7l
tályának vezetője ;  Bezegh-Huszágh Miklós budapesti rendőr főkapitány, Schőnhe1'r Károly ezredes, a belügyminisztérium 
VI. b) osztályának vezetője, jobbra: dr. Dorning Hen1'Ík budapesti főka'Pitányhelyettes, Kovács Dénes miniszteri OS7l
tálytanácsos, a Ibelügyminisztéri'llID VI. a) osztályának vezetője és a kép jobboldalán az előtérben Vay iKázm.él' minisz-

teri taInáe.sos, a Ibelügyminisztérium rendészeti osztályainak vezetője. 

Mint látszik, az ólom gyenge savanyú ételekben, 
italokban és bizonyos körwmények között vízben is 
oldódik, ennek következtében többféle alkalmi ok van 
idült ólOmmérgezésre. 

ólom kerulhet az ivóvízbe, mert a vízvezetéki csö
vek egyrésze is ólmos. A szódavizes üvegek kupaIak
jaihoz használt ónnak a törvény szeymt l.eg�eIJebb 
1 százalékos ólmot szabad tartalmazma, mIelott ez 
rendezve nem lett ilymódon is fordult elő ólommérge
zés. N émely vidéken még most is használnak ólom
tányért, kancsót, kanalat. A kö�ön�éges fazekas agya�
edények máza is ólomtartalmu es ha �z ros�z�.li ,ke
szült abból ólom kerülhet az ételekbe. HaztartasI celra 
tehát csak olyan mázas agyagedényt .�z31�a� hasz
nálni, amelyből 4 százalékos e�etoldat foze�enel sem 
oldódik ólom. ólom kerülhet az Italba, ha az uvegpalac-
kokat ólomseréttel tisztítják. " 

Az ólomvegyületek közül a szénsavas olmot (ol��
fehér, plajbász) festéknek és olykor, rnag�atelhaJto
szerül használják. Az ólomoxiddal (olomtaJt) a faze
kasok készítik az edények mázát, ann�k pO,rat belehe
lik és ezért valamennyien idült ólornmergezesbe� szen
vednek. Idült ólornmérgezésben sz;nvedn�k meg az 
ólomtárgyak gyártásával , fogla!ko�o munkasok, nyom
dászok, ólornforrasztók, olombanyaszok. 

Az idült ólommérgezés tünetei a következők: 
Altalános táplálkozási zavar és ezért a test elsenyve
dése és kiaszása. A bőr sárgásszürke színű és halvány. 
A körmök könnyen töredeznek, a haj kihullik. A fog
hús szürkés szegéllyel van határolva, a kilélegzett le· 
vegő bűzös. A test gyenge és általános remegés vesz 
erőt a mérgez ette n, akinek állandó szorulása van, rit
kán gyomorgörccsel járó hasmenés e (kólika) .  Évek 
mulva a kéz- és lábfej hüdöttek lesznek, megbénulnak. 

Cinkvegyületek. 

Köznépünk a cinkvegyületek mérges hatását nem 
ismeri és ezért mérgezési célra nem is használja. Mér
gezés úgy fordult elő, hogy a kénsavas einket (fehér
gálic) gyógyszertárból tévesen keserűsó helyett ad
ták ki. 

A kénsavas cink levegőn kissé el málló, színtelen, 
tűalakú jegecekből áll, csípős, sós és undorító fémízzel, 
1 százalékos oldatát szemvíznek is használják. 

A bádogosok többször kíséreltek meg már mérge
zést sósavas cinkkel, de a kiszemelt áldozat az ezzel 
kevert ital íz én azonnal fel ismerte, hogy abba idegen 
anyag van keverve és ezért a mérgezés egyszer sem 
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sikerült. A kénsavas és sósavas cink nek erős oldatban 

ugyanaz a hatása van, mint a maró savaknak. 

Ezzel befejeztem a mérgek második főcsoportj á� 
nak, a marómérgeknek felsorolását. A l egköz�lebbl 

alkalommal rátérek még az idegmérgekre, azutan az 

első segélynyujtás szabályaira és végül a mérgez�sel� 
földerítésénél és nyomozásánál alkalmazható takb�al 

szabályokra, amivel azután az e tál'gykörbe eső clk

keim sorozatát be is fejezem. 

• 

'-------------

Az erdő. 
Írta : üregdy-Nagy László százados. 

Az erdő és sötétség nem idegen dolgok a csendőrök 
előtt, hiszen szolgálatuk jórészét ezek akadályozása mel
lett vagy segítségével végzik portyázás közben. Gondolom, 
mégsem lesz érdektelen az erdő, valamint a sötétség ka
tonai vonatkozásairól is beszélni, mert a közmondás sze
rint a jó pap holtig tanul és így e cikkben is bizonyára 
lesznek olyan dolgok, amelyek egyikének vagy másikánú 
iJékeszolgálatában is hasznát veheti a csendőr. 

Az erdő korlátozza ugyan a látásunkat s ezáltal cse
lekedeteinkben óvatossá te.5Z, de egyúttal rejt i s  a bete
kintés elől, ami viszont nagy előnyt j elent. 

Az erdők általában azt a szembetűnő különbséget mu
tatják, hogy vagy fenyő- vagy lombos erdők. Ezen belül 
lehetnek ritkák, sűrűek, aljfásak vagy tiszták. Lényeg· 
ben az erdők e különbözősége nem változtat a maga tartá
sunkon. A sűrűség látókörünket kisebbíti, mely által fo
kozottabb vagy kevésbé gondos elővigyázatosságra kész
tet, az aljfák pedig inkább a mozgásunKat neheznik meg. 
Ott, ahol messzebb látunk, bátrabban és szabadabban dol
gozh�tunk annak veszélye nélkül, hogy ellenfeleink meg
lepnenek. A csak közeli távolságra szabott látókör termé
szetesen sokkal nagyobb óvatosságra int, mert a könnyeb
ben való meglepetés veszélyét rejti magában. Ezek után 
nyilván

.
való az i;s, hogy az erdő tág teret nyujt a meglepés

nek. M�g egyreszt ügyelnünk kell ana, nehogy minket 
�eglep'Jenek, másrészt nekünk kell ellenfeleink meglepé
sere torekednünk. 

. �ak a megfeszített, éber figyelem és az óvatosság 
bIztosIthat a meglepetés ellen, s a csend, zajtalan menet, 
nesztelen fegyverfogások, suttogó beszéd és ismét csak a 
kettő�ö�t figyelem egészítik k i  ezt a biztosítást. Egyúttal 
az elobo mondottak segítenek az ellenfél meglepéséhez is  
ez.ek tehát alapfeltételei az el'dőben való működésünknek

'
. 

. �agyobb k�terjedésű erdőben nagy fontossággal bír 
a� Ira�y 

.
betartasa. Ez  még rövid távolságra is igen ne

hez. �1mel nagyobb az erdő, annál inkább ki  vagyunk téve 
az .elfévedés veszélyének. Nem áll módunkban, mint a 
n�llt tere.pen: toronyiránt menni vagy segédiránypontokat 
val�sztalll, hIszen a legritkább erdőben sem igen látunk 
tova bb 80-100 méternél. Segíthetünk, sőt segítenünk is kell ugyan magunKon a helyes irány betartásában azzal . 

hogy vázlatot készítünk a részletes térkép után útvona. 
lunkról. Ebbe a vázlatba felveszünk mindent, ami az irám 
betartásában segítségünkre lehet. 

Például, ha az erdei őrházhoz akarunk j utni. Az erdő· 
szegély től 500 méternyire egy, a menetirányunkban ke· 
resztbe haladó erdővágást kell találnunk, az erdőátvágás 
iránya pontosan észak-dél. A féljobbra elágazó erdőát
vágáson haladva 400 méterre egy gyalogút visz balra az 
erdőbe. amely az őrházhoz vezet. közben kb. az út felén 
egy újabb erdőátvágás van. A gyalogút kb.  150 méterre 
egy vízmosással Rzemben jobbra, maj d 300 méterre balra 
is  elágazik. 

Rosszabb, de még mindig használható támpont az 
erdőben való tájékozódásra, tehát a z  iránybetartásra is 
az erdei moha, amely rendszerint a fák északi oldalán nő. 
Természetesen moha után sohasem Rzabad egy fáról meg
állapítanunk az északi i rányt, mert. az ritkán esik ponto· 
san északnak, hanem szembefordulva a fák összességének 
mohás oldalaival, a molilíval legsürűbben fedett rész adja 
meg nagyjából az északi irányt. Azonban erdőben biz'to· 
san tájékozódni csak i rányWvel lehet. 

Az iránybetartás nehézségével szemben áll azonban 
annak óriási fontossága, melyet úgy hiszem felesleges kü· 
lön hangsúlyoznom, hogy az erdőben való működésünknek 
az alapja a tájékozódás, illetve a helyes tájékozottság. 

N em kevésbé súlyos feladat erdőben az irány változ
tatása sem. Mielőtt az irányt változtatnók, álljunk meg, 
újból tájékozódjunk pontosan és csak ha bizonyosak va· 
gyunk már a betartandó helyes új irányról, akkor indul
junk el ismét. Az irányválto�tatá&nál elkövetett felületes· 
ség eltévedéssel bosszúlja meg magát. Nem áll tehát 
arányban a megállá1ssal veszített idő megtakarítása a 
később bekövetkezhető eltévedéssel, amely viszont isme
n'tlen területen végzetes lehet. 

Ha mindezen szabályok ellenére is eltévednénk, soha· 
,;em szabad ott, ahol a hibát észrevettüJ{, próbálkozni az· 
zal. hogy a helyes irányba belejöjjünk, inert ez csak 
újabb. tévedésekre vezethet. Ilyenkor m indig vissza kell 
mennünk addig a pontig, ahol még bizonyosan a helyes 
irányban haladtunk és csak újabb alapos tájékozódás után 
indulhatunk el újra. 

Amennyiben arról van szó, hogy utánunk jövő bajtár 
sainknak az erdőben való iránybetartást megkönnyítsük, 
vagy éppen mi akarunk visszamenni a már megtett úton 
( pl. j árőrözés után) ,  célszerű az előremenet alatt tájéka· 
zódásra alkalmas pontokat megjelölni .  Ezek segélyével 
mindig kétséget kizáró módon megállapíthatjuk, hog) 

VÁZLAT : 1: 25DOO. 
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o 
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o 
merre jártunk. Természetesen ezek a megjelölések c"ak 
olyanok lehetnek, amelyeket csak mi  Ismerünk fel, illetve 
a�elyeket a-: utá�unk jövőkkel már előzőleg megbeszél. 
tunk. ��z:rlUt a J elek nem lehetnek feltűnőek. amelyeket 
mint utIrany·mutatókat mindenki könnyen fel ismerhet, 
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A közbiztonsági szolgálat céljaira üzembehelyezett 600 Wattos Telefunken rövidhullámú adó. 

'l.milyenek a festék, a színés rongyok stb. Ellenben meg
felelnek : ásónyomok, galyak betűzése, mohalehántás, 
mohacsomók összerakása stb. 

Nagyon fontos .szabály az erdőből való ki lépésnél, 
hogy az egyrészt észrevétlenül történjék, másrészt, hogy 
sohase állj unk meg - mondjuk - tájékozódás céljából 
az erdő szegélyén. Az erdőszegély mindig jól szembeötlő, 
markáns vonal, amely mellett tehát könnyen észrevehetők 
vagyunk mi is. Éppen ezért vagy kihasználjuk az erdő 
rejtőhatását és a ,sűrűségéhez mérten benne maradunk, 
vagy a szegély elé megyünk legalább 2-' 300 méterre; 

Az erdőben való magatartásunk nyugodtságához. te
hát biztosságához is  tartozik a különböző zajok eredete
nek kétségtelen felismerése. Felfokozott figyelem és sok 
gyakorlat nagymértékben segítségünkre van e tekintet

ben. A zajok idejekorán meghallása fontos abból a szem

pontból, hogy a zajokból következtethetünk
, 

azok
. 
okára 

.
is, 

azonkívül a felismert nesz irányában összesltve flgy·elmun

ket, könnyebben is látjuk meg a zajok okozóit. 
, 

M ás és másfé1e zajt ütnek egyes gyaloglo emberek, 

csoportok, lovak, málhásállatok, szeke�'ek stb. Ezek me�

különböztetése alapja a meglepésnek. Illetve a meglepetes 

ethárítá.sának. , 
, A 

. k hasonlósága viszont könnyen megteveszthet 

b ., k
Z

e
a
t

JO
mert pl az iramodó erdei vad és a vág.tató 10-

ennun , ' . 
' b  t '  

h l '  ajt üt  A megkülönböztetesre azon an am-
vas 

t t
ason \ z 

az ho
'
gy az erdőben vágtázni csak úton le

pon o nyuJ , . t I . d l g a CIlak 
het másrészt a vad iramodá�a hu" e en ill u me ' 

, 
" b " do" vagy gyengülő vágtatással szemben, 

fokozatosan eros o • 

végül, hogy az avaron iramodó vad lágyabb zajt üt, mip! 
a vasalt patával, úton vágtató ló. Hozzá kell tehát ahho! 
szoknunk, hogy a hallott zaj okból azok eredetét is meg 
tudjuk különböztetni. 

Az eddig mondottak mind a meglepetés elkerülését, 
il letve az ellenfél részünkről történő megl�ését, tehát 
az erdőben való munkánk biztonságát célozták. Az ellen
fél meglepésének fontossága sehol sem olyan nagy hord
erejű, mint éppen az erdőben, ahol egy jólsikerült meg
lepés a számban sokkal kevesebb erő részére is győzelmet 
j elenthet a meglepett ellenféllel szemben. Az erdő saját
sága magával hozza, hogy erdőben csak közelharcot lehet 
vívni. A tüzelésnek, kézigránátnak csak erkölcsi hatása 
lehetne amúgy is, mert a fák az anyagi hatásnak szűk ha
tárt szabnak, a repeszdarabokat felfogják, a célzott tüze
lést lehetetlenné teszik. Az erdei harcban tehát kötelező 
szabály, hogy eJlenfelünket megrohanjuk és kézitusában 
gyűrjük le. A helyzet mérlegelése, túlságos óvatosság 
ilyenkor időveszteséget jelent és lehetővé teszi az ellenség 
magáhoztérését. Mindezekből következik, hogy erdőben a 
szurony és a rohamkés a fő fegyverünk, a győzelem pedig 
a merészebbé. } ! 

La1idon táborna,qy igen szerénlJ em ber l'Olt. A'z ey!!ik 
mt[JlJ udva1-i ünnepé III all-.-rtlmtíva[ Má ,-ia Teré.ia ké" dezos
ködött, hogy hol van az ősz vezé1·. - ,,7"" m lá tja Fdség .. d 
ott az <J1t6- mögött?" - s:::ólt Areml>r " g  herce.q - " m int rOI
desen, ÍlgII m oM i .• plrejtiízik, nal/II �rdcmei m ia t t  I'aló .QZ ,,
[Jyenében;" 
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Egy kis lókötés .. 
_ ügyvédi emlékeimböl � 

írta : Csermely Gyula. 

Némely helyen, ahol jámbor, jóravaló nép lakik, alig 
akad a csendőrörsnek a rendes szolgálaton kívül valami 
dolga ; egy-egy kisebbszerű, lényegtelen bűnügy, vásári 
tolvajlás vagy ilyesmi, vagy egy-egy vasárnapi kocsmai 
verekedés és � tekintélyt-tartó csendőrök puszta megjele
nésére máris helyreáll a rend. 

Ilyen hely volt Erdélyben, Beszterce-Naszód várme
gyében Óradna is, ahol a háború kitöréséig, közel tizenöt 
évig, mint ügyvéd működtem. A bányászok mind magya
rok voltak ; ezeket és családtagjaikat már a magyar állami 
iskolában nyert j6 nevelés, azután Zagyva Mihály öreg plé
bános aranyszája és atyai vezetése, végül a bányászfegye
lem is visszatartotta attól, hogy a bűn útjára tévedjenek, 
az oláh földművesek pedig, ha a rumuny felekezeti isko
lából jóformán mint írástudatlanok kerültek is ki és ha 
az oláh pópa inkább dákoromán üzeJmeivel foglalkozott 
is, mint hívői lelki jóvoltával : - néhány állatcsempészt, 
vadorzót vagy erdei fatolvajt kivéve - jámbor, együgyű 
emberek voltak, akik ki sem tudtak eszeIni valami körmön
fontabb bűntény t, nemhogy raffinériával a nyomozó 
csendőr munkáját meghiúsíthatták volna. Borjút lopott 
gy-egy vállalkozóbb ember: még otthonos sem volt a borjú 

az új istállóban és a tolvaj már felelhetett is a csendőr 
k rdéseire: hogy hívnak, mikor és hol születtél és a többi. 

Egyszer azonban mégis csak akadt rejtélyesebb bűn-
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ügy is, de az óradnai csendőrség ezt is csak kibogozta fél· 
nap alatt. 

Az óradnai csendőrlaktanya éppen szembelJ volt a há
zammal és mert a laktanya falán is magyarcímeres tábla 
volt, az én házamon is (mint ügyészi megbizottnak és hites 
tolmácsnak jogom volt hozzá, hogy ügyvédi táblámon a 
magyar címert használjam), elég sokszor megtörtént, 
hogy egy-egy kárvallott oláh, aki a csendőrlaktanyába 
igyekezett, rámnyitotta az ajtót. Egy-egy frátye, amint 
megtudta, hogy ügyvédi irodába tévedt, ijedten keresztet 
vetett magára, mert hát a csendőr urakat, a domni zsán
dárit szörnyen respektálta ugyan, ám a fiskálistól nem
csak félt, de rettegett is (szép erkölcsi bizonyítvány, mi? ) .  
Megtörtént azonban az is, hogy az atyafi nem szaladt el, 
hanem előljáróban nekem mondta el, hogy mi történt. 

Egy nyári nap reggel az irodámban ültem és pipáz
tam. Tárgyalásom éppen nem volt és kilenc óra még nem 
lévén, ügyes.bajos emberek sem jöttek még, így hát nyu
godtan áldhattam az embert, aki fölfedezte Amerikát és 
onnan dohány t hozott nekünk. ( lVIost viszonzásul Európa 
viszi Amerikába a "dohány t".) 

Hát, ahogy ülök és eregetem a füstöt, beállít hozzám 
Drohotár Márku, egy középkorú óradnai oláh. 

_ Domnule, - kezdte - ilyen szerencsétlenség ! 
_ N o, mi baj ért? - kél'deztem. - PÖl'öd volt talán 

és elverték rajtad a port? 
- Nem a, domnule ádvokát. Még ennél is rosszabbul 

jártam. Elveszett pörnek mennyi a költsége? Egy nyolc· 
hetes csikónak az ára (nem sok pöre lehetett a frátyénak), 

Rádión adott távirat felvétele a fehé , : " ' .  I vari-uti L'adtó üzemközpontban. 
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A l1emzetJrozi és lOrscigos közbiztonsági szolgálat céljaira működésbe helyezett rövid hullámú vevő a fehérvári-úti 
rádió-üwm központban. 

tőlem pedig egy egész lovat loptak el. Egyetlen lovamat, 
domnule ; most négy hete vettem a vásáron, itt van a pász
portuja, igaz jószágom volt. 

Én az ablakon át az utca túlsó oldalára mutattam. 
S m i n  t a miskolcvárosi csizmadia, azt mondtam, hogy : 
szemben rej lik az elégtétel, koma. Ott szemben laknak a 
csendőr urak, azoWhoz menj. 

Márku koma át is ment és két csendőr nyomban vele 
ment a házához. A község legvégén, a Szamos jobb part
ján volt a háza ; a kicsi ,udvaron a ketrecnyi kis istálló, 
de az istállócska üres volt, nyoma veszett a Muntye nevű 
kancának. 

M í g  az egyik csendőr körülnézte az udvart, a másik 
az istállóba ment be és mert üresnek találta a jászolt, első 
kérdése a kárvallotthoz az volt : 

_ M ikor adtál legutóbb szénát a lovad elé, jó ember ? 

_ Éjfél után egy órakor fölkeltem és vetettem neki 

jókora nyalábba\. 
_ M ennyi ideig tarthatott, amíg megette ?  

_ Körülbelül ötfertály óráig. öreg ló volt, csak las-

san evett a M untye. " ,, ' _ Akkor, _ konstatálta a jószemu cs:n?o: - haJ-

nali félhárom előtt nem járhatott itt az a lokoto
: �ert a 

'á I 'nt la' bhatod üres. Hogy a gazda az aJtot nem J szo , ml ' 
t dt d "  

zárta b e  lakatra maga után, azt onnan u a a csen or, 

mert az ajtónak csak fa toló zára vo
,
! t .  , . , .. . " . 

Közben bejött a másik csendor es �zolte a Járol -

társával, hogy az elvitt lónak a nyomai egyenesen be 

a Szamos ba vezetnek. Alig háromarasznyi mély csak a 
Szamos, tehát a folyóban vezette maga után a lókötő, a 
kérdés most már csak az, hogy fölfelé vezette-e, vagy 
lefelé?  

- Fölfelé bajosan vezette, - volt az  egyöntetű véle
ménye a két csendőrnek. - Mert víz ellenében jobbról is, 
balról i s  házak vannak a folyó két partján és ha néptelen 
is még hajnalban a község, mégis tartania kellett a tol
vajnak, hogy valaki mégis csak meglátja. 

Egyik csendőr innen maradt a parton, a másik bele
gázolt a vízbe és átment a balpartra, nincs-e ott kivezető 
patkónyom. De sem ott nem akadt, sem ketten lefelé ha
ladva, lej ebb sem akadtak kivezető nyomra. Hová ment 
hát a tolvaj , a  kancával ?  Mindig a folyó közepén ment . de 
meddig ? 

Radna alatt vagy ezerkétszáz lépéssel kis szigetet al
kot a Szamos. A folyó jobb ága olyan széles, mint feljebb. 
de a bal ága alig hét vagy nyoldépésnyi s itt észrevett 
valamit a 'bal parton haladó csendőr. ami egyszeriben ki
nyitotta a szemét. Át is kiáltott a jobbról maradt járőr
társához, hogy jöjjön át, mert nyomon van. 

Amidőn az életfogytiglan való tényleges katonai szolgá
latot 18m J-ben Al/szt?-iában 10-14 éV?'e szállították le, az 
őreg tábo?'nokok és tŐ?'zstisztek nagyon ellenezték ezt a ?'e
fo?'mot, ?nc?'t a fegyveres e?'ő gyöngülését, il feg)/elem lazlI
Lását, azonkfviil egyéb lehető és lehetetlen ká ro kat láttak' 
benne, Az ilyesmi különben a ?'égi hadse reg történetébnl 
minden ?'efonnnál köt'etkezetesell megismétlődött, 
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.-\z 11 n) om pedig nem ott volt. hanem lejjebb vagy 
harmincöt Ié-péssel. mégi' meglátta már messziről a 
esendől'. 

Egy deszkapalló \'olt, ami összekötötte a kis szigetel 
a balparttal s amiről jól t udta a helyismerős csendőr, 
hog)' két nappal előbb még nem volt ott.  És olyan alacso
nyan feküdt a palló. hogy ember vagy állat, aki a vízben 
jal', eg)'enesen ráléphetett a deszkára. 

Közepetáján a hajlékony deszka még vizes volt, ami 
\'i1ágosan megmondta a két csendőrnek. hogy i tt lépett a 
folyóból egyenesen a deszkára a tolvaj és lépette rá maga 
mögött a loyat is és ennek úlya alatt úgy begörbült a 
palló, hogy felső része is  belemerült a vízbe. 

A két c,endőr nem folytatta a nyomozást. i lletve nem 
kereste a parton, van-e ott ember láb vagy patkónyom. 
hanem egyszerűen elbújt a ki szigeten - a l i g  félholdnyi 
\'olt a kis sziget, - amelyen fűzbokroknál egyéb nem i s  
volt. Azért tartottak lest, mert számítottak rá, hogy mi
helyt b iztonságba helyezte a lovat, vis za fog jönni a tol
vaj. hogy föl zedje az áruló pallót, melyet ő fektetett oda, 
kizáróan a lólopás kedvéért. 

Igy is volt csakugyan és még delet sem harangoztak 
a toron)'ban, Drohotár lIIárku megint nálam volt.  

- Domnule. - uj ágoIta boldogan - megvan a tol
vaj és megvan az én el lopott kancám i s .  A magasságos 
dumnez: , Idja meg a ctiendőr urakat odaát és az i rodam 
ablakán á' az u tca túl�o oldalara nézvE', mélyen meghajolt 
a ,ár)!'afa II ház elott, melynek_ h0m!_�::'-_ .. U1ag�'arcímer�, 
tábla ' It  -

ta nagyot fordult a világ. Az é n  házam ról i s  leke· 
rült.  a csendorlaktanya faláL'ól is a 'zent magyarcímere� 
tábla. de Drohotár i\Iárku, ha még él, ma i visszagondol 
azokra a jó időkre amikor ott még magyal' világ és ma

gyar csendőr volt .  

, <'  

Ezzel (( ('inttuel (l Csendürséui Lapok ,'zerlíe�ztöjl� a jelel! 
szall/ tól kezdve új rovalot nyi/o  AZ i ll  /l1I'gjelel/ő ap/'ó I,őz/(' 
méllyeknek az lesz (l céljuk, I,ogy a n!agy((/' / lyd!' IleiH" .' 
l!(IsZl/dlalcil előlflOzdítsúk. 

SoUN .... úUt·séf) l.'n H erre. Sem azé, t,  m in t ha e!Ju�·elí. nem 
f u dllál/nk jól II/agyarul, hal/em a�érl, lIIerl sokal .. ban él " 
!'<Így, lIogy meu jabbal/, még mall.ll((l·a bblll lud.io/lak a lI .11a , 
/I/lcl l'ükől/ beszéln i és irI/ i .  

.1  cselIdőr a kőzbizlol/sciU őrl'. O vja a s.zel/ui/!/t és vallYOII I .  
lel/ I / larl.ia a közbé,..él  és a közrel/ det, iiuyp/ a lön'én yel, és 
a rendeletek megla rtásúra, ig!lekszik elhádtani (� veszélye
kel. ki/lyomozl/ i a bííl/ösöket slb. Nagy és szép h i vatcis ez. 
De éli úgy <'rum, IwUY a csel/dömek még valamire önké,,1 10,'11 1',ítlrl /k02t/ ia:  iJrköd n i e  kell (l lIIagyar I,lyell' helyesség';lI 
{js f i.'i;Zfosrl[,ón iiS. 'tu ri r (t lll en n .ll i, .,.. pzf n � h éz szolgcílaldHl/k el 
ititcísa "" 'fIcl/fIet/i. Veri a z  aJlY(Jl/yelv a II/i legbeeseH'lJb I'n 
/lYOIllUI h', E� őm leszli ,í! be/éli k - az écle,allya lerMPkl'lIy jri sdf/';v,,1 - a ,,1 111/ erejél : a faji öl/l /tdatot, " I/l íí t'eWcles és 1/ 
111 i/adús /elletíJségél. S (·.1 a SUli' IIPnlzeli kil/csUlllwt is s"l, 
l'L'szély {('I/yegel i .  fölősleges és hir'),. ir7e!/l'1I elclI,ck él-I 

győke1'eit tám adják meg, de vétkeznek tisztasága, 'rendje, tör
vényei el/ell CI saját uyermekei is! Nem szükséges-e lehril, 
hOO JI a lIyelt'lIek is /('uyellek őrei? 

/gP/I. dp 'i i". 7ermcllel,· ('zek? ,li i II clell I'IIlam f/'('!'flló l/In-

A vitézi bál.  
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M ária Terézia kOTabeli magyar testőrök a vitézi bálon. 

yyu r clnuer (lZ lehet, aki  I te IHc80k cl neve 6., it származása 
szeril1l, !l Onem m inden [Jondolatáball és érzésében is magyar. 
Ilyenel, ct csendől'ők is. NeIW, me[J van ct bcíto1"scígnk, hogy f( 
II !Jel vőri hivcltcíst elsősorban ön1llagltkkal szemben töltsélc be h megvan a tekin télyük, hogy azt másolckal szemben is sike
resell bel őlt sélc 

De m i  is a nyel vűr It iva/(í,a ! Rűviden szólva: iildűzl/i" 
kell a fölösleges és ICúl'os ideyell szerííségekel,  de egyúf{o l  jó 
/Jéldát is l,ell fIl/datnia ct helyes IIwgyors(Íg lIaszlllilalcívol. 

Mil/dig és nl i n denhol megvan ure az alkalom. a h i L'a /a
IfJS m u nka közben éppen úgy, mint a magánérintkezésben.  
Akár beszélü n k, aká l  i 1"1111 k, ez legyel/ a jelmondatutlk: ll/((
gYW'OSCllI, Iwtollásan! Ez m inden i magában foglal. S h a  a, 
eredm ényl neln is érjük el egy csapásra, n e  c" üggedjíínk . 
.lferf a nyelvőr m u nkája " asanialos a szán tó- vetőéhez: lassú 

és fá ra dságos. Tehát csak lépésl'ól-lépésre haladhalunk. S aId 
egy é v alalI csal. 8-10 idp[Je?lszerüségel irt ki nyelvéből, mái' 

az is vHla m i. 
* 

Lú"slIllk mindjárt eg'y vél dát . �zóltében-hos 'záball azt 
1 1 I f ) 1 Ir\ják nál unk a p i u c ér J \P[c rizetn i !  Pedig ez a ném<o>t 
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'[ . . k . alll-,kor' ott  ,"ali zaJlle" b:l.o l g a i  ulúnzÚ:-,a . ..L\ i �ZU � ::;e-g' vall PiTe. 
" I l tn "varos szólás hi'b'et te : fizetek ! ?  E:: t a l ú Jl k icsisé'gnl'k I Cl t s.zik,  dl� va l óje:'1i 1H 1l l l �lg'YOl1 i s  1lI�'
I n'll h e l !'vág l iyelvüuk é l íJ húsiliba. Mert ll Iíg fl 

.
német sz«reti 

. 
l I ' , ' - ' I t 1 " cL l" cl Dlugn_':l" H 7J fl l t a l á nos, l-iZ'Clllélytc  en )('SlIeUlllO ( ? I t u I� ... 

i g-y t'k. zik l1l i n rl ig mcg'nev�,znli a c:,:-lek\
�
es a

.
Ja�Y�t .  Ez , , �  .. á _ 

. ,  .
. 

k ő . t n l' 111 éh�et e salatos k l k L  " l k, l t n ,  . I I l l L  epp cn bI SZ"] 
1 I 43 p 1l11 Sl (, , . , . 

módjában .t:eje ződi k  ki. . . . ' Az el ulU l t  lI :v<íron Hé.met ta L'sasággal \'oHalU .cgyutt �gnk 

I l · " t · ' t tel·n:""bell. A megfclelő ételek és italOK elto,gyaszI I I  ( .1 !H S l � "il . 
' k  ' t nl k a ltot t ' l ' 

' . .  t '  . I"' t ' sro
-

keriilt a I;or. Az egyI lIeml.' , l  • . 
1 � �I'tL 

ll
,
H I

(
L
I,!, 

I :
t
e �') Ene a .főúr" sicl\-e JllclleHünk termPlt, d l' za I Cll.  I'.l nl . . . .  ' . .. " 1  l · t 1-' ' s  r 'et 'l sok . '  .t . (átová ,wa nézett lwru : IH  '" lZ • • 

kJSI<t> zava l aIl, . k ' . kkor akadt 
k ·· . .. I ) ] )0 núyel derék \'elldégl'Ll lkn c '  eppen a . 0'" , 

. '  k e�YJllóssal é n  Jwl kall pd.aUlOndtam . 
I"O ll t08 hl'szé J l l lv

.
alóJll 

é .titc ÉS ' f i wttel ll i�, ]lI'L"S"C m i ll'(1 a r.  
li,zelek! Ezt l11;;ll' nwg 1 e . 

. 
l.g()Ii�Wt. 1\'"o(k, i lyen OHtl' a I l IUgyal' l'I l l IWl . . •  

X e III azért kezcUem a� írá"omat ezzel a vendéglői példá 
�a

.
l ,  ullntha azt tartanám a l egfon tosabbnak. hogy a cselld

orok a yendéglőben helyesen és magyarosan fizessenek, ha 
nem mcrt ezzel a széltében-hosszában használt szólásmóddal 
tudom a l egjobban szemlélletni, hogy mennyirc szeretik egye
sek aZ ősi magyar természetből folYó személyes alak hphr,.t t a szernély I elent használni. 

. 

Kérem a Ilarancsllok"ágot intézkedni. 
Ctasítom ' "  értesíte n i .  

Erről �Zl·t'ct llék nH�g' cgYl'i-lll {u;:,1. PllllUllduJli.  E z  a nLa
�ya rt al al l oág. vagy ha úgy tetszik : személytelcnség főként az 
úgynevezett h ivatalos szo l gá lat i u)'l ' I I'ben tellyészik. Ennek 
az az egysz('rű l élek ta ni magyarázata, hogy sokan azt hiszik : 
vau külön hivatalos Hyell' is. Pedig n i nc-o Hisz�1\ a szolgálati 
nye l v  a h i \'a talban is a ilU/glJrtr. Ig-az, sokan vannak becsüle
tcs, jó magyar l'Lllbel""k is. a k i k  ha I1l"noit t  \'e znek a kezükbe, 
ÍLg-)" ,' l k a n�,,, ,.iJ\ tj,jk a monrla n i nl l óJllkat, hogy azt k étszel'j 
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elolvasás után - sem lehet megérteni.  legfeljebb külön 
"kulcs" segítségével . Például ezt az egyszerü mondatot : A 
járőr megá llapította, lfOgy a ló lIenl a gyal1t1sítotté, haliC'" 
"zi lÍgy lopta, - a hi"ata los fogalmuzüshan így ol ya .suk : A 
.irirŐ,· által mcg(íllap1tást Ilyeri, miszerini a /ó >lem k'épezi 1/ 
.'/1/(11111.,11011  l u lajdollát, /ianem II< lopás fO/iltáll jutott )!('!'r_ 
zel l H el" lJirt olai ba. Ko igen, l lH.' l'l  pz l l i ya l alot-oun ha ngzik l's 
It'g'ulúhh l'gy röt'llriyel -ho�::,.zi.lbb.. mint ,il l't',tlllp 5:: beszéd. 

I1" l',!"él" értelmetlen hivataloskodá .. az b. ha azt írjuk : 
Kércl;1 1/ PCff(/IICSII OI,ságo( ill lézkrr/n i . . .  ..1. 7.1 t udjuk l'bbóL 
hog)' "," n k i  a parancslloksúgot k�,.i, Ul' hogy ki fog intéz
kt' ü n  i ,  azt  IH' ln  1110ndja lllCg' ez il \�ulak i. 'raJán J11uga is azl 

hbzi : Inajd j n tézk('(lik a nagyharang. ''''ugy az 8rlll. Hh5Ze!1 

J l l"' k i  ez lnúr uündegy; a fonto 11 Z, hog-y ktlszen h'gyen a " b('
"dvÍlny". Pedig ba csak e67 p il la na tra is hal lgat na 'l ycJt<' 
sziih\ t d t  jó ll��('lyérzékére. így írn:l : '(érem cl POl'OHCSHOksá

.Ilol, (Ilogy) illlézked.iéh· . . .  It t  Illitr n zt ü "  l I i llt·s k ibúyó, ('I. 
múr lllagyal'áll, azaz személye.sell hangzi·k . 

H".Ollló hi h'lk : [{érem . . . Pllf/edé/yezni. /dll llJ/lli, el?'M'� 

Mátyás király korabeli apródok u vitézi bálon. 
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dellli. Hdy�s�n : Kért!m. hogy .e1lgedélye�::t!> Il talja
" 

ki. I"/n�: 
ddje d. (Hu rö,id�bben akarJuk. akkor a . .  hogy -ot e l  l. 

hagyhatjuk.) . 
lk miudeu·ken túltesz az il)-en mondas: Uta$fta/ll a pu

m l/csl/okságot X. r.-t értesí/imi. Miért kertd ez az utasitót 

:MilÍrt ncm mondja meg nyil tan, magyarosan : ki értesítso nzt 

:1 bizonyos X. Y.-tt 'rudja ő 82t magn is, hogy ez 10">" n;>m vi

I !\>!os. de hnt .. hiyntalosnn" kell írnia, ,agy tán kényelmetlen 

neki.  h<>gy ha tározottan kimondj n : .-1 parancS1Iokság ért/)

sítse X. rA. De miMt l Hiszen il mngyar katonának é,száza

dokon <It fójellemzóje ,olt az egyenl" -ég. nyiltság. őszinte

s�g. amely az ellenség előtt fl bátor szembesz.�lhísban nyilat
kozott meg. 

Ismerjiik föl ennek az idcgenszerús&gnek az eredetét. A 
tartó néml't (osztrák) befolyás szorította a háttérbe ebbl'u az 
esetben is nz ooi magyar szerkezetnl'k a haszll.iJatlH. Ke ért
sen félr" senki. Igenis, át kell venniink mn is II nyuga t i  né

pektől mindazt. ami hasznunk-ra "nilik és ami természetünk: 
kel egyezik. - de kiméletlenül k i  kell irtanunk minda?t, anu 

faji l�lki giinket elhomályosítja. nagyszerú. ősi tulajdonsá

gainkat pl'dig közömbösíti. 

A nyel, nemcsak forma, hanem l'g,'úttal a szellem hor
dozója . It lélek drúga l'dénye. 

Sohse feledjük: Nyell'ében él a I>/tmzet! 

vitéz Rózsás Józst!f ll)'. százados. 

IlIIfIlImi (1INmimIÉlitl. 
A francia csendőrség .. 

(23. közlemény. ) 

283. §. Az őrkíséret útjának folytatásában nem késle
�edhetik, feltéve, hogy az esetből kifolyólag a polgári vagy 
Igazságügyi hatóság az őrkíséret helyben maradását Illem 
tartj a szükségesnek. 

. 
284. § . . :\?ban 8:4 .. �tben, ha .�tkö'Zben a foglyok egy

resze 1Il1.�gsz;okott, . a .:obble�et. a r;"lJuk vonatkoz;ó 'Ügyiratok
kaI egyutt a megJ elolt haJtósag ele kell vezetni. Az őrkíséret 
parancsnoka, amennyire csak lehetséges, a meg:,'7:ökött fogIy;ot nyomon üldözi és felhívja a hatósági közegeket és a: pol
garakat, hogy neki a foglyok üldözésében és letartóztatásá
ban segítségére legyenek. Közli velük a megszökött foglyok 
személyleírását és azoknak üldözésé1J csak akkor hagyja abba 
h� az :�edmé�'y • teljesen kilátástalan. Az esetről távirati jelen� 
tést küld a Jarasparancsnoknak, ahi ugyancsak távirabi úton 
j�le!lt!. a ;;zázad- és .légióparancsnoknak, egyúttal a köztársa
sag! ugyeszt haladektalannl értesíti. A járáspa�'ancsnok a maga Té�zérő! .elrendeli a s2ökevények nyomozását és egy_ ben megallapltásb folytat abban a telcintetben, hogy vajjon az .őrkísére� . •  =:.ndőreit sz:indé�o�.ság vagy hanyagság terheh-e. �. szokesral felvett Jegyzokonyvet a szökevény irataival egyutt a legrövidebb időn belül a járásparancsnoknak kell felterjeszteni, aki azokat a ,közbársaság ügyészének nyomban megküldI. • A légióp�rancsnok a hadügyminiszte.rnek na; esetről haladektalanul Jelentést tenni köteles. 

. Ha. a sz�kés más járásparamcsnoknak a területén történt, mmt aldnek parancsnoksága alá az őrk-íséret csend őrei ��rtoznaJk, a távirati jelentést ennek a területileg illetékes larftsPar3lncsno�oknak kell 'küldeni és az teszi meg az �lőír,t mtézkedeseket IS. 
oo 285. §. Ha a foglyok a csendőrök hanyagsága folytán szoktek �eg, akkor az ő�kíséret csendőreit a foglyokra kisz::-bot� b.untetés nagyságaval arányban áll6 fenyítéssel kell SDJtam ; Ilyen esetekben tehát a jegyzőkönyvet a legnagyobb 

• 

pontossággal kell me�keszteni és BZ,. �:;et mi!,d�n rész
letére ki kell terjeszkednl, hogy a csendorok felelo sege meg
állapítható legyen. 

286. §. Az az örspara�csn�k, aki az. 'ö�kísér�.tet Idálli
totta, szolgálati jegyen felJeg)"Zl a ?,egtortent szakéseket és 
azokl1ak a' csendóröknek a nevét, akik ez alkfllommal szolgá
latban állottak. 

287. §. Ha az örsvezetők és csendórök az örizetiikre bi
zott foglyokt61 bármilyen címen pénzt vagy �ás dolgot köl
csön vagy ajándékképen elfogadn ak, akckor oket a testület
ből azonnal el kell 'bocsátani s emellett a törvényekb�n meg
határozott büntetéssel sujtani. 

288. §. Az örvezetök és csendőrök 1.iltelesek gondoskodni 
arról hogy a laktanyai őrszobában elhelyezett foglyC'k ott 
tartó�kodáSDk alatt a nekik illetékes élelmiszereket tényll'g 
megka'Pják. 

289. §.  Az örsparanc.snokok kötele!>ek háromhaYonklllt a 
laktanya őrszobájában a' legutóbbi három hónap alatt meg
fordult katonai és polgári foglyokról egy ,Idmutatást 00 ze
állitani és az,t szolgálati úton a prefe1:tl.lsnak leendő megkül
dés végett a századparancsnoknak előterjeszteni . 

III. F e j e z e t. 

A �  önök 'l'e71dkivü!:i szolgá lata. 

A llejt!Zet . 

Szolgúlat. LÖ'I'1'ényes megke?'esések alapján. 

290. §. Az örsök rendkh'üli szolgálata alYban áll, hogy 
karhataImat nvuitanak : 

1. a vámfőnöJmek, a ki- és beviteli illeték beszedése. a 
csempészeb elfojtása és tiltott áruk francia területre való be
hozatalának megakadálvozása' végett; 

2. a közi gaz;gatási közege1.11ek. a fosztol?:atásoknak elfoj
tására az erdőkben, folyókon. tavakon és patalrokon ; 

3. az állami adóhiya talak felügyelóin k és adószl'döinl'k. 
\'alamint eg)'éb főnökeinek, az egyenes és közvetett adók be
szedhetése végett. 

Az Öl·on�l·8ncsn,..l",k sP'''',5dlptet cs�k a kiizo';'ri nn�.7Q>lő 
�gyenes kérelmére állíthatnak ld ;  de ha ezeknek a tiszn-ise
lőknek alapa.s o1.'11k van félni attól. hogy megtámadtatásnak 
lesznek kitéve. akkor a községi előljáróhoz fordulnak s attól 
kérnek segédletet. 

4. Igazságiigyi alkalmazottak és bírósági végrehaitóknak. 
bírói meghatalmazások és ítélete!k végrehajtása céljából ; 

5. bizton""gi őröknek, városi kapuőröknek és a vasút 
külön böző őreinek. 

Minden katona. ha el('Yenruhában van, a csendórsél<l\ek 
vagy a ható><ág !egyéb közeireinek még élete veszélyeztetése 
árán is, köteles azonnal segélyt nyujtal1i. 

291 .• §. ' A crendőrség' '�eQ:édletet ál If t ld törvénves megke
J'esésre a;?; an;;-. lőnor-, nadilő-<zel'-, dinamit- és' egyéb 1'0bbs'l1ó
anyagok sz;állításának biztosítása végett. 

.A csendőr"é� mag'atartását lőpor. dinamit és egyéb rob
banoszEl'l'ek szállítása alkalmával külön Ilzabályzat \írja eló, 

IV. F e i e z e t. 

A jegyzőkönyveh'ől. 
?,Q2. S. Mi nden Metbpll . amikat' " c<E'nnÓrRPg vol anl.lv 

ügyböJ. kifolyólag eljár. mindig jegyzőkönyvet vesz fel. még 
ererlmenytelenség esetében is. meO'jelenését és teljesített 
nyomozását bizonyíthassa. . e-

" Ugyanígy jár el akkor is, ha rendes szol�'álatától elté
roe�. 8:4z�1 .van megbízva. hogy aJ hadügyminiszternek "agy a h��ugynllmszter valamelvik közegénpk döntéspt valakivf'l kö
zolle. n�en esetben a dönté.onek másolatát áta(lja, az érde
keltnek es ennek me!?'történtéJről .iegyzőkilnyvet vesz fel. 

" 293 . .. § .  'J cgvzőkönyvet vesz 'fel 111inden :11tnla kiderftett 
huntett�ol ,  ,,:é�égről. és kihágásrói, a neki főljelentrtt bűn
tettek es vets�gekrol, minden olyan fontos eseményről, �melynek tall?Ja volt, amelyek nyomot hagytak maguk után es ame}yek kmypmozását megkezdte, minden a hatósági kö
zegek es a p�!garok által tett olyan kijelentésekről, ame
lyek • az elko,retett buntettek és vétségek bizonyítékául 
'
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f I � �egyzókön}'" tartalma legyen világos, szabatos, öleljen 
.e nun e1.1 �semenyt és tegyen elkerülhetávé mindenféle félI emagyarazast. 
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§. Egy .csendőr is fel vehet jegyzőkönyvet és a jegyzőyv .. l ���or IS érvényes ; kivánatos azonban, hogy minden csendorsegI Irat lehetően két tanu által irassék ala, hogy an-
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nak valódiságához a t tt k ' 

, 
férhessen. e ese tagadasaval szemben kétség ne 295. §. Ha az örsvezetök ' d " " I . 
tán aJ közigazgatási vagy ' � t;�en. orok 'megkeresés folytisztviselőj ének segélyt n 

l?azsagugYl I:at;óság, valamelyik jegyzőkönyvet aláírhatjá:Uh�nak! a ���?sag altal felvett 
előzőleg fel lett olvasva " ilyen 

a J
lk9"zO �kYV t;utalmaJ megjegyzőkönyvet nem szerkeszten 

. a a m
k

a ' or t�y�edéseikről 
tesznek arról eml't' t 

eK, �SaJ szolgalatl lapukon I es . 296. §.  A J'egyzO"ko"llyveket a d "  "I ' d '  csen oro { es az örsve2etOk ren e s
b 

e n  bélyegtelen papíron szerkesztik; meg Ezek k" " I  awn. an azokat, amelyek igazsá ü ' '" ozu 
nak, bélyeggel kell f"l . I '  

g gYI �yomozaS?krol szól-, " . '" o szel e nr vagy belaJ stl'omozas végett a P
b
enz

k
ugyI

ll 
torv

t tm
enlek rendelkez&>ei szerint az illetékhivatalnak e e mu a l .  

h'  t I jegyzők,önyv helajstromozásának, ha helyben íIletékIva a va�, I;egy �ap?n belül kell megtörténnie. . A.: �elulbelyel7Zes es belajstromozás kiteried azokra a Je�okonyvekre IS, amelyek a posta- és bélyégtörvények áthagasa f?lyt�n �.szközölt . Ie�oglalások alkalmával vétettp.k fel. � b�lyegrlletekeloleget mmdlg az érdekelt jövedékek közegei flz�tJk. Egy,enesadó . és vá�ügyekb�n felvett jegyzőkönyvelret f�lul kell belyegeznr, belaJstromozasuk költsége pedig áta-lanyozva l esz. , A csempészáruk lefoglalása esetében ha a lefoglalást fogana�sítók nem. akarják" a je�yző,könivet a lefoglalá� színhelyen �elvenm, a legkozelebbl vamhlvaialban is megszerkeszthetIk azt. Az ilyen jegyzőkönyvet lInindig felülhélyegezett papíroson és a VII. év flol'eál-jának 9-ik' napján kelt törvény n egledik tím�ek, első tíz szakaszában foglalt rendelk,ezesek fIgyelembevetelevel l-ell megírni. A felülbélyegzett p3!plrt az a vámszedő bocsátja rendelkezésre aki a jegyzőkönyv megszerkesztésének segédkezik és a további eliárást lefolytat ja.  Az eredeti jegyzőkönyvet az érdekelt csendőrök a csempészet miatt letartóztatott egyénekkel együtt a köztársaság 'Ügyé&zének adják át, míg a másolati példány a vám
szedőnél marad. 

Közszállítási és útrendészeti vétségekről és kihágásokról 
szóló jegyzőkönyveket három nap alatt. semmisség terhe 
mellett, be kell lajstromoztatni. A költségek ilyenkor áta
lányozva lesznek. A halászatra vonatkozó jegyzőkönyveket 
négy napon belül kell la,jstI·omoztatmi. Ha az örs állomás
helyén illetékhivatal Inh1csen, a jegyZŐkönyveket a járás
pMancs>nolmaJk kell megküldeni, aki azokat belajstromoztatja 
és �zl1tán az alprefektushoz teszi át. 

297. §.  Azok a jegyzőkönyvek, melyek az elsőfokú tör
vényszék hatáskörébe tartozó áthágásokról !szólanak, a felül
b'>!""p'7,és és átal';'nY07.ott belajstromozást illetően, kétféle 
alakiságnak vannak alávetve. I I 

Az ilyen jegyzőkönyvek vonatkozhatnak oly= tényekre, 
amelyek az államot a községeket és a közintézményeket ér
deklik és vonatkozh�tnak olyan erősz3!kos halálesetre, amikor 
a halotton vagy amellett talált tárgyakat leltárilag fel kell 
tüntet11i. , .. 

Ha csempé�zet esetében a jegyzőkönyvek a vamsl!edo 
közbeniárása nélkiil vétettek fel, azolmak felülbélvegzésére és 
belajstromozására nézve a 296. §. első két bekezdésében fog
lalt rendelkezések irányadók. 

A közvetett ad6kI'a és csempészetr� v0.natk�zó I�ihágá?,?� 
miatt fplvett ;pg'Vzőkönyveket a kanton Jl lptekes Illetekszpdo,le
nek kell mp';;'kii]<l",.,i .  ;>ki "?'okat a fel;ilb�lvegz�s é� ���a;stro
mozás szempontiáool felülvizsgália. Az Ilyen Jegyzokonyvek
nek az átadásáról illetve meg'küldé�éről az érdekelt adó-
vagy vámhivatalt 'az illetékszedő értesíti. . "  298. &. Az örsök a jegyzőkönvvpket rendszerint ket pel
dányban ftIlítják ki. Az egyik példá�:vt . halndéktalan�l . az 
illetékes hatóságnak adják át vagy kuldlk meg, a m�slkat 
pedig a járásparancsnoksághoz tel'jeszik elő. . Ez a ti�zt a 
jegyzőkönyvet felülvi7JSgálja, hogy alQ valamIlyen tekintet· 
bpn npm í/">iánvos-e ps pS7.revétplpivel a s7,ózadTlarancsn�k".oz 
teri eszti elő. A századparancsno�, h!l sZ,ük�ég�snek találja, 
a jegyzőkönyvön szintén m.egteszl klfogasalt es tudomásul-
vétel végett az örsnek leadJ a. , 

" k A I ényszermunkára vagy elszállitasra ítélt szokevénye - . 
' elkén{esen elítéltek, a bevonulási pa�·ancs.n�k ,nem engedela 
.lok d "  

, 
a katonaszökevények letartoztatasarol . �ze,rke�ztett 
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t � ���tont is fel kell tüntetni, ahol 
lyukat, sorszámu at S az 
sorsot húztak. 

( Foly tat juk.) 

32. Kérdés. A 61.573-1901 . . OZ. B. III. rendelet S. §-a taxa tí ('P 
felsorolja a I iItofl szerell('�ejálékokal. Ezek ki;zött szerepel " 
"báb, l ekebáb" és a "céldobás (körkarika, lem ezcéldobás)" is. A 19.883-1904. sz. B. ,11. rendelel a "báb, tekebáb" -játékot, " 82.257-:1903. sz. rendelet pedig a "cél dobás" játékot újra eng/'
délyezl. Az 1926-1921. szú m ú  rendelel ezekkel szemben újra 
eltiltja a 64.573-1901. B. M. rel/elelet 8. §-ciban felsorolt szerel/
cseiátékolcat, tehát a bóbot, a tekebáboi és a céldobást is, " 
gyakorlaiban azonban a rendőrhalóságolc még ma is rendesen 
engedélyl adnak ezen játékok iizésére. Kérdés: feljelentll etik-e 
a csendörjá" örök azokat, akik a báb, lekebcib é., cé/dobás játé
kokat iizik? 

Válasz. Tudomásunk \'u II arról, hog�' eg�'('s rendőrhatós,;
gok a báb, tekebáb és céldohás (körkariku. lrmezdobás) ját  é
kokra en gedélyt adtak. Ezek a z  engedélyek sza bályta la nok é, 
a vonatkozó rendeletek nemismeré én alupulnak. A 64.573--1901-
B. M. sz. rendelet a 8. §-ban egyenként felsorolja a til tott ze
rencsejátékokat. Ez a rendelet teljes egé zében ma is én'ény
ben van. A 19.883-1904. B. M. és a 82.257-1003. B. AL . �. l·en· 
deleteket az 192&-1921. B .  �L sz. körrendelet hatályon kivü l 
helyezte, amennyiben újból szigorúan eltiltja a 64.573--1901. B. 
M. sz. rendelet 8. §-ában megjelölt játékokat. sőt azokat 
egyenként újból felsorolja . Ezek között van a báb, (hordoz
ható), tekebáb és a céldobás i s  (köl'karika, lemezcéldobás) . A 
rendelet második bekezdése még kiilöu kiemeli. hogy "egyes 
lelkiismeretlen üzérek az ily szel'�nesrjátékokat (pl. céldobás!. 
SzíMS játékot) egyenesen csalásl'a alapítva rende:oik be." 

A föszolgabirói (rendőrhatósági) engedélyben világosan 
rel kell tüntetni, hogy azt milyen játékmutah"ányra adták. A 

esen<lőrl1ck fokozott köteles&ége főleg a vásárokon a most i s  
elég Űl'ÍÍl1 tapasztalható visszaélé ek legszigorúbb ellenőrzése. 
mert ezek a j átékosok mindenféle fortéllyal a hatóságokat 
gyakran félrevezetik és megtévesztik. Ha a csendőr vissza
élést, a jóhiszemű közönség ki2sákmányolását tapasztalja, he
lyesen teszi, ha ésszrevételeiről akkor is  jelentést tesz a föszolga
hirónak, ha a játékmutatványra történetesen engedélyt adott 
volna. E� esetben alapot nyújt az engedély vi szavonására. 

A váJári játékmutatványok a közönségre nemcsak rend
kivüli módon k,írosak. hanem egyenesen alkalmasak arra, 
bogy a megszédült játékosok anyagi romlását idézzék elő. 
�[indegyik já tékmutatvány a közönség szenvedélyére és az 
emberi gyengeségre, a nyeré�zkedési vágyra van a l apítva, még 
ott is.  ahol a nyerés esélyei látszólag kézügyességtől vagy 
megfi g-yeliíkénességtől függellek. 

33. Kérdés. A Szut. 214. 1)Ont1a szel'int az átheluezett 
Nl.q y tartósan vezényelt ;nős csendőröket 8, a IZőt!eneket 3 
napi szabadsá a il/eti mea, (Imely a " e ndes szahlld .• agba nem 
tudható be. [(ét'dés : ?nié?'t tesz az 1t1asftás kii/önbséget nös 
és nötlen között, kel/-e szabadságolási (qazolvány az ilyen 

szabadsághoz s mit jelent az. hogy az ilyen szalladság (1) I'en
des szabadságba nem tudható be?  

V ála�'1:. Az áthelveozés vagy tartós vewnylés k"Öltözködés
sel iár. Ha valaki végérvényesen vagy hosszabb időre állo
máshelyet változtat, mindenét. vagy leg-alább is sok mindenét 
magával kell vinnie, úi állo.másh,elyér�. ,Ame�lett � hosszabb 
időre való avag-y vegleges távozas szuksegesse teszl, h.ogy az 
érdekelt a magánügyeit rende-zze s mindezekhez b1zonyos 
időre v3!n szükség-e. Azt nem kell feitegerni, hogy a il1ősölmek 
ilyen esethen sokkal több a tennnivalójuk, gondjuk-baiuk. 
"';int a nőtleneknek. Ezért van l'Ülönbség a szabadság időtar
tamában. Lénvegében ez nem is szahadsá g-, hanem csak bizo
nyos idő, amelyet az áthelyezett vagy tartós�l� :ezény�1t a 
magánügyei intézésé,re fordíthat. S.zabaClság.ol�m Igazolv�J?�'a 
tel'm&>zetesen szükseg van, mert hl�zen ez Ido alatt sz UJ al
lomáshelYl'e is el kell mennie. hogy. tájéko;zódásb szerezzen �a
kás és egyéb viszonyokról s akkor 19azolma kell azt, hogy JO 
gosan hagyta el elöbbi állom,ishelyét. Az ilyen szab�dságot 
nem tekintik az előliárók rendes szabadságnak s Igy a� 
egyébként igénybevehető szabadság �ppen úgy kél'hew, núnt 
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ha áthelyezésben. ilIetyC tartós \'czénylésben s ezzel kapcso
latos szabadságban nem részesültek volna. Az áthelyezési 
szabadc:ig a szolgálattal kapcsolatos személyi változással 
jár c'gyütt. S így az évi rendes szabadságba nem is számítható 
be. A szabadságolási iga'lolványt az .a tiszti parancsnokság 
:illítja ki, nhonnan valakit áthely€znek va.gy tartósan vezé
n�-elnek. 

:l4. Kérd�s . . Uit k'cll érteni fl Szut. 71 . pont 1/to/':;6 bekcz
désél>nl olllítdl öIlm érsfklettel és tapintatossággal pá rosu lt 
• ré/I, flla t t .l  

\'álnsz. Erélyes ember az, aki a jm�,ga akaratát Imásokra 
tudja kény zeríteni ,  vagyis aki parancsolni tud. Téved /iZOll
han, aki azt hiszi, hogy czt heveskedéssel, kiabálással vagy 
éppen goromba ággal jobban és könnyebben eléri, mint nyu
godt hat:irozottsággal és a jogaiyal tisztában levö emher biz
tos fölényével. Sokan a nagy hanggal éppeni az erélytelemé
güket igyekemek lepleZ1li. A ÓÓ modor nemcsak a csendőrnek 
elkerülhetetlenül szükséges tulajdonsága, hanem mindenkinek 
- polgári egyénnek iÍS -, aki nem akarja, hogy neyeletlen
nek nevezzék. A csend őrnek' annyi és olyan széleskörü jogot 
bjztosít az utasítás ahhoz, hogy j3. maga intézkedései nek ér
\'ényt szerezhessen, hogy igazán felesleges azokat még 
kiabálással vagy gorombáskodással is meg'toldani. 

A törvény mindenkit kötelez arra, hogy a Pst,ldőrnek en
gedelmeskedjé,l;:, de alTa már nem, hogy a csendőr sértege
téstit vagy gorombaságait eltül'je. Heyescbb vérmé!'sékletií 
emberek ezt nem lS türik; ilyenkor aztán szó-szót követ s az 
erélyesnek látszani akaró csendőr Yég�redményben ' nevetsé
gessé "álik azáltal, hogy az elégedetlenkedővrl vénasszony 
módjára veszekszik, ahelyett, hogy röviden, komolyan és 
határozottan megmondaná, hogy mit akar és hogy eng'edet
len.ség esetén mit fog tenni . 

Természetes, hogy a csend őrnek sok esetben nehéz a 
helyzete, n;ert jgen sok ember, akiyel szemben fellép, bizonyos 
okot szolgatat arra, hogy a csendőr Ís kijőjjön a sodrából. Ál. 
ilyen esetekre céloz az utasítás, amikor önmél'Sékletet követel 
a csendőrtől, vagyis azt, hogy akkor is nyugodt maradjon, 
ha oka lenne a hevesl;:edésre. Az önuralom az önmérséklet az 
önmagunknak parancsolni tudás nem mi�den esetben �ak 
vér:nérsékle� '?.olg,a, hanem, �agyon sokswr az intelligencia 
eg'Ylk f�,kmeroJe lS. A polgarl egyén elragadtathatja magát 
a "  c�dorrel !Szem_ben, mert azért csak ő egyedül felel vagy 
bünho�k, � csendomek azon�an nem szabad ugyana;zt tennie, 
mert o mar nemcsak magat teszI kl kellemetlensegnek és 
hátrányos bírálatnak, hanem a testületet is. 

, A "tapintatossággal párosult erély" alatt azt kell ér
tenI, h�gy a csendőr ne tanusítson túlnagy erélyt ott . ahol 
arra ,;mcs okYetlenül szükség, illetve, ahol a feladatának 
?rasztíkus eszközök igénybeyétele nélkül i 3  meg tud felelni. 
TapmtatIan erély lenne pl. � köztiszteletben álló idős úri
a�z?nyt valami jelentéktelen kíhágásnak a csendőr részéről 
tortent figyelmeztetés után való folytatása miatt megbilin
�selm vagy ,a községen végigkisérni, még ha. az utasítás erre 
J�got �cU:'a IS, ha, a .célt -, a kihágás folytatásának megaka
daly�zasat :-:- mas uton lS pl. az illetö úrinő férjének vagy hozzatarto!,Ol':lak közbelépése útján el lehet érni. 

.. 
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Kerdes. A gyanusitottnak a község egI/ik laeájában let·� l�aza a l�ázso,' mögött toly6 patak gyakori kiöntése miatt é:.tek�,be>l, csokk�nt, Gy�n!l,�ított ene nagy összegű biztosítást !.ot t!,zk4r esetere, lIw}d a házat lelgyújtja. Mil,/en bíi.nese-

lekmen
,
Y ez? , ' ( I , Val�sz., Mmthogy a ház felgyíijtása másnak vagyonára es, szemelyere :�sze�,el.e,:nTel j�rt, a cselekmény a Btk. 422. §-ana�, 1 ., pontjaba UtKozO ,g-yuJtogatás büntette. K�tseg;tE;len u�a�, ,, ho� a tettes csalás célzatával járt el � blztoSlt,�sb� �,lk.?tott ?ss�g megszerzése végett, :ám a B�. 382. §-aba utkozo csalas buntette, ily esetben csak akkor fOlO� , fenn, ,ha a tettes ,tulajdonában levő vagyontárgy fel�Jtása masc� Yagyonara vagy életére veszedelemmel nem Jar, ,�� uti

tcaJ sorban épült ház felgyujtása nyilvánvalóan ;es.�,e y, ,� n�c:>ak � ,szomszédos házakat, hanem esetle ' 
b

a koz
l
se

k
� osszes, epuleU:lt lS, sőt ennek következtében a házak� an a o szemelyeket 15_ �6. Kérdés, E gy , b,ányav,állalat alkalmazásában levő ���n:w:, a, bán

l
ya

, 
r:aktaraból tobb kilogrU1nm dinamitot lop s (. , .(J asa ,,!- e reJ tt. Egy gyanus egyén érkezik a kö�sé be nk.l� Z , krzigazgatási hatóságok késöbb kitoloneolnak f�y gde: ;u , l,  .t�gJl, " 1Il1mk�s a lopott dina,n�itból ennek a g tJ(JJItus gye

k
nr;el. tS

d
�tarlo�t bizonyos l1lenn1/iséget. Mily cél' vezette (l I/lun ·Q...s t a manu t ellop ' 'b  I '  " b ' 
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Válasz � Az . 192!s
nne, . az íse!ne� b�nte töjogi megítélése ? 

t" , 'kk " majus e seJe ota eletben levő 1924'XV 

r���I�c:ra :tk��s �Obba����!rr
OIJ!:���la�f;�ul

ált
���:f , 

vagy tart rendelkezése alatt, vagy ilyen szert jogosulatlan 
egyénnek átad, büntettet kö\'et el s öt évig terjedő börtön
nel büntetendő, 

A munkás cselekménye tehát ezen törvény rendelkezéseibe 
ütközjk. De bünyádi felelősségre kell vonni őt a lopás miatt 
is ; ez a cselekménye, minthogy I;zolgálati viszonya felhaszná
lásával követte el, a lopott tárgy értékét filem tekintve bün
tett. A szolgálati viszony minemüség'e terrnéEzetesen po�tosan 
felderítendő, mert a swlgálati viszony fenn forgása nemcsak 
súlyosabb beszámftásúvá teszi a lopás.t, hanem magánindit"", 
llyi jeIlegiivé is, 

A gyanus egyénnek az a ténye, hogy akár ajándékba 
akár valamely ellenértékért elfogadott a lopott dinamitbal' 
elsősorban orgazdaság, h a  a dlllamit eredetéről tudott, másod: 
sorban azonban ugyancsak a fent idé'lett törvénybe ütközö 
külön büncselekmény, mert dinamitnak elfogadása és saját 
birtokában való őrzése a "szerzés" és "rendelkezése alatt 
tartás" fogalmának megfelel. 

Az ilyen büncselekmények nyomozás a a legnagyobb fi
gyelmet és körültekintést igényli. Aki ismeri a bolsevista 
mozgalmak és szervezkedések természetét, az tudja, hogy 
ezeknek a mozgallll!liknak és 8zervezkedéseknek egyik fő tenni
valója titkos fegyverraktár létesítése, robb'!lnó lanyagok, esz
közök és készülékek bes:oerzése. A: bolse izmus hnagyarországi 
bukása óta lEelfedezett bolsevista össlleesküvésak és mozgal
mak során eddig nem merült fel adat arra, hogy Magyal'or
szágon titkos fegyverraiktár és robbantószer-telep létesült 
"olna, vagy ilyesmire komoly kísérlet történt ' volna. Ez 
azonban illem jelent semmit, lIYlég azt sem, !hogy ilyesmi .csak-· 
ugyan nem létesülb s ilyesmit csakugyan nem kíséreltek meg, 
A legkisebb gyanujel esetén tehát a legszélesebb körü nyomo
zást kell megindítani s a legjelentéktelenebbnek látszó nyo
mot is szét kell boncoini. A ibolsevista mozgalmak rendszerint 
nem kezdődnek fegyveres készültségek megszervezésévC'l, se',n 
robbantószerek gyiijtésével. E z  rendszerint nehéz.ségekbe is 
ütközik, azért a mozgalom a bol1'evista szervezkedésre alkal
mas egyének számbavételével :kelldődik. Ezután követke'lik 
csak a szervezkedés maga, amely a mozgalom vezetésére al
kalmas egyének ildválogatása után meg1kezdi a sejtek észre
vétlen elhelyezését azokon a helyeken, amelyek- a bolsevista
mozgalom sikere sIlempontjából jelentősek. �gy jut el a. moz
galom odáig, hogy minden különösebb feltiinés nélkül fegy
yerekeb szere'lhet be és robba,ntó anyaogot gyárthat vagy 
gyüjthet össze, h a  .sejtjei Illyan helyeken 1appangoanaJk, ., ahol 
ezekhez a tárgyaJkhoz símán, polgári foglalkozásuk vagy hi
vataluk révén hozzáférhetnek. 

A bolsevista szervezkedés egyik főszabálya ugyan, hogy 
fegyveres felkelést csak a siker reményében szabad megkoc
k�ztatni, �e szabály az is, h ogy időnkénti; egy-egy olyan me
renyletet IS el !rel! követni ,  amely a' polgári osztályok meg
l émíté�ére alkalmas. Ell a megrémítéS' egyébként a bolsevista 
tR:ktI�aba..n nagy szerepet j átszik, mert bár a mozga'lmat 
mmdlg csak nehány minden titokba beavatott ember ve
�eti, na;gy , súlyt. �.elyeznek arra, hogy a tömegek gyiilöletét 
obrentartsak � ld onként ezt a gyűlöletet utcai tüntetések 
alakjában a polgári osztályok és a kormányzat felé fellángol
tassák. 

A kérdé,ben leírt eset nvomozásánál tehát korántsem 
5zaba� meg�lég:d�i a f!.elekmény bünvádi üldözésére alkal
m� !'ldeg tenyallas megrög�ítésével, merv amint kifejtettük, 
az Ilyen eseteknek esetleg igen bonyodalmas s a közre a leg
nagyobb veszedelmet jelentő hátterük lehet, Különösen nem 
szabad ,�egelég�n!, az :lyen egetekkel kapcsolatba kerülő 
l�e!l"enb�l ?d,avetodott gyanus egyén.el;: eg-yszerií közigazgat�',SI e�h�asaval, hanem ezeknek kilétét, életmódját és össze
k�tteteselt .a legapróbbra ki 1."e1l ryomozni, mert nagyon { is 
kozel fek�zlk ll: gyanu? hogy ezek a toloncútra terelt egyének 
Moszkva uli\'rnokel, aklk 3; .to)oncházból kiszllJbadulván, ugyan
<;>tt folyta�Ja� aknamunkajukat, ruhol abb"nhagyták, legfel
Jebb azutan ovatosabbak le5znek. 

,
37. J<.érdés. A Btk. 21 6. §-a szeTint Ct hamis tanuzás bÜI1-
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" 
lenl!egesen enyh�bb, !w a polgári ügy tá'rgj/a ki�ebb 

e telc:" , rntnt 200 pengo. M�l1J módon kell meglu�tá1'ozn! (1 
/iolga?'?: ugl/ tá1'gyánalc é1'tékét, ha a hamis tanuzás t oly per
ben ,kov,ették el, amelynek tá1'gya havi 20 pengö ta1,tásdíj 
ntegttélese volt ? V ála�z. A polgári ügy tlÍrgyának értékét az 1911 : 1. t.-c.�el szab:;Jyoz?tt ,Polgári perrendta·rtás rendelkezései szerint 
, e. l me�al��pltam. E törvény ,azt mondja hogy tartásra 
lrany�lo koyetelés megítélése végett indít�tt perben a há-1'0meV! t,artás értéke irányadó. , , A bl�,onytalaJll időre s'lóló havi 20 pengő tartásdij fize
te

l
�ek kotelezettségéből kiindulva a per tárgyának értéke � 

�o, gan perr�!ld fent idézett rendelkezése szerint háromszor 
eV! 240 .pengo = 720 pengő. 
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•• Nm.I'��I N.�M�I'I� •• 
Helyes következtetés 

és nyomonüldözés eredménye. 
Nyomozták : Belák Pál törzsőrmester és Fülöp Mihály 

őrmester ( Mohács ) .  
A moháüsi á"'a'ITIrellJdő.r,ség k�pitánysáJga 1929 j únius 

25-én 1 7-18 óra közötti időben a mohácsi örsöt táv
beszélőn arról értesített€, hogy az e lőző napon ismeretlen 
tettes Horvát Lmre'" mohácsi ( szőlőhegyi ) lakos sérel
mére csalást követett el s 4 1 3  pengővel így megkárosí
toUta. 

A tel�fonértesí tés vételekor az örsparancsnok szol
gálatban, az öl"sparancsnOlk-helyettes pedi'g szabads�gon 
volt. Belák Pál  törzsőrmester a nyomozás gyors megJkez
désében rej'lő előny k ihasználása érdekében önmagát és 
Fül'öp M ihály őrmester t szo�gálatba vezényelve, a nyomo
zám azonnal me!l'kezdette. 

A sértettő1 meg-tmdta a j árőr, hogy a j ún i us 24-én 
megta,rtott váJsár,ról h�zatérőben rtehenél'e egy m�gát 
Kormos J ánas bátai lakosnak nevező egyén vételi aJán
laltot t-ett. A tehénért 4 1 3  pengőt kinált, de csak 100 
pengő volt nála, ezért a s értett a terV'ezeUt adásvétel i 
ügylet -lét'r,ejöttét a fel eségJe beleegyezésétöl tette füg
gővé. Útközben ,betértEik a mohácsi szőlőhegyi Kereszt
koosmába. aho� Horvát az út fáradalmaitól  elcsigázott 
tehenét a záratlan istállóba kötötte be, a kocsmárossal 
pedig közölte, hogy haj na,1 i 4-5 óra között majd eljön 
ér te. Ezek után Kormossal a kocsmában 2 1  óráig el
iddogáltak, amiko r  aztán Horvát eltávozott haza, Kor
mos pedilg 23 6ráig folyt.a'Üa az ivást, majd az istállóban 
nyugovóra <tért. 

A mikoT HonTáIt má!'inap reggel a tehénért ment, sem 
azt sem pedi'g Kormost nem taláJlta máJr oUt. J>,erékpárra 

ü 1rv� Kormos S:1Jerrié!lyazonosságánaJk megMlapítása vé

gett
' 

azonnal B áJtára ment, alhoL megállapította, hogy ne

vezEitlt a közsé!l'ben i s m eretlen. 
A sértett a tehenet Varj ú  János hLmesházai lakostól 

vásárolta. Utóbbi  zerint, abt a jáJrőr szintén f�llkere

sett Kormos d u naszekcsői lakosnak mondotta magat. 
, '

Belák törzsőrmester következtetése : a fennforgo 

esetben nem csalás'ról, hanem lopás'ról van szó. A gyanu-

't tt n em vo,lt a teMm'ől szóló jál'lat b i l,tokában. A lopás 
S I O . ' t '  ' t  h '  f'l ó 
útján szerze,tt anyalgi haszon blztosl asa arom e e  m -

don tartotta lehetségesnek : . .. . 
1 .  Gyan UJ�,ított ilgyekszik 

.. 
a

,. 
t:ehen,e� m l e'lob? el�?�� 

. , _I t né'lküt. E z  azonban feltuno es a fe,fedezt?tes.sel J a, Jal a
' l 

' . tt  n em rvalószínű hogy ezt állando lawhelyen 
vesze y mIa " . , . " ' k  , , . M egfel ol'ő alkalom csakI S  a kornye en, a 
prQb�l}a me

k
g
b

· t -ta 
'-n do' országos vásáron kinálkozik. 

k" I I  n apo an al ' . oze. 
ÁMandó lakóhelyére hajtja a tehenet, ott 

,
ham�s 

2. . 
" Ibocsátja árúba. Ez a gyanusltottI a 

j ál'latot szerez es ��y 
, t ' ' I  

k.edvezőbb megoldasI mod az 1 .  alat Ina . 

• A szereplők nevét megváltoztattuk. Szerk. 

3. Állandó lakóhelyére hajtja, járlatot nem vált és 
nem bocsátja áruba. Ebben az esetben kell legikevésbé 
felfedeztetésétől tartania, viszo.nt azonban nem j ut pénz
hez. Már pedig tény, hogy a bűnözők vagy nagyfokú 
meg,szol'ul,tságból lopn.ak, amikor is a lopott holmit saját 
szükségletükre febhasználják, vagy pedig azért, hogy azt 
milelőbb él'tékesítsék. 

A valószínŰSég amehlett szólt, hogy a gyanusított 
gyo,rs értékesítési cé.Izattal Io.pta a tehenet. A nyomozás
nak tehát az 1 .  és 2. pont alatti feltevésből kellett ki
indulni'a. 

A gyanusított személyét illetően Ikétféle következte
tés vonható : 

1 .  vagy ügyes, t apasztalt bűnözőről van szó, vagy 
pedig 

2.  a dolgok megítélésére kevésbé képes egyénről. 
Ha ügyes, úgy valószínű, hogy távolabbi helyről 

jött a színhely,re és vagy gyol'san ,értékesíti a tehenet a 
közelben, vagy, ami valószínűbb, hazahajtja azt és ott 
értékesíti. A ,nyomozás tehát sWl'gŐS és fáradhatatlan ki
ta l'tást és gyonsaságot igényel. 

Ha kevésbé ügyes, úgy közelebbi helyről is jöhetett, 
ez esetben kiderítése va'lószínűbb és könnyebb. 

A körülmények mérlegelése után a járőr abból a fel
tevésből indult ki, hogy ügyesebb bűnözővel áll szemben. 
további eljárás·át tehát ahhoz szabta. 

Június 26-án Nagyharsányban vásár volt. :\Iegvol t  
tehát a lehetősége annak, hogy a gyanusított szándéka 
felől mell'bízhatóbb adatokat sze'rezzen. Amennyiben 
ugyanis megállapítást Ill)"el'ne, hogy Tóth a vásárt nem 
használja fe} a tehén él'tékesítésére, akkor már csak az 
a lehetőség tartható va:lószínűnek, hogy azt haza hajtotta 
s így a nyomozás iránya i s  adva van. 

A j árőr a sürgősliJégre 'Való tekintettel a sértett ál,tal 
rendelkezésl'e bocsátott autón megjelent a Ill3!gyhau-sányi 
országos vásál'on ,  ott a járőrökkel a nyomozás megejtése 
végett közölte az esetet azzal, hogy állomáshelyeilkre visz
sza menet is figyeljenek és puhatoljanak. A járőr ezután 
elhatározta a gyanusított nyomon üldözését. Kiinduló
pontIként Varjú János azon bernondását használta fel, 
amely szerint Kormos dunaszekcsői lakos. Ezt az állítá,t 
nem ta.rtotta ugyan valószín űnek, megindulási iránynak 
azonban alkalmasnak látszott azért, mert a gyanusí
tott a sértett előtt bátai lakosnak mondotta magát, ami 
ugyancsak északra tereli a figyelmet. LéleJktani tapaszta
lat, 'hogy az embernek aikkor, ami,kor gondolkodás nél
kül, hidelenében helységnevet említ, az,0Ik a nevek ötle
nek leginkább és lekönnyebben emlékezetébe, ahol 
sokszor megfordult és ahol életében huzamosabb ideig 
tartózkodott. A járőrnek Dunaszekcső-Báta irányában 
való megindulása tehát lélektani alapon találja meg az 
indokát. 

Azzal hogy a Nagyhar ányon összpontosított járőrö
ket a kől

:
nyéken való nyomozással megibízva. sajátmaga 

ellen!<ező irányban folytatta le a nyomozást, eleg,et tet t 
ama kívánalomnak, amely szerint a nyomozást egyszerre 
több irányban i,s 'Ie lehet folytatni .  A jál'őrnek Duna�zek

csőn nagy utánjárással és fáradhatatlan pu�atola�s�1 

silkerült megállapítania, hogy június 25-én 3 o.ra koru! 
egy magas.tel'TIletű férfi egy, a sértett �ehen�hez �asonlo 

tehenet veze,tett a községen ke,resztül Bataszek fele. 

A járől' ezt az irányt követve. Bátaszéken, AIsónyé

ken Pörbölypusrlán, Decsen át Öcsény községbe é'rkezett, 

az�ban az utóbbi községi'g semmiféle adatot nem tudott 

szerezni. Itt azután segítségér.e volt Belák törzsöl'mestel': 
nek még a bajaszentiváni örsön teljesített szolgálatI 



. ,, - r::� ",:-em.ib'i ü,merN<". E ,�.\"i - J"cmúdu �)� ... ,:. "  8_tl' _� - - ,--- -
>::. j,wu b cr�': ludt'l. jwg�- 7 eg�-L- út" 'Ji mngAnr�>$ 
�, 'sm'lr �n -wi • t'l",lmi vk>zooy fQlytat, KlU: udt'llUlsu. 

h )�'- :1 U s�,i nl. I!'áno.:;. h,\z. - lak"i �l - -nl jQbbaD meg
tk�-�lik az ütf, l'g 11mat, mint a kö...sé-gekb<>n I -ük : a 
,,�';k �.:-- TI'" kik'm';'te.reke jáN mngmlYC>s emb�r pedig 

;l�\". -
"sa,' ritkan 'erül i  el i pihen.s.st. felfrh'ülést és 

:;l:eien't nyti.j'tó uú>zé i koc8mákat. Külöuoo -';'ppen ,m ez 
:t mi gya u�í 0ttun,TU. ki 14�-eleml>t> y';'ve azt .a körül
mény:. hog.'- ds:rra is  minden yalú,,'Zinüs';'g szel'int 

gy ogo -e te meg az utat. ugyanc�ak nrö ölt é" fU'adt 
lcll<>tet . 

T. P3.?-HúHból tudta &-lltk t örzsormest el' azt is. 
h� ",- a kocsmán,,><, - II nálu'- medordult és lllt>gforduló 
ye�dég'(' -et i.IetŐ€'n rendszerint igen bullgatagok akkor. 
ha c.:?eD -r érde -!ödir 'I aki i ránt. _\ jál'",r telult egész 

helyes n tette, am 'kor ,a_-tában való él'deklödés helyett. 
ehhez a guzdaemberhez fordult feldlág -ihlsért és öt 
kérte meg arra, legyen 'egíh?gére II szü1.-s';'ges a-dat -
megs=ené:ében. A gazda fehilllgositiu;;SllI sz 19-1lni 
ugoyru! nem tudott, megi�é.l·te azonban. hogy segitsé�-re 
len a járorn - .  ha úgy az Q. mint II kocsmárosnó ne,ét 
tilOkb..'tn tartja É's nem kelj tanuskodnit -. Ezt a járőr
wzetö meg i '  igérte il igy abban állapodtak meg. hogy II 
biitas:éki ,a;;úti  állomásra írúsbeli ';'l'tesítést fog a gazda 
küldeni. 

:.\I� .. ép tlktént azonban. mert még ugyanllzon a na
pon - júniu" �6-lÍn. �O óra ',>r - találkozott yele a járör 
Bát:tszé."en. amikor aztán megrudta. hogy június :..G-all 
6 óra tájban egy magas.terroe.tú. barna 1l1'CÚ férfi betért a 
kérdéses. ko 8n1 ' b8 él" ott félliter bort fogyasztott el. 
Betél'é e e!ött az e lopott tehénhez h�lscnlt\ tehenet kötött 
ti kocsma elötti fához. 

Bes:zé.!getés közben e.mondot!!l '1 kocsmárosnönek 
hogy II tellén az ö,é ';'s hog�' a pörbölyi erdőböl - ahol 
nyári legelQn n>lt - Ye.zeti han. Egyben megyételre is 
kinálta. a koc.smru'08nö azonban nem ment b�le a \'lÍsru'ba. 

Elmondotta toYábbá a gazda. hogy a tehenet a férfi 
II koc8mától a kÖlalapít-ányi uradalmi e.rd · irányába 
egy dülöúton '-eztltte to,ább. A férfi kilétére és lakó
helyére néZ\"e azonban nem tudott támpontokat aoni. 

Bátasz,;.ken ugyanakkor egy régi i�merössel htlálko
zott a járőr. aki a pörböhi erd ben kocsmru'osnö yolt. 
Beszélgetés közben elmondotta a j áraI'. hogy mi j áratban 
,annak. Az eset közlé� után a koesmarosnó a szeméh"
leírás alapján azon n�"omós granujának adQtt ki fej ezé�t. 
hogy a tette' a Bog�"iszló községbeli nagykoe=ru'os veje 
lehel aki tudomása szerint eg�". Budapest vagy zeged 
környékén lakó tol,ajszö,et;séggel tart fenn <!;zekött� tés t; Kif�jez�'-1'e j uttatta azt a felte\'ését is. hogy a gy anusltott Igyekezni fog a tehéuen mielöbb t úla<lnl. Erre felhamIálhatja a j únius 30-án Földváron megtarmn<ló országos és a június 2 -án Szeks-zárdon mE'l!:tart�nd6 
heti,ásárt. -

A járól' ezután BogyiHlónak vette az útját. Június 
27-én 21 órakor Tolnamözs községbe érkezett, ahol megtu{}ta. hogy Bog�"iszló onnan még 16 km-ll)'ire fekszik -s országútja nincs. Térkép nem yolt. az utat sem i'merte a

, 
j
,
árór. de. a siker reményében a kapott s;:óbeli útbaigallltas alap�án. a sötétség. -ár " fáradtság ell�nér'e is. folytatta utját Bogyiszlóra, ahová június 2 -án 1 6rakor érkezett meg. 

, 
A község szélén beszólt egy házba. ahonnan Kása J ?zs:t vályog,etócigán�' jött ki. akit felkért ann, hogy a kozsegben kalauzolja óket. 
Majd két bizalmi egyént maga mellé véve. a jál' r a nagykOC'Smáro ,ej ének, B<>rdás I'tyánnak II lakás�lr!l ment. Ott, mielött még a gyanu itottat fefköltötte yolna, 
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bt'n zett II Il�- it (Itt istállóba. allal az ell patt al a leirásá
,"al teljesen lzonUS t<"llenet és � "ll -i,ül �t I,wat látctt 
1\ j:lsZO hoz köh-e. 

A >!\'Inusitottat járih'vezetó II r r II ok - , 
elÚJuu ahk'ra sz'litdta fel. .l:: fi �7 bS y.sxerü járlfitQ-
kat fel h. mnt �ttfi !IZZ l, h(\g�� loyukhoz y ' lÍ.l'lás útján 
jut tt. , teMn P<"dig sajlH nevelése. E 'után B(\l'\1 � 
I sttruü 1\ járÓl' II l -tanyába ki.sértil. ab }  ft t�hénrQl 
s::ók' jm'lm am ' lllt>gvizsgálás .s�rán ki 'el'ü t hogy fi 
im'lnt - hanli •. . 

_\ g�'anuilitott kész eI",dro';'ny. o"n �i bi-oll�iték -
eM állittatYlÍn. töred€'lmesen bt'jsmel·te. hogy H'�)l 
j úniu.;:a óta milltE'gy :..0 esetbell lopott haroi.s járlatot 
ilegédjeg�-z -tűl. 

A további nyom '"t ebbe.ll HZ ügyben n b( gyi;;::.!(li 
örs fo�-t 'ltÜl le. llle1�-lJek sQran II Belák törzsőrmester 

líltaI megMInpit tt nyomon hall1d,�. még :.:": okinnh. mi

sitás. 15 csalás és 38 si@,!;: :tás került II \pfén �Te. 

Láttuk. hogy II nyomozás me tke.z.désél.1él y jmi 't'
\'é' lld at állQtt rt'ndelkezésre, Jó következteté" né kU! II 
j il'fu: nem let YOhlll 'képes i lye-n hUmo'o;; adatok alapjáN 
il�-en gyorslUl h€'lyes n�-omrft j utni.  

A nyomt " kés.edelemné1küli megkezdése és a me,' 
eróltetéstől vis.,n nem riadó gyors kel'esztiilYÍle.e. to

yábbá a legapI ' bb ré� letekig t"rjed - hel�-i és. c7<IDléb'j 
ismeret i!egítettt> nztán a gyors és bi te>s eredményhe- a 

jál rt. 

Az. epekő" 
Az epek k6lika egyike a legismertebb. a leggYIl�ori�b 

kínzó betegségekI! -. A roham olyan nagy fájcl hmm131 
jru'hat. hogy orvosi segit ég hiállyúban a bet �� szint" 
önkívületi állapotban a legképt�enebb eselehdc'tekre is 
képes lehet. (öngyilko'ság. ablakb61, emelet.röl való JeIIg' 
rás. stb, . Különösen olyan esetekben áll ez. amikor a bt't�� 
,"alanlely eldugott helyen - orv 'tól messze ,an. A:: aláb
biakban majd lÁtni fogjuk. hog)' mit kell i lyenkor tenni. 
mert szerencsére az epek6likás rohamok megfelelo kezt'l,ss 
mel1�tt e etleg é,ekig sem okoznak nag�" bb bajt. tehát 
llem okoznal, gyors halált. mim pL II vskbélgyulladás. 
nmel�- mlÍr pár nap alatt is kioltltatja /lZ életet. 

Az epekők6likát az epéböl szármllZÓ epekövek (lkoz:ulk, 
magát az epét pedi g II máj készíti. A m�lj átlagban � 'kg 
nehéz.. tehát hatalma'. nagy mirigy, A legnagyobb l-.>sze 8 
jobboldali bordah- allltt fekszik. Körülbelül egyharmada 
azonban a középen fi szegycsont- alatt. sót attól balra is 
helyezkedik el.  A máj k"zép'ő é� baloldali részt' a gyomül' 
fölött húzódIk át. Kérdés. hOIlY mire való ez a hatalmas 
mirigy ? AIáj nélkül rohanlosa� bekövetkezik a halál. nél
küle nincs élet. A máj ezen életfenntm·t működése a kÖ" et
kező : 

1.  A belekbe j u tott táplálék ha 'znos I";'SZ� IlL ottani 
feldolgozás után a bélrendszer ereibe szivád ik ft:'1. Ezek 
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az erek a belebkől mind ' . 
a bél vérében Odaérke� �J �� ,�ennek, ahol aztán a máj 
A táplálék tehát csak akk 

p a e ot .tovább dolgozza fel . 
i s  elvégezte rajta az ő ut l

or, le�z teljesen kész., ha a máj 
'h ' . 

o so ,nmítását E ' meg, ogy maj nélkül csak r "  . d . d 
. z magyarazza 

Rendk í  " 1  f t 
OVl l eig tarthatna az élet. 

.. vu on os dolog, hog b ' I .. 
elobb a májba mennek teh ' t 

: 
I 
a .� nek az osszes erei 

májba folyik és csak
' 

azu:a.n 
a 

f 
� �k osszes vére előbb a 

aztán ezt a most már tel ' ese , o y�k b: a azívbe, amely 
az egész testben SZéto;ztja

n ��S: �aplálekkal .�el: I�vő vért 
1929. évi 1. számát. ) 

. as a Csendorsegl Lapok 
2. A bél csatorna erei a vérben lévő tápi Tkk I " 

sok mérget i s  hoznak magukkal a má 'b E
a e

k 
a egyutt 

J a. ze et a bélből 

idekerült veszedelmes mérgeket is a máj közömbösíti. Ha 
ezt nem tenné, akkor a májból a szív b e jutó "mérges" vér 
az egész testet elöntené, megmérgezné. Pl. az urémiában 
annyi i deig haldokló emberek halálát i s  ilyen ki nem vá
lasztott ételmérgek okozzák (vesebaj ) .  

3. A máj készíti a cukrot. A szénhydrátból lesz a 
glykogén, a glykogénből pedig a cukor. 

4. H a  feleslegesen sokat eszünk, akkor az el nem 
használt és. már feldolgozott táplálék a májban gyűlik 
össze. ( Szénhydrát - �Iykogén Ifelhalmozódása. )  

5.  A máj készíti a renJCikívül fontos epét, amely a 
máj ból a vékonybélbe ömlik. 

A máj egyik fontos működése tehát abban áU, hogy 
mint m i rigyszerv, epét készít. E mbernél a naponta elké
szített epemennyiség átlagban fél liter, de lehet ennél 
sokkal több is .  Ha sokat eszünk, ha sokat izgulunk, akkor 
a z  epe mennyisége ia több lesz, tehát az ételneműek és az 
i degrendszer van a legnagyobb befolyássaj az epekészí
tésre. I gy lehet aztán a napi epe mennyisége egy liter is. 
A z  epét m indenki sárgának ismeri, pedig n valóságban 
csak sárgásszinben játszó folyadék. Amikor az epe a máj
ban elkészül, akkor pl. a növényevő ál latoknál zöldessárga. 
a h úsevőknél ( embernél) vörössárga, inkáJbb sárgásbarn�l. 
A z  az �e, amit m i  állatoknál, avagy embernél operációk. 
vagy boncolások alkalmával látunk, már besűrűsödött. 
olajszerű, töldes folyadék. Az igazi epe ugyanis alig valami 
kicsivel sűrűlbb a víznél (az  epe fajsúlya 1 003) . M inden

féle, akár emberi, akár állati epe a levegőn való álláskor 

megzöldül ( az epében levő vörösszínű bil irubin n��ű ep�

festék oxidálódik a levegőn bil iverdinrné, ez a blhverdm 

pedig zöldszínű ) .  " 
1 .  A z  epének óriási fontossága van a zSlrok megemeaz-

tésenél. Ha pl.  az �pe valam ilyen módon nemI tud a Ibélbe 

jutni, akkor a bélsár " k' 
székletétbe I '" 

sz.ur es, agyagszínű. Ezt a színt a 
ságnál lát ' 

n
k 

e
)
vo es meg nem emésztett zsír adja. (Sárga-

JU . 
2 Az ' k 

vel a 'belek�ene 
I�

agy szerepe van abban, hogy j elenlété-
r ' 

en va o gyors rothadást akadályozza tehát a 
le

o;�d�S I��ításá;a l  a táplálék jobb kihasználá;át teszi 
szürk

;
s
�

ehe' r.
a
s
r�a

.�
agban levő emberek székletéte nemcsak 

zmu a meg nem eme' t tt ' t ' l rendkí " I  b .. " . sz  e ZS11' o , hanem 

3 

vu UZOS IS a �yors rothadás miatt. 

n 
. A� epe a: egYik legnagyobb ingere a bélmozgások

t 
a� .. A 

f
belmozgaSokat részben tehát a napi félliter epe ar �a e�n. Ez a fokozott bélmozgás akadályozza meg tul,ak

J donkeppen a gyors rothadást. a sok gázképződés t és a sze szorulást. 

Má 

A rr:áj. szövetét megszámlálhatatlan sok hajszálcsö
vecske �uTJa ker.esztül-kasul. Ezekbe a rendkívül finom 
cs�tornakib� folYik bele a májban készült epe. Ezek a ha'
�zalcsatornák .aztán több, szintén igen apró epecsatorná�a 
0n;lenek. � kiS csatornákból nagyobb csatornák lesznek. 
Vegul az .?ss:es csato;nák két nagy csatornába egyesül
nek. Igy JO letre egy Jobb- és egy baloldali nagy epecsa
torna (A l-A2 ) .  Végül is a két nagy csatorna egymás
sal egyesülve, egyetlen nagy epecsatornává alakul át 
ame,lyen egyetlen csatornán keresztül folyik aztán be az ep� 
a belbe (X) .  Ha mármost bármilyen oknál fogva az epe 
nem tud belefolyni a bélbe, akkor az epeutakban pangani 
fog. D e, n;ert az epekészítés lillandóan folyik, ez az 
epepangru: lS  e�yre n.agyobb és nagyobb lesz. Ez a sok epe 
nem tudvan eltavozDl, egyszerűen felszívódik a vérbe és a 
vér útján elönti az egész testet. Igy jön létre a sárgaság. 

Amikor még láthatólag alig van jelen a sárgaság, a 
szemek fehérjéi azonban máris sárgák lesznek. lIIajd lassan 
sárga lesz az egész bőr. A haj, a körmök azonban sohasem 
A háború alatt sokan úgy próbáltak szabadulni. hogy sáf� 
rányos vízben mosdottak, fürödtek és így a ifejtetőtől 
le a talpig - a haj és a körmök is. minden sárga volt. 
Csak éppen a szemfehérjék maradtak tiszták. mert ezeket 
nem tudták befesteni. Ez aztán könnyen elárulta a ravasz
kodást. Amikor a sáfrány nem használt, akkor a Íl'ont
szökevények a veszedelmes sárgaszínű pikrinsavat szed
ték, ami teljesen olyan tüneteket okozott, mint a rendes 
betegség, a sárgaság. De ez is csak rövid ideig használt. 
mert a pikrinsavat könnyű kimutatni a vizeletben. 

Egyébként a sárgaság igen súlyos következményekkel 
járhat, ha hosszú ideig tart. Ezért, lía 8-1 0  napig "a sár
gaság el nem múlik, akkor azonnal orvoshoz kell folya
modni. ha már addig is nem tettük volna. Különben �zi-



1 6 C SENDÖRSEGI LAPO l{ 
��------------------� 

1930 február 20. 

gorú diétával, párnapi koplalással a sárgaság sok esetben 

rohamosan javul. Különösen akkor gyors a javulás, ha 

valami okból heveny gyomor-bélhurutot kapunk. 

Az epekövek túlnyomó esetben az epehólyagban ke

letkeznek. Az epehólyag nem más, mint az epe szá

mára szolgáló gyűjtőkamra, tartály, amelyben a fölösle

ges epe ö szegyűl. Tudjuk ugyanis, hogy naponta %-1 

liter epét készít a máj. Az emésztéshez nem szükséges, 

fölösleges epe ebben a tyúktojásnyi, ökölnyi hólyagban 

gyűlik meg. 
Ha a köldököt és a jobb hónalj közepét vonallal köt

j ük össze ( KT ) ,  akkor ott, ahol e, a vonal a bordaívet 

metszi t E ) ,  van a borda ív alatt az epehólyag. Ezen vonal 

segélyével tehát bárki könnyen és pontosan meghatároz

hatja, hogy hol van az epehólyagja, mert a jobboldali 

bordaívet igen könnyű kitapintani, valamint az említett 

vonalat is meghúzni. 
Az epehólyag kivezető csatornája ( C )  dugóhúzósze

rűen csavarodott és beleömlik a főepevezetékbe ( F ) ,  amely 

vezeték ezáltal még nagyobb kaliberű lesz ( choledo

chus)  (X) .  
Hogy az epekő képződését, keletkezését mi indítja 

meg, azt határozottan ma sem tudjuk. Annyi azonban 

bizonyos, hogy az esetek túlnyomó számában az epeutak, 

az epevezetékek, de főleg az epehólyag falának a gyulladása 

okozza az epekövet. Ezt a gyulladást pedig legtöbbször az 

epepangás azáltal idézi elő, hogy pangás alkalmával a bél

ből baktériumok vándorolnak fel az epehólyagba. Ezen 
veszedelmes epepangást sok körülmény segítheti elő, így 
pl. sok ülés, kevés testmozgás, túlbő étkezés, túl nagy idő
közök az egyes evések közt, fűzök, szoros ruhák, gyakor i 
székszorulás, heges. lenövések, daganatok, stb., stb. 

Ha az epe pang az epehólyagban, akkor ott besűrűsö
dik, mert belőle az epehólyag falán keresztül az epesavak 
felszívódnak. A suru epében egyes szilárd alkatrészek 
(cholesterin) kicsapódnak. Ezek a mákszemnyi,. dara
szemnyi kis parányi kövecskék fogják képezni az epekő 
magvát. Erre a magra rakódik rá rétegszerűen a sűrű 
epe és így áll elő az epekő. Máskor meg valami kis idegen 
test, vagy a levált háms.ejt lesz az a, mag, !amelyből az 
epekő keletkezik. Az epehólyagban levő epekövek száma 
lehet 3--400 is aszerint, hogy milyen aprók. Vannak néha 
benne galambtojás nagyságúak is, természetesen ilyenkor 
sokkal kevesebb a számuk. Az epekövek egymáshoz szo
rulnak, így egymást összenyomják. Innen van az epekövek 
sokféle formája. 

A boncolások statisztikai adatai szerint minden ne
gyedik embel'nek van epeköve. A legtöbben azonban sOlha, 
egész életükben nem is tudnak róla, mert a kövek nem 
okoztak semmi bajt. ötször annyi az epeköves nő, mint a 
férfi. Tehát száz epekőbeteg ember között 80 az epeköves 
női beteg és csak 20 a férfibetegek száma. Az epekőbeteg
ségre legjobban hajlamosak a kövér emberek és azok akik , 
köszvényben szenvednek. Az esetek túlnyomó részében a 
40-60-ik életévben szoktak az epekőrohamok fellépni . 

Az epekőrohamot - mint a neve is mutatja - kő 
okozza. Láttuk előbb, hogy mákszemnyi, vagy annál ki
sebb vagy nagyobb magra az epe rárakódik és így jő létre 
a kő. Azt is hallottuk, hogy minden ötödik emberben epe
kovek van

.
?ak. Azonban nem minden ötödik ember kap még

sem epekorohamot, sőt esetleg egész életében nem is j ut 
annak tudatára, hogy epekövei is voltak. Miért ? Azért, 
mert �z epekövek csak akkor okoznak bajt, ha egyúttal 
valamIlyen okból g�ulladás is lépett fel az epehólyagban, 
a� epeutakb�n. Am!ko

.
r pl. az epehólyagból egy kő az epe

holyagvezetekbe CSl1SZ1k ( R ) ,  ak)mr is  előbb helybeli gyul
ladás, avagy pangás és utána gyulladás, majd roham kö
vetkezik. 

Az elkövetkező epekőrohamot már jóelőre bizonyos 
tünetek szokták jelezni. Igy már órákkal a roham előtt 
kedvetlenség, rosszullét, borzongás, émelygés bántja a be
teget. Egyszerre aztán a jobb bordaív alatt villámcsapás_ 
szerűen metsző, szúró és fúró fájdalmak lépnek fel, me
lyek hihetetlen hevesek és a bordaiv alól minden irányban 

_ mintha késsel hasogatnák az embert - kisugároznak. 
Gyengébb szervezetű emberek szinte őrjöngenek a nagy 
fájdalomtól, majd elájulnak, néha még kárt is tesznek ma
gukban, ha orvosi segítség nem érkezik. E gy roham néha 
órák ig, esetleg napokig is tarthat és újra meg újra meg
ismétlődhetik. 

Rendkívül fontos és külön kiemelendő tünete az ep�
kőkólikának az, hogy az epekőfájdalmak kisugárzanak a 
jobbvállba, a jobblapockába, a jobbemlőbe és a nyak jobb
oldalába. Ezek a kisugárzások nincsenek meg a vakbél
gyulladásnál, amely szintén igen heves fáj dalma kat okoz
hat. 

Jól jegyezzük meg ezeket a kisugárzó fájdalmakat, 
nehogy vakbélgyulladásnak tartsuk az epekőkólikát.  

A 'leghevesebb fájdalmakat azok a kövek okozzák, 
amelyek az epehólyagból kivándoroltak és az epehólyag
vezetékben akadtak fenn ( R ) .  

Mi okozza a nagy fájdalmakat?  Az epehólyag fala 
síma izomrostokból áll, amelyet kívül a hashártya borít. 
Ennek az úgyis gyulladt hólyagfalazatnak a görcsös össze
húzódása okozza a heves, görcsös fájásokat. Tehát segít

ségnél ezeket a görcsös fájdalmakat kell megszüntetni. 

Ha a betegnek szerencséj e van, akkor az epehólyag é� 
az epevezeték állandó görcsös összehúzódása kinyomja a 
követ a bélbe s ézzel egycsapásra meggyógyult a beteg. 

H a  azonban a kő a helyén marad, akkor a rohamok ismét
lődnek. 

Pár évvel ezelőtt még meseszámba ment az epekövek
nek röntgensugárral való keresése, 3-4 év óta már ez is 
lehetséges. 

Mindenki tudja pl., hogy a beleket, a gyomrot úgy 
vizsgáljuk, hogy röntgenkását etetünk a beteggel. A 
röntgenkásában olyan anyag van, amely a röntgensugár 
felett feketének látszik · (báriumy .  Ugyanígy vagyunk az 
epehólyaggal is. Olyan anyagot kell  az epehólyagba is 
juttatni, amely a röntgen alatt szÍntén árnyékot ad. 

A z  epekövek :röntgennel való keresése úgy történik, 
hogy 1 6  órával a vizsgálat előtt a szájon keresztül, avagy 
inj ekció alakj ában kon trasztot adó anyagot (tetragnoszt) 
juttatunk a testbe. Rendesen jódot tartalmaz ez az anyag, 
amelynek az a tulajdonsága, hogy a májon át ürül ki és 
befolyik az epehólyagba. 1 6  óra múlva készül a röntgen
felvétel, amely elárulja az epekövek jelenlétét. 

Az igazi gyógyítás az volna, ha a 'követ valami szer
rel fel lehetne oldani. Sajnos, ilyen biztos szer ma még 
nincs. M inden ilyen állítás nem más, mint becsapása a be
tegnek. Az esetleges epehomok rendes kezelésre, avagy 
magától is elmúlhatik. 

Sokszor hallj uk, hogy olajkúrákkal száz és száz kö
vet hajtottak el az epeköves embereknél. Azok a büszkén 
mutatott sok-sok kecskebogyószerü kövek nem epekövek, 
hanem a ' zsír megszappanosításából származó megkemé
nyedett bogyók, amelyek a bélben képződtek. Az olaj kúra 
jó szere az epekőbajban szenvedőknek, de nem hajt el kö
veket. A kuruzslók ezekkel a gömbölyű, megkeményedett 
szappandarabokkal csapják be -a beteget. Természetes, 
hogy utána jobban érzik magukat de nem a hamiskövek" 

eltávolítása a javulás oka.
' " 

.. 
' Ha � belgyógy�szati kezelés nem tud segíteni, akkor 

kovetkezlk a sebész a késsel. E z  a l·egbiztosabb. Kiirt juk 
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az .úgyis csak raktárként szolgáló epeho' Iyag t ' . smlndenk . ' .. k o es eg\ szer-on a veg.u va? az epehólyagköveknek. 

. 
.Y an . a� 

,epe�ov�knel egy igen nagy szerencsénk ; a legtobbszOI evekig IS lehet várni az o . ' " I . k I I  pel aClOva , avagy nem l� e sohsem op;rá�ni ,  ezzel szemben a vakbél nél pl. napokl.� sem. szabad varlll .  Még orvos nélkül is meg lehet a legtobbszor mondani azt, hogy epekővel, avagy vakbéllel 'Van-e dolgunk, mert epeköveklÍ'él : 
. 1 .  Kisu�árzó heves fájdalma,k vannak a jobbvállban, a J obblapock3Jban, a jobbemlőben, a j obbnyakfélen. 
. . 

2 .
, 

M eieg, fOl·.�Ó . boro�atá.3ra az epekőkólika �J. legtöbbszor u gy megszl1 III k, mmtha csak elvágták volna. De már h idegborogatásra, pláne jégre, az epekőfájdalmak olyan súlyosakká lemnek, hogy a beteg a h ideget le
hajít j a  magáról. 

3. Vakbélnél nincsenek meg a fenti tipikus k isugárzó 
fájdalmak. Aztán a ·  vakbélfáj dalmak ellenkezőleg melegre. 
forróra még kínosabbak lesznek, de viszont h idegboroga
tásra, k ülönösen pedig j égre rögtön enyhülnek. Tehát ép
pen fordítva, m int az. epekőnél. A hideg- és melegboroga
tás alkalmazásával igen sokszor meg tudjuk mondani ,  
hogy epekő-, vagy vakbélfájdalmakkal van-e d olgunk. 

4. EpekőkóIikánál is rögtön le �ell feküdni, a lábakat 
térdben fel kell húzni és azonnal forró borogatásokat kell 
rakni a fájó helyre. Ágynyugalomra, forró borogatásra, 
koplalásra lassan elmúlnak a kólikás görcsök. Ha nem, 
akkor már csak az atropin és morfium segíthet. Hogy 
aztán a további újabb Tohamokat elkerülhessük, orvoshoz 
kell menni, aki előírja a szükséges diétát. 

Dl'. Kem ény Gyula törzsorvos. 

1,.a.,IIIMI,I. 
Csehország. cetnicky Ob zor. 
4/1 930. szám. " , 
Részletes kimutatást közül a csen,do:seg. szám�ra rend

szeresitett helyekről és rendfo�?zatokrol �.s ,klm�ta�Ja, �ogy 
közel 3000 csendőregyént melloztek az elole.p�etes:,:�l � lend
szeresített rendfokozatokhoz képe�t. " A ,  mell?zes kulonosen a� 
altiszti rendfokozatoknál szembetuno, bar lenyegesnek mond 
ható egyes csapattiszti helyeknél is. A ,helyz:tet , egyen�sen 
botrányosnak Imondja és közel hat ihasabon at ,reszle0z1 , � 
sérelmeket. Feltünőell megjegyzi, hogy az ala�sonYll;bb �.Ize�esl 

fokozl\tok rovására a magasabb helyek, az I}letmenytorveny 

egyenes határozatai ellenére túl vannak dotalva. f
b
gy pl; a . . , 

k e tábornoki helyet ismer, ezzel szem en ne,gy 
torveny 

��a,  
b 
gy 

A csendőrség vezetősége a törvény ellenere 
van ,a va osa� an. 

'd 'e volna hogy a köztársaság, amely 
ön,kenxesen J a r

. 
el s" I ej 

vezető�é ' l'észéről, egyszer Imár rá
mar ep��n eleget

l �::' e 
Í't ' A k�zvélemény tés a parlament 

olvassa OSts� ImU a,,:-"asa . 
beavatkozását sürgeti. . . ce�ické Listy"-nek az 

Hosszabb ci�ben \ Ismerte�s:bb fokozatokba való beso
igénytszerzett albszteklle�t n;ag 

Urrikban már ismertetett állás
rolásával szemb� �lfogla , �p 

b :k"zölt legutóbbi cikk -
foglalását. Azt }rJ a, �Ogl r�sz�n

arsm�rő szerző írt tótul, -
amelyet egy, a. tot �ye ve 

csendőrség érdekei ellen harcol . 
még jobba� b�lsmerl, ho

k
gy 

. . ll; k alószínűsíteni, hog'y az összes 
A tótnyelvu CIkkel azt a alja  v 

0t származású csendőrök velük tartanak, pedig korántsem ugy va�: Megállapítja, hogy a "c. L." csak a közigazgatási t��ztek ugyel?en van jól tájékozva, de értesülését olyan egyéntol -szerZI, ak! a c9apatcsendőr�ég ügyeivel köztudomás szerint nem törődik. . 
yegy;s hírek rovatáb-am Masaryk jubileuma alkalmával nyuJ,tand? amnesztia kilátásai val foglalkozik. A kormány megallapJtott�, hogy a fegyelmi fenyitésekre nyujtandó közke�y,elem s�.lI1tén az elnök hatáskörébe tartozik és végrehajtasra a kove!kezöket rendelte : A kérdéses ügyben eljárt fe?,y:lml , blzottsagnak meg kell állapítania, hogy különös ,?eltanylas;; érdemlő körülmények fennforognak, kegyelemre J avasolhato, az Illető előljárójától beszerzi a minősítést személyi, családi és anyagi viszonyokról tájékozódik tekin'tetbe vesz olyan körülményeket, amelyekre az eljárás ' folyamán n�,m ,v�ltak figyelemmel. Az elóljáró a bizottság véleményét e�olJar.o parancsnokságának (hatóságának) küldi meg és döntest ker. Az esetleg elrendelt megkegyelmezési eljárás során �, f�gyelmi, bizottság kihallgatja az eljárás alatt álló védőJet es megallapítja a központi hatóság elé terjesztendő javas

lat szövegét. A felterjesztésben a kisebbségi véleménynek, va
lamint a védő j avaslatának is helyet ,kell adni. A fegyelmi 
eljárás megszüntetését is lehet kérni, illetve javasolni. 

A vasárnapi általános munkaszünet kapcsán kivánja, 
h,ogy laz öl'sökön vasárnap laz irodrui :munkla szüneteljen. A pos
tának csak az újságot szabad vasárnap kiadnia, tehát posc:.
munkát végezni nem kell, de nem is szabad. 

Tiltakozik egyik cseh napilapnak a csendőrséget támadó 
irányzatú cikksorozata ellen. A cseh csendőrség az államfor
dulat óta emberfeletti munkát végzett s ténykedésével a la
kosság osztatlan szeretetét és nagyrabecsülését vívta ki. Az 
ilyen valótlan beállítású közleményeket erélyesen vissza kell 
utasítani. A cikkJből kivehetően, az említett lap két csendőrt 
egésren közönséges bűncselekmények elkövetésével vádol meg. 

Síversenyekre ugyancsak sín kirendelt csendőrjárőr 
egyik tagja felbukott és saját szuronyától súlyosan !megsérült. 
Keret i, mIre szükséges ilyenkor a szurony, nem volna-e ele
gendő a pisztoly. - Intézkedést kíván. 

A cseh csendőrségnek két pénzintézete is van, a "Csend
őrségi Takarék" és a "Csendőrök és volt 'csendőrök önsegélyző 
pénztára". Előbbi multévi forgalma kb. 12 milliót tesz kl, míg 
utóbbi forgalma ennek alig tIzedrésze. 

A csendőrségi nyomozó osztályokhoz a bel ügyminiszter 
41 állandó irodai munkaerőt osztott be a c,sapatszolgálatra 
kevésbé alkalmas személyzetből. Ezen igen üdvös intézkedés
nek célja az, hogy a nyomozó csendőrök mentesüljenek a tu
lajdonképeni feladatukat nagyon megakasztó irodai ügy
kezelés alól. 

Az "elnémetesített' cseh területen a csendőrök különösen 
a "horogkeresztesek" részéről igen sok alaptalan feljelen
tésnek vannak kitéve. Szükség volna arra, .hogy a hamis fel
jelentések terjesztőit felelősségre vonják. A valóságban azon
ban az törtémk, hogy az alaptalan feljelentésekre egész sor 
csendőrt állítanak katonai biróság elé . 

December utolsó napjaiban tartottták meg az országos 
csendőrkutya-vizsgát. A meglévő 42 nyomozó osztályhoz ösz
szesen 150 kutyát osztottak be s ezekkel a legjobb tapasztala
tokat szerezték. Szükséges volna. hogy a 237 járás mind
egyikébe legalább egy-egy kutya jusson. 

A magyar vidékeken sok zavart okoz a magyarul 
beszélő Icsendőrök hiánya. Egyik 12.000 magyar lakosú hely
ségben legutóbb igen nagy zavaT�k voltak e,?iatt, �ert az 
egész örs ön nem volt magy:a�'ul toke.�etes��. tu�o csendor. En
nek az örsnek a magyar VIlagban buntetoors Jellege volt ( ? )  
s olyan rossszhírű, hogy a csendőröket csak fél�vre helyez
ték oda. N em csoda, ha ezen helységtől most is félnek a csend
őrök különösen azért, mert nagyon el van terjedve benne a 
magyar irredentizmus és sovinizmus. Nagy hi�a, hogy az át
helyezéseknél nincsenek tekintettel a nyelvtudasra, Ha a len
gyel határról akar egy csendőr jobb helyre kerülni, egészen 

A cs. ki,'. luulse']'eg tüzé?'sége a mult század első fe

lében fejletlen, ósdi volt. Például azokat .. a hároll1fo�tos 
árllJúlrat, amelyeket csekély !tatás.képesség

,
uk , m wt t lile!?, a 

ha?'mincéves háborúban, vagy tS teljes két evszazadddal elobl> 
mM h aszná.laton kívül helyeztek, 1 848-ban ismét használatba 
vettélr. Il!len elamtlt J�áro lllfon tos ágyúi ki!lön�en á�, 1 848-

A 9-es honvéds€?'egnek tS �'oltak; azonban ttt ertheto 'Volt II 
dolog, ?!tert lt ?'ögtönön-e, semmib!íl .  felállított hOllvédsereg
nek nem 'Volt sem ideje, scm ?nodja, hogy a fegyvel'zetben 
l'álogasson, hanerl1 meg kel!eU elégedni� azza l a készlettel, 

(tmelyet a mag ya" Q?'szágt tegy I'M·ta mkball és t iizé-I'
s=e?·tá,·a kban ta/6/t. 
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biztos, hogy a felvidék !SZép helyein át a DunameUék sá
ros moc..<.aras falvaiba kerül s viszont, ha a kellemetlen ma-
'�r területekről elvágyik, akkor a még rosszabb lengye! harlrra kerül. A parancsnokságoknak ugya,: kényelmes . II>:en 

rendszer de a szolgálat nagyon ",zeúved 'Imatta, az �IYllva�
való, a �sendörök pedig helyzetük javulása helyett cseberbol 
" ederbe jutnak. . ,, " " . 

(A cikk az állítól!l!g08 magyar "bi�.nte!'ő ;orsot �leg IS. ne-
vezi. Eszerint az Ljuta volna. A hely�eg'�evtár sZ,erl11t LJ",:

.
ta 

= Ha.l'asköz, Ung megyében ; ez pedIg tIszta rutenlakta koz
ség a határszélen, Verecke vidékén . .Lehet azonb�n, ,hogy a 
helységnévtár megírása óta valamelYIk magyar kozse,get ke
resztelték át ismét, - vagy a derék rutének lettek azota ma
gyarokká. Szerk.) 

Olaszország. La Fiamma Fedele. 
1930. 1 .  szám. 

A lap vezető cikkében arról sz�o� !>e: �ogy "ha�á�jait 
1930. évre átengedte egy, �2

, 
dí.szes k}alhm.su, fuz;tb�1 al10 so: 

rozatnak, mely az olasz klráJYl csa!ad tortenetet .1s:'}ert�tL 
Ezzel a kiadással a lap a január hoban egybekelt IfJu ,�ron
örökösi párnak óhajt hódolni. Minden hónapban , egy , J1ye;1 
füzet fog \megjelenni, maga; a. lap �n€lkJ iCS�. lIJle.!léklet�t ke
pezi. Az előfizetési díjat nem emeltek, az elo�lzetök a ��zete
ken .kívül megkapják a trónörökös fénykép ét, IS. A .12 d'�tet, 
valamint az elötizetők és támogatók névsorat tartalmazo dí
szes' albumot az év végén be !fogják ll11utatn.i a kírálynak 'ks a 
trónörökösnek. 

A lap szenkesztője 1929. év utolsó napjai egyikén a király 
személye körüli minisztertől ajánlott levelet kapott. A .!ev� 
tartalma szerint a király 1930. évben a lapl'a ket csendor es 
két pénzügyőr részére előfizet. ,A, szerkesz�őség � sorsr.a bízta 
a döntést. A megejtett sorshuzas folytan Pmna Gtuseppe 
lovas csendőrőrmester és Truscello Giovanni gyalogcsendor, 
továbbá Lazzarini Luigi pénzügyőr és Cuccwru G. Antonio 
pénzügyőrőrmester - lettek, kikre a sors választása esett. 

Marco Bianco csendőrhadnagy "Fenséges nász" címen 
szép költeményt írt il. trónörökös házassága alkalmából. 

Hosszú és kimerítő cikk keretében számol be a lap a 
firenzei szabadságos állományban levő csendőrök egyesülete 
új székházának felavatásáról, mely alkalommal az említett 
egyesületnek a firenzei tényleges csendőrbajtársak egy díszes 
zászlót adtak át. A fényes ünnepség a katonai és polgári elő
kelőségek közbejöttével játszódott le. 

Egy másik cikk a római csendoriskola meghitt karácsony
estjérol számol be. A fiatal csendőrnövendékeknek hatalmas 
karácsonyfát állítottak fel, melyet a különböző ajándékoknak 
egész tömege vett körül. Karácsonyfagyujtás után a meghí
vott elökeloségek az újonnan átalakított csendőrtiszti kaszi
nóban teára voltak hivatalosak, hol szórakoztatásukra a jazz
band' sem hiányzott. 

"Élet az örsállomásokon" címmel Fornwro G. Battista al
őrmester nagyon szép cikket írt a csendőri hivatásról : Kint falvakban a rohanó élet közepette magára utalva, egyedül a reáruházott hatalommal vállam, súlyos felelősséggel ül író
asztalánál az örsparancsnok. Ez a hivatás egész emberré teszi., azt akí betölti, \IIlert kÖ0vetlenül megismerheti az téletet minden megnyilvánulásában, rejtélyességéDen. Fellebbentheti a fátylat az emberi szenvedélyek tombolásáról, k.özvetlenül szemlélheti az emberi lélek lázongásait az élet ellen. Felsorakoznak előtte az emberiség hibái, megtanulja tisztelni a fájdalmat, alaposan megismeri az emberi képmutatást hazugság?t, kétszínűséget és hálátla.nGá.got, melyekkel szemhen neki az Igazság nevében küzdeni hivatását képezi. Nem hasonlítható-e vajjon egy örsparanonok a sebészorvoshoz akí műtőkését beavatkozásra készen állandóan k.ezében tartja?  Az örsparancsIlJOk hivatása hasonló. Ö a társadJalom testén működik mint sebész, gyógyítja sebeit és megtisztítja azt minden tisztátalanságtól. Az egész nemzet évszázados bizalma a, k.ü�föl,d n?vekvő , csodálata, mellyel a legnagy�bb csendőr� segl t;.'té�eny fele fordul, bizonyítják, hogy az olasz királyi ?Sendorseg, �.�ly ne:nzetév;l együt,t él, hivatáJsa ll11agaslabán al1. A csendorok ezreI szolgaI nak 'szetszórva a ,birodalomban és 

A tábornokok lakása elé állított őrökről az 1 787 évi .. R�gula,nentu m" $zerint fel lehetett ismerni az illető generálts rendfokozatát. A vezénylő tábornagy vagy táborszernagy lakása előtt két őr állott feltűzőtt szuronnyal az altá?,ornagyé e
.
lőtt egy ő,', szintén feltűzött szuronnyal: a vezérornagyé előtt ugyancsak egy Ö" , de feltűzött szurony nélkül. 

gyarmatokon, mindmegannyi �zilárd �s biztos oszlo
'p�. a haza . .. "J'e'nek Éber és hűséges orszemeJ a hegyek lejtomek, a )Ovo . , "I kn k t t k A síkságolmak, a mosolygo ;ro .�e e ,  a enger�a!. I�a . 

nagy család, melyet összesegukbem rr(épezn�, a bűn?zok réme, 
önzetlenül, ismeretlenül, jutal.o,mra nem ,szamítva rrundenhová 
kiterjeszti önfeláldozó munkáJ at. 

-0-

Németország. Deutsches Gendarmerieblatt. 

21;-1 929. 

A dán rendőrség szel:veze�ét bárg,Yaló cikk meg'��lí,ti, 
hogy Dániában csak a �an-n�met" ha�aron v.an cse,ndol::,eg: Állománya: 6 !tiszt, 35 tOI"ZS- es foalti�.zt, tovabbá 436. fonYI 
legénység. A működési területe 5 ,  k€l'uletl':, �zek pedIg 

. 
16 

szakaszra vannak felosztv-a. A dan csendorseg katonatlag 
szerve21ett testület. . 

A württemberg'i osendőrtestliilet rJszi ülésenek lefolyását 
ismerbető cikkből megtJudjuk, hogy Württemberglx�n, a �send
őrség szintén ,osak a közelmultban ka'pott n;c.torkerekparokat 
s '3J mod'ern útrendészet. csak �ermekkorát"eh. . . " 

A thüringiai csendóregyesulet a .. �elugymlmsztcl'to� a 
ruhaátalány (a mi tömegünk) felemel�et kérte .. A beadvany. 
ban felhozott indokok között megenllítJ·, nogy a porosz csend
őr.ség a �'uhaátalány mellett lábbeli át�Iá.l1'yt i.� '�ap, a.mi évi 24 birodalmi márkát (kb. 30 P )  tesz kl, :a polgan ruhrJ hal�z, 
nálatáért pedig \napi �.4.o birodalmi iID�l:ka (k.? 59 Ifil}ér) kál" 
talanítás jár. A polgal'l ruha �opta,tasl átalanyat targy'alva, 
megjegyzi a lap hogy ·a \csendor aJI:anyla,g gyakran kerul ab
ba a helyzetbe, hogy polgári !ruhát viseljen, pl.  <tűzesetek nyo
mozása vad- erdő- >és jllladárvédelmi Iszolgálat, ,gyermekek és 
fi.atalk�rúak 'kihallgatása, előve21etésekné\ és útrendészeti 
szolgálatban. 

-0-
Németország. Der Gendarm. 
86-19:29. 
A porosrz .képviselőház elfogadta a'lt a .bizottsági javasla· 

tot, hogy a 40. életévét betöltött rendőrök sportgyakorlatokon 
va·ló ré9ZVételre DIem u(ötelezhetők. 

-o-
Ausztria. Der Gendarmerie Beamte. 

109-19:29. szá,n. 
Egy legyesületi Uconferencián, t'ölJbek közöti;, szóba került 

a osendőrség valószínű megreformálása. i.s. A reform ,;;züksé
gessége - mint mondották - az osztráJ( szövetségi államnak 
rendi állammá történt átalakulásából folyik. A szónok szerint 
a ,csendőrség vezetőinek résen kell lenniök, hogy ·a testület a 
jövőben lis' azt a !helyet foglalja el az államban, amely öt mél· 
tán tmegilleti. Rendőrségi és egyéb 'a coondőrségen kívül álló 
körök!J.en is szóba került a ,,közbiztonsági minisztérium" léte
sítésének 'a t'erve, amit a Ics€ndőrség tagjai is szívesen /Ven-
nének. ! 

Most ·áll kipróbálá,s alatt ll;Z ta te'rv, hog-y iCsem.dől:tisz:tek 
a !kerületi vezetőség.ekhez (kb. a ;mi vármegyénk) ruínt iköz
biztonsági előadók osztassanak be. Ez ra rendőrségn€k a 
városok közigzgatásába való beilleszlced-ésének a I követése 
volna ugy,an, de JS !Szónok véleménye szerint' életl(épes 'újítás- . 
n.a.k leI1et mondanIi, csak ,arra kell ügyelni, hogy abból a 
csendőrség tagjaira 'hátrán;y n e  ,szárma.m:ék. 

Az esetleges átszervezés folyamán arra lis n ag-yon ügyelni 
kell, hogy a központi igazgatóság l ( a  mi csendőrfelügyelősé
günk) feltétlenül ,megmaradjon. 

A Csendőrségi Lapok €Iőző számaiban Imár hírt adtunk 
arról, hogy eg-yes szárnyrakelt ihírek !Szerint Nuskó .központi 
igazgatónak azért kellett a közelmUiltban nyugállományba 
mennie, mert titokban előmunkálatokat végzett abban az 
irányban, hogy a Clsendőrség i.smét katonásítta.ssék s a bel
ügyminisztérium fennhatósága alól a honvédelmi minisztérium 
igazgatása alá (kerüljön. Ezt a hírt Nuskó központi igazg-ntó 
",gy, a �ap szerkesztőségéhez írt levelében most határozottan 
megcáfolj.a. 

-0-
Franciaország. L' Écho de la Gendarmerie Nationale. 
2388. szám. 
,,�z.ázadosságra áts2iervezett hadnagyságok" cikk újbó-J feleralltJ � �e�ét;yt, /hogy 'a cSe1ldőrségi igazgató Ibej�len

tett,e ,a kepvl�l?hazban 120 hadnagyságnak századossag;a valo atszervezeset. így � áthelyezés rérne D amokles kardJaként függ az .összes hadnagyok feje fölött. Nem lehet tudni, melyek az átszervezésre kiszemelt állomások .s ho"'y miként • t> 
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I�sz a munka végrehajtv ? M '  " �os
d 

költözködés által az :t�el��:g�q
a
,�'ty '

logj� érni a ,ket
a, nagyo,kat, kik csak nemré"';ben 

� 
I
l

l
0
tá

Y
k
O ag ,athelyezendií 

ma'sukat? .,. og a el mostani állo-
Cikkiró szerint az át.h I ' , 

tonsági szolgálat folyton 
� yezesek alta� . szenved a közbiz,

:/lett tisztek 'I1em birnak 
�:ra!5'�, mert( ,3.2 , ,u) helyekre áthelye

sul anY3igilag a kincstár m
YI es szem;IYI Ismeretekkel. Kán>

zadossa'g"-ra két h d
' e�t ha, ,az atszervezéskor egy sza' -' " a n agysag" t " " 

ményben öt tiszti tá th I ' -o osszevonnak, az végerej-
végül az érdek I . e yezest von maga után. SzenNednek 
kel\emetlensége� tot��:t· :��

.
az áthe\yezések sok kiadást 6s 

Cikk��ó konkrét példák�t sorol fel mily lelhetetlen hel '. '-
zetbe keru I tek !egyes tisztek'. 

' ., 
Folytató;?ik . a vi ta a "rendőrhatósági megbízotti' 

"
0 'ain� a, Icsendor .orsparancS,nok�kra való lálla.ndó kiterje;zfése �argyaban. � cikk, a�a velemenynek ad kifejezést, ho ezen J �g , gyakorlasa elegseges volna tettenérés esetén va� felhlvas folytán. A többi esetekben elönyösebb vol�a az örsparancsnokokoak nem beleavatkozni .  �érdést �ntéz�ek a hadüg-yminiszberhez, hogy hány olv csendor '�zol�al, }kl Inem volt képes \551 éves korában ,betölten'i 24: sz�lg�la�1 évet. A h�d�gymin,iszter kijelenti, hogy 'Korzika 

sZlget�t �S �sza,k-Afrlkat J S  beleertve, 502 ily ember szolgál a 
csendorsegnel.  

Víg Ö;:vegy _  - . 

Zenés kávéház téli estén. Muzsika: jazz-band, Mi 

más is lehetn e ?  Nekikészülődik a zenének : pötyögtet, dll

dOTász, sikong és próbadöl'ömbölést művel. Furcsa han

gok, akárCl5ak a szm'szálilOk, '(l In elyekből kiszabadulnak. A 

karmestel' fe16-rneli a vonájá t :  lllál' előre nekikészülődünk 

va!ami négeT vam tamnak, valami csuszkáló-vonagló tánc 

m éltó zenei alapjainak. Valam i  öntudatlan ke.�e1'11ségfélp 

árny suhan végig l'ajtuuk:  éde.�·,bús m elódiák, lá,gy kerin

gők, rpgi báli éj,�zakákll(l.k titkon visszahozói : de il tlla g!!

tato k !  . . .  
Ránk. cátolt a 'jazz-band, Talá?l a szem ünkből olvasta 

ki a 11111 lt baszálló vágya t :  rázendít a Fíg Özvegy dalla-

maim. Nem hirtelen, nem durván és kíméletlenül előlánt
vn, h?,nem símá.n és lágyan, alm!}i finomsággal, am ennyi 
eg� Jazz-bwndtól csak Jcitelhetik. Nem éppen úgy, mint 
h�Jdanál1, cigányszívből és cigányvollóból de a régi meló
dták mégis csak felkaptáld a lelkiinkét és

' 
szómyaltak vele 

gy01'S szál-nyakon vissza - a multba 
Ennél az a�zta!nál is, a másiknál is elhalkulnak fl 

hangos) a indult szavak. Pilluna tra megállanak a levegő
ben az ivás1'a emelt poharak, aztán halk, fino,m csilinge
lé�sel - össz6koccannak. Távolba mosolygó, elmel engö 
aJkak pedig együtt dúdolják a jozz-banddel ct dalt . . .  (/ 
I égi keTingőt a víg özvegYl ől. 

. , 
Máo asztaloknál azonban 'tovább Inegy a iárnw, rl kö

zouy, a traccs. Dehogy is él-ezték meg. hogy egy pillarla tm 
a 'mult szállott végig a knvéh ázo1/. 

Ez a l égi melódia, vala m i  láthatatlan vúla.szfalat em elt 
az e m bel'ek köze, Innen a rfia talok - ízíl az öl e.qpk, a má,' 
'i1 "m fiatalok. 

. ,
Csak az öl'egek hallgatták a Víg Özvegyet. Azt 

hz tiek, hog?/ a multban kutatnak nz elódiák utáil, pedig a 
melódiákb(tn ke/esték a mIlltat, o fiatalságot, (LZ iUuúókat 
és emlékeket. EzelcTe semmi sem emlékeztet olyan színe
sen, olyan beszédesen, mint a melódia, Pedig vala mikor 
de Táuntunk a Víg ÖzvegYI'e, de dühbe tlldtllillc gli, /Ilni. 
a m ikoI egy susztel'ina.s tel"-fiityülte vele az u tcát 8 ma . . .  
újl'a a leikii.llkhöz sín/ul, mi,lt akkur az A mlr/ -bálol/. Pedig 
hol van mái a sa:rofon a Víg Özveqytűlf . ' .  Legalább is 
annyira, m int a régi, kedves, csintalaIl, szurtos, füttyös 
.�'�szteTinas (lZ osztályhw'cm készülődő Öl/tuda tos if jú
munkástól ! 

De ,hát így vagyunk mi mwdennel, em berek, Az idő 
idealizálja a nlUltat, Melódiáball, hive/tásbal/, numkában 
és életküzdelmekben egyaránt. Lehánt, lefoszlat, lekoptat 

róla mindent, ami /Ossz és CSZnlya s nem hagyja meg be
lőle csak az illatot és a me'ódiát fl 'maga szelíd szépségébel/. 

Ma 'máI' minden szép és minden jó, a mi !volt s l'OSSZ, a m i  

van, mert akkol' fiatalok voltunk, mára meg öregek let

tünk. A mult és jelen örök ha l'ca ez, bele kell törődIz ip 

m i ndenkin ek. A z  időt megállítani lIe m  lehet, 

SOI'M és végzete minden embernek, hogy a lI1á ball i� 

a régi, l1úndig csak a l'égi dalt keresse, de nem joga, 1I0g!/ 

a fiataloktól is ezt követelje, A zok csak hadd húzassák az 

új' idők új dalait, kel'essék csale az újat és egij1'e az újat, 

mert ez az élet hajtóereje, energiája. Majd eljutnak ők is 
(Ida, hog!l megiiti a szívüket egy régi dal, egy régi nzelódia, 

talán éppen az a tangó, a m elyik most majd a Víg Özveg!! 

után fog következni . . .  

Harc ez. Öl'ök küzdelem : a régi dal és új' dal, az öl'e-

Egyedüli magyar hangszergyár az országban ! 

Általánosan el ismert I Világmárka I Hegedfi, tárogató, harmonika és az ósszes vonós é, fúvós hAngszerek. 

Romlott hangszerek javilása. Zenekarok lelslerelése közvetlen a gyári áron. Árajánlatot ingyen küld az 

� 
Első Magyar Hangszergyár S T O WA S  S ER 

kir. udvari szál l i tó, a Rákóczi·tárogató feltalálója. - Bpest, U., Lánchíd-u. 5. 
AI.pUIa'ott : t 710� 'vbeD. :x::c Csead3röknek kedvezm6DYc. ré.zJetflzelé. t 

O" N IS olcsó készpéDzáron vásárolhat 

BUTORT tO.t5�20 havi folyószámla hitelre 

OJ\fORY é TSA bulor .... bú.bau, �������� T II S IV,  Veres Palné-u, 7 
A csend6rség tagjainak kivételes kedvezmény. 

(Apponyi lérnéJ), 

Bútor 20 havi 
RÉSZLETRE, 

előleg nélkül 
NEMZETI BÚTORHÁZ 

Dohány-utca 46. (Klauzál-u. saro k )  
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gek ts fia talok küzdelm e. Az öregek azt hiszik, hogy nekik 
pa II igazuk, a fiatalok pcdig győznek, lIle/·t nekik van iga

zI/k és 'mert !iatalok. 

Mi lett volna eddig az Em berből, ha nem így lenne ? " . 
--o--

Közbiztonsági rádió.híl'szolgálat Magyarországon. Gazda
gabb or zágokban a közbiztonságnak is már régen szolgála
tába állították a rádiót. !Fölösleges fejtegetni, hogy rádión 
mennyivel gyorsabban lehet híreket közvetíteni, mint telefonon 
\'agy távírón s azt is, hogy ennal( mekkora a hordereje. A bel
ügyminiszter úr felismerte ennek a !kérdésnek roppant jelentő
regét ';s lehetővé tette, hogy meglehetösen nagy áldozatok -
350.000 P árán rádióhoz jusson a magyar csendőrség és rend
őrség is. Budapesen két íeadóállomás épült. Az egyik (Fehér
vári-út 37. sz. alatt) 600 Wattos, ennek tartalékállomása flO 
Wattos, a főkapitányságon. A fehérváriúti üzemközpontban, 
amely a csendőrség és rendőrség rádiószolgálatának közös üze
me, egy külön hullámhossz al működő vevőkészülék is épült, a 
berlini nemzetközi forgalom céljaira. A nemzetközi közbizton
sagl rádió-hírszolgálat centruma ugyanis Berlin. Leadóállomást 
kapott továbbá Szombathely, Szeged lés J)ebrecen, mindhárom 
helyt 20-20 Wattosat a rendőrség kezelésében. Felvevőállo
más épült az összes rendőrségi állomáshelyeken, Budapesten a 
kapitányságokon és 'az örszobákban, összesen 120. A csendőrs� 
külön leadóval nem �endelkezik, felvevőállomást kaptak : a bu
dapestI, szombathelYI, szegedi és debreceni nyomozó alosztá
IY,ok! a .gödöl!ő!, széke:;fehérvári, zalaegerszegi, nagykanizsai, 
peCSI, sZlgetval'1, gyulaI, berettyóujfalusi, kisvárdai mátészal
kai, nyirbátori, komádi-i, miskolci, ózdi számypal:ancsnoksá
gck s a kenderesi és az inkei örsparancsnokságok összesen 
tehát a csendőrség 20 rádiófelvevő-állomással rend�lkezik A 
p�n.zügyi lehetőségek �rint természetesen gondoskodás tör
t�m� fokoz.ato�an af;I,?I" hogy a csendőrségnek is az egész 
Ol szag ter�letet behalozo, .. sz:ryesen .. ,egész, rádió-hírszolgálata 
legye�. Elsosor�an a c;endorsegl vevoallomasok szaporítása s a 
c�endor-nyomozoalosztalyoknak adóállomásokkal való felszere
lese van tervbevéve. 

A feh�r,váriuti �zemköz;pont müködését február 15-én mu
t�tta b� �tez ,&�n�t?'Inay ,Endre �'endőrkapitány, aki a köz
blz;tonsagl radlO-hll'Szolgalrut megteremtésében kezdettől 
fOg'\·a , egé�zen az üzembehelyezésig lelkes és ligen értékes 
�unkat vegzett. A 'bemutatón megjelentek : Schill Ferenc 
�bornok, a m: kl\'. �sendőrs� felügyelője Fische?' József 
tábornok, a be.lti�i:ni�t�ri'Um VI. c) és Schönhen' Károly 
ezredf!.s, ,a. bel1:'�}msztérlUm VI. b)  osztályainak vezetői a 
csendorseg ;€Szerol,_ yay Kázmé,· miniS1Jteri w,nácsos 
B�zegh-HlIszagh Mtkl.ós budapesti rendőrfőkapi tim y é� 
m�ok a ;endőrség ;észé;ől, továbbá a sajtó kiküldöttei. A 
mmtaszeru berendezes !mindenkinek őszinte tetszését nyerte 

" Se.idlit�,. a hh'es pO" osz lovasgenerális, zászlós kO"ában 
tobbszor ki.Jelentet�e, h?gy az a lovas, aki elfogni engedi 
lIw,gát, gya,va f�cko. Fngyes Vtlmos PO?'OBZ király ezé?·t ?neg 
a�ar�a; trefálm. C!.logan vá?'á�ak hídján átlovagolva, a 
J�td h et vége,t - elore nwgbeszelt terv sze?int - hirtelen 
,elv?natta, ugy hogy ük a középen maradtak. - No most 
az en foglyom", - .�zólt a kísé'retében lévő Seiriiitzl�ez -
"M ég ne,,�, felséq" , - válaszolta amaz és lovát'CLI a vizbe 
ugratva, lISZl'CL e'rte el a partot. 

"KRONOSZ" óra és ékszerkereskedelmi Rt. 

meg, sikerrel járt a vidéki <ldóállomásokkal esz,közölt távirat
váltás is. A fejlődésnek ez a nagyjelentőségű újabb lépése 
érdemes is :minden érdeklődésre és elismerésre s nekün k esz
közül szolgál a gyorsabb, eredményesebb közbiztonsági szol-
gálatra. 

M!lgyarosan - J{�tonásan �ím alatt, vitéz Rózs'(!s József 
ny. szazados, a Ludovika Akademla tanara a mul,t evben ki
váló segédkönyvet adott ki a magyar katonai írásmód okta
tás ához;. A könyvet mult évi 12.  számunkban részletesen 
ismertettük s ugyanott szemelvényt is közöltünk belőle. 
Vitéz Rózsás százados könyvének használhatóságát mi sem 
bizonyítj.a jobban, mint ho�y az első" kiadás . néhá17Y hónap 
alatt teljesen elfogyott s ezert a szerzo azt, mmt masodik ki
adást, most átdolgozva újra kiadta. Ismételten és melegen 
ajánljuk bajtársaink figyelmébe ez,t a maga 11emében egyedül
álló, nagyon jó könyvet, amelyet kÜ'lönösen mi, csendőrök 
forgathatunk jó haszonnal, hiszen a mi szolgálatunk külö: 
nösen sok írásbeli munkával j ár. Nemcsak annak kell jónak 
lennie, amit írunk, hanem annak is,  ahogy leírjuk. Erre ad 
kitünő útmutatást a MagY(J//'osan - Katon(ÍBan. Megrendel
hetó a szerzőnél, vitéz Rózsás József ny. százados, Budapest 
Ludovika Akadémia. Ára postaköltséggel együtt 2 pengŐ 
30 fillér. 

Dícséret. A m. kir. csendőrség felügyelője St" únczkl/ Zsig

//lond tiszthelyettest hosszú csendőrségi szolgálati ideje alatt 
de különösen örs- és az utóbbi időben szakaszparancsnok! 
minőségben a közbiztonsági 'szolgálat terén kifejtett ig'en ered
ményes tevékenységéért, valamint alárendelt jeinek lelkiisme
retes és célirányos neveléséért és vezetéséért dicsérő okiratta! 
tüntette /ci. 

Közlekedési kihágások, az 'összes szárazföldi közlekedégi 
kihágásokat felölelő, könnyen kezelhető zsebfüzet. A csendőr
ség részére összeállította dr. Élthes Gyula. Ára portómentesen 
1 p 20 f. Megrendelhetö a szerzőnél, Budapest, VIII .  Szent-
királyi-utca 35., II.  8, 

' 

örsparancsnoki kinevezések. A szombathelyi csendőr
kerület parancsnoka VÖ?'ös János I I., Zonnann János, Sz/ioh' 
István, Panke?' József, Hajdu Gyula, Kiss J6zsef II . ,  Ke/emen 
Sá.ndor, Aczél György és Deli György tiszthelyetteseket örs
paTancsnokokká kinevezte. 

,Elóléptek. A szombathelyi csendőrkerületben törzsöl'mes
terr�: Fa?'kas Pál I I .! Pintér József II. , Török János, Somog!li 
Istvan, Va/'ga And1'as, Van'ga Fe?'enc I .  Né·metlt István V 
őrmesterek, őrmesterré: Horváth Elek cs�ndör. 

. 

Cs�ndőr�égi lKöz�öny 4; szám. Szen.élyes ügyek :  A tény
leges allom.anyba vlsszav�tetet�: Pomothy György tiszthe
Iyet�s. Az Ideiglenes, ny�gallomanyban meghagyattak: Répás 
Boldtz.sár, D�,-oszl.ovac�h Demeter, Gyö" gy Istt,án, Danka 
Andms, vttez Sztlágyt István, Sebestyén Ddt,id Joó Ferenc 
Molnw' GyullL, Bányai János tiszthelyettesek. -' Névváltoz: 
tatá,sok: 'pib� And"ás örmesternek "Da"vas"-ra, Kore7ly 
Má?·ton torzsormesternek "Kertész"-re és G?'eman István ör
n:esternek "Galambos"-ra való névváltoztatását a belügymi
';lIsztel' m,egengedte. - SzabálY?'endeletek : A Szut. 476. pont
�.a "oda modosul, hogy a vasútbiztosító szolgálatot teljllsító jár
orok . � vonal portyázását a vonat áthaladása előtt 2 órával 
k�zd�ek meg. ,- A Cs. 4.  jelzetű nyomozó utasítás (Nyut) 
kladasa foly tan a Szut. egyes pontjait ki kellett egészíteni 
avagy meg kellett változtatni. A kiegészitések közül legfonto: 
sabb az a rendelkezés, hogy a Cs. 4 (Nyut. 'tr.!. §-a) értelmében 
az o!yan "nyomo�atokat, a,melyeknél fontos, hogy mielőbb az 
orszag osszes orsemek es rendőrhatóságainak tudomására 

A PhéDill: és Cortébert 6rák valódi svájci gyártolDáDyok, t iszta 
mkk!!1 tokban;] 5 r�binos szerkezettel birnak es 10 évi j6tállássaJ 
haVI 5 peDgos reszleHlzetéssel mindössze 30.- P-be kerülnek 

A Société Horlogére de Porr�ntruy Phénix A Phén ' . C t ' b  k 
�atch Co, Julliard et Cie Cortébert és La Chauxde Fonds Cor- . .'x es . . . or e ert órá fölötte á l lnak minden más hasonló 

tebert Wa Ich Co svájci óragyárak magyarországi képv'lselete 
g�i'tn:any� araknak. Telje�en pormentesen zárnak és ugy lovaglás' �a , bbn� bar�Jlyen erőseb� rázkódtatás mellett  is a lehető legpon' 

BUDIlPEST KossutI) Colos utca 4. s:dm. osa a ,  ezer! szolgálati célokra külöDöseD alkalmasak. 
, I. emelet, 2_ oltó. A L . b 
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jussanak, a budapesti ' 
jeJentés"-ben, a tUdomá��y��zf a�?sztályhoz "Nyomozati he
teni. Ez a bejelentés nem m 

e u, ll:n az�nr:.al �e kell jelen
parancsnokokat a 'Szut 457 
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I .?.rsok�t es a szakasz
- A Csüsz. 73. pont 3 '  bek ' ?n an � olrt k,o.telességük alól. 
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Utasltas a m k' d 00 , s. . Je ze u 
'(' . ll'. csen orseg nyomo1ló alakulatai számára" 
h 
tet�ebet) f; szolgálati könyv kiadatott s f. évi március l-ével 
!l a y � ep . . . A� e:ml�tett időponttal tehát a nyomozó al oszt!!lyok !s :mu köd esbe , le�!1e�. Az �redetileg tervezett 7 nyomoz�alosztaly helyett penzugyl nehezségek miatt e 1 00 k negyet lehet mo�t működésbe helyezni : Budapest�e �::m�s:t_ hely�, Szegeden .�s Debr.�cenben. A II. kerület területe a budape��l , a IV. kerule.t terulete a szombathelyi és a VII. kerület ter1;llete a debrecelll nyomozó alosztály működési területéhez tartozIk, amig az említett kerületek számára is külön nyomozó al�sztályokat �elállíta�i nem lehet. Ebvezetőket később kapn!l�, a nyom?zo alosztalyok. - A "K. Esemény nyilván tal'tas -t egyel<;Jre nem kell megkezdeni. - A mintafüzetekre csak azok kIadása után történhetik hivatkozás. - Az első "nyomozókulcs" f. évi április l-ével kerül kiadásra. - Az ör

sökön a Nyut. VI .  fejezetét azonnal a megjelenés után át kell 
tanulmányozni, hogy azzal az örs ök az életbeléptetésre meg
határozott időpontig tisztában legyenek. - A Nyut. terveze
tére a véle�énye� jelentéseket, javaslatokat 1931 május l-re 
k�!'l ..felterJes�ter:l. - � m;ult év� ,29. számú Csendőrségi 
Kozlonyben kozzetett ,.haborus emlekerem alapszabályok"-kal 
kapcsolatban 5752-M. E.  I .  sz. alatt újabb rendelet jelent 
meg, amely a tényleges katonai (csendőrségi) szolgálatban 
álló egyének és a külföldiek kivételével az összes igényjogosul
takra -vonatkozólag útmutatást tartalmaz a kérvények be
adása és felszerelése tekintetében. Ezt a kormányrendeletet 
a Csendőrségi Közlöny is közli .  - Elhelyezési kimutatás 
kiadása iránt intézkedés történt. 1927 óta a csendőrségi zseb
könyv helyettesítette ezt a kiadványt, a zsebkönyv szedése 
azonban annyira tömör, hogy abban az időközi helyesbítése
ket átvezetni tisztán nem lehet. - Eddig a szereIvényi és ló
szereIvényi cikkeket a gazdasági hivatalok a tömegbeli cik
kekkel együtt igényelték. Tekintettel arra, hogy a szereIvényi 
és lószerelvényi cikkek kincstári tárgyak, a jövőben ezek 
igénylése külön szükségleti kimutatásokkal történik. A 
Cs. 4. jelzésű n yomozó utasítást (Nyut.) a PalIadis r. t. 
( Budapest, V. ,  Akadémia-utca 10.) tartja raktáron, az emlí
tett cég nyert megbízást az árusitásra. A csendőrség tagjai 
az említett cég-nél az utasítást magán úton is beszerezhetik. 
Ára : 1 pengő 50 fillér. 

A Csendőrségi Lapok 1926. évi 15-24. számait keresi egyik 
olva,sónk beköttetés céljából. Ha esetleg valakinek ezekből a 

a p�ldányokból fölöslege volna, szíveskedjék azt szerkesztő
ségünkhöz beküldeni. 

Pap n Imre mechani,kus, ,:,olt abau!s�ánt<?i )ak�s cím�t keresi 
KereTe Mátyás őrmester (Pat y) s ken baJtársalt, akIk neve-
zett'I'öl tudnak, közöljék ezt vele. . . . , 

Butvurka Sándort akivel 1 912/1913-ban Nagyilva kozseg
ben együtt tel.iesített �zolgálatot. keresi Deák lstvám ny. törzs
őrmester (Budapest, Lukács-fürdő) .  

HogedD 
armonlum 

Tá,.ollat6 csak ill a valódi 
CImbalom 

Ha,.monlka 
Clte,.a 

és az ÖSR7PS )pQ'johh h�nllszerek, továbbá 8 

legjobb rAdl6k6ozü16kek c.okis ill o gyárban 
k.ph.lók. 

MűvéB<Ieoen Javl!. legjobb hurokal készit. 

MOGYORÓSSY GYULA hl;ng���':::�. 
BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 71, 

Árjegyzékel ingyen küld 
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' " Cikket nemcsak a csendőrsée- tagjaitól, banem bár
kJt?1 elfogadunk s azt kőzlés esetén mee-felelően bono
�áIJuk. A lap!,nkban megjelent közleménvek tulajdon
Jogát fenntartJuk, azokat tebát beleelt}'ezésÜDk nélkül 
nem szabad utánnvomatni. - Kéziratokat Rem adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az e� 
oldalára, félbasábosan és írógéppel vagy könnyen olvas
bat6 írással irni. Kéziratok sorsáról csak a szerkesz
tői üzenetek között adunk választ, azért kérjük mindig 
lJ1egirni, bogy milven jelige alatt válaszoljunk. - A szer
kesztői üzenetekben mindenkinek válaszolunk, levelet 
nem írunk. Jeligéül kérjük kisebb belységek neveít vá
lasztani, mert az azonos jelie-ékből származó félreérté
seket csak igv lebet elkerülni. Ha jelie'e nincsen meg
jelölve, az érdekelt nevének kezdőbetüit és az állomás
belyét basználjuk ielige gyanánt. Kőzérdekü kérdé
sekre a "Csendőr Lekszikon" rovatban válaszolunk. 
Előfízetni csak lel!alább félévre lebet. A csendőrség 
ténvlee-es és nVUe'á1lományu lel!'énysél!i egyénei az elő
fizetési ár felét fizetik. Az előfizetéseket kérjük ponto
san mel!Ujítani. mert a felszólítás költségét külön iel
számitiuk. - A nekÜDk ná",t pénzkül deményeket kér
jük a Nemzeti H; telintézet Budapest-krisztinavárosí fiók
jának (Budapest I., Krísztina körut 141) 1672. számn 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig ielie�yezní, 
bogy a beiizet és a Csendőrségí Lapok javára történL -
A bozzánk int.ézett leveleket i/n' kell címezni: "A Csendőr
ségi Lapo'" szerkesztőségének, Budapest J. ker., Vár, 
Országbá2 ntca 30. szám". 

y .  
Baj társi élet. 1 .  Ugyanabban a rendfokozatban a rangban 

idősebb is előljáró, illetve feljebbvaló. Megkövetelheti tehát, 
hogy alárendeltjei, illetve alantasai őt a rendfokozata meg
jelölésével és úr szóval szólítsák meg. Érzék dolga, hogy ez 
alól kit ment fel. Mindenesetre különös lenne, ha pl. egy őr
mester a vele egy rendfokozatban levő. de rangban néhány 
hónappal fiatalabb bajtársaitól azt .követelné, hogy szolgálaton 
kívül is fentiek szerint szólítsák meg azért. mert ő rangban 
idősebb. Ebben a magatartásban túlzást látnánk. Ha azon
ban valaki arra az elvi áIláspontl'a helyezkedik, hogy tegező 
viszonyban csak azokkal óhajt lenni, akikkel személyes baráti 
kapcsolatban van, ebben nem találunk kivetnivalót. Ebben az 
esetben azonban az illető is köteles a fiatalabbakat is a rend
fokozatuk szerint megszóJítalli. Szolgálatban tegeződni ter
mészetesen tilos. Most csak az a kérdés ezzel kapcsolatban. 
hogy egy hosszantartó őrjárat leportyázását elejétől végig
olyan természetű szolgálatnak tekintsük-e, amelynek a kere
tében a tegező visz�lly nincs megengedve. Ilyen szigorúan 

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 bónapig terjedbető részlet

fizetésre készpénzáron, e l lenóriz
heló eredeti gyári árjegyzék szerint. 

HATSCHEK És FARKAS 
optikai és fényképészeti szaküzlet 

. l k" (Köz p városháza 

I B U D APEST, IV., Karo y- orut 28. epüleleben). , 
Fiók : VI., Andr{: S5y-ut 31. (Nagymező-u. sarok.) 

Kérje legujabb negy ké-pes t\!je8yzt!kilnkel. 
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szerintünk nem kell venni a dolg-ot. PI. két csendöri rend
fokozatban leyo bajtárs egymással jó baráti viszonyban van. 
Ha ezek ketten eg)' őrjárat leportyázására kive�ényelt;tnekJ 
az orjárat leportyázása közben megengedett ma.gan.termesz�t� 
beszélgetéseiket túlzás yolna n�ereven a szolgaJ�tJ �eg�zoh
táshoz ragaszkodva lefolytatm, ezekben a beszelgete�elkben 
tehát a tegező baráti hangot fenntarthatják. A szolgalatnak 
is érdeke, hogy egy csendőrjárőr két tagia a legtel.iesebb össz
hangban. érzésben is feszélyezettség nélkül haladjon egymás 
mellett. H a  azonban a portyázás közben a járőrvezető paran
csot ad járörtársának. a baráti megszólítást nem használ
hatja.  Senki sem ítélheti el jobban az úgynevezett "bratyi
zást", mint éppen mi, de viszont annak se vagyunk barátai, 
hogy " alaki túlzott önérzetből vagy éppen hiúságból néhány 
rangszám miatt a fiatal baitársaitól mereven elszakad ion. 
lilás dolog az, ha egy fiatalabb kihívóan viselkedik s ha az idő
sebb részéről a baráti !megszólításban rejlő megtiszteltetést 
nem érdemli meg. Az ilyennel szemben persze. hogy csak ride
gen és a szolgálati formák között kell érintkezni. - 2. H a  
baráti viszonyban áll vele, akkor semmi hibát nem találunk 
az ilyen figyelmeztetésben, mert ez tiszta jóindulat s azért 
nem hibáztatható. Ha azonban okvetetlenkedés és bosszantás 
a cél, akkor a fiatalabbat tényleg' rendre kell inteni és szok
tatni. Altalában a fentiek n agyrészt egyéni dolgok, ezeket a 
kérdéseket pontosan meghatározni és szabályozni nem lehet. 
Sokszor egy hangsúlynak vagy egy pillantásnak is ielentősége 
van. Elv legyen : emeljük magunkhoz a fiatalabbakat, a fia
talabbak tartsák tiszteletben az idősebbeket. - 3. Erre a kér
désre a lexikon-rovatban kap választ. 

Dráva. Ön aláírt egy biztosítási kötvény t bizonyos ösz
szegre s bizonyos időre. A feltételek között megnézte, hogy 
havonta milyen összeget kell befizetnie. Azt azonban nem 
vette figyelembe, hogy kezelési költségek, illeték stb. címén is 
a társaság bizonyos összeg követelésére jogosult. Az ilyen 
�nellékköveteléseket az el ő befizetéssel ecgyütt szokták szedni. 
On nem volt hailandó ezt a többletet befizetni. hanem hagyta 
perre menni a dolgot s abban a bíró ág Önt el is marasztalta. 
Csa� azél'�. írtuk ezt le Jlyen r�s�letesen, -r:nert ,la, csendőrség 
tag'] al kozott nem On az egyeduli, aki a blztosltasokra ilyen 
módon ráfizet. Az életbiztosításoknál a külön illetékekre is 
�zámítani kell. Leghelyesebb. ha az érdekelt mindig' alaposan 
atolvassa a kötvény szövegét és pedig - sőt főként - az 
apró betúket is. vagy egy tapasztaltabb bajtársát kéri fel 
err!!. ,Sokan .ká�osodn�k az életbiztosításokon úgy. hog-y az 
el�o .evben . flzetJ� a dll akat, akkor megúniák, a befizetett 
p�mzuk p�dlg elvesz. Nagyon fontos tudnivaló az életbiztosí�ok ter�, h�gy � társaság a. befizetett díjakat csak akkor koteles vIsszaÍIzetm, ha a biztosított azokat le!2'aláhb három eVlg fi,;ette" de a különféle költségeket, mellékilletékeket stb. a tar�a,sag a l?eÍlzetett díiakból természetesen levonja. ÉletbiztosItast teh�t csak, az kö�sön, akiben megvan az ei·ős ak�rat,. hogy, legalabb harom ev en belül a fizeté.eket nem szunteti. be. A�tal�ban pedig \Iir�. arra hívjuk fel a figyelmet, hogy mmdenki tuzetesen nezzen meg mindent, amit aláír, 

A csendőrség 
mélyen tisztelt Tisztikarát 

e zennel tisztelettel ffip.ghívom 

ú ri �s, egyenruha-oszlá lyomba, 
ahol a leg�loze �.enyebb é s  J egszol i d abb kiszol-gálásban reszesul. Mély t isztelpttel 

STA N I C S  JÓZSEF Sport 
és lovaglókba n  
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úri és egyenruha sZRbó szalónia . Budapest, I V., V áci · utca 20 
félem. - Telefon : Aut. 82 i - 56 

akármiről lagyen is szó, különben póruljárhat. Az ügynök 
fűt-fát igér, csakhogy üzletf,ele� s,:e�ezzen s ha aztán az 
egyezség alá van írva, másfel e vItorlazIk. Akkor aztán jön a 
baj . öntől egyébként az ilyen követelést nem vonhatják le, 
de mégis csak a feje fölött függ a kérdés, mert a,mint valami 
magánvagyonra tesz szer.t, azt nyomban lefoglalhatják. 

Sajóvölgy. Hogy kit mikor léptettek elő, arról nem vezet
hetünk előjegyzést. N éZ1Jék meg az állományparancsokat, 
azok között megialálják. 

Allampolgárság. ILapunk f. évi 4. számában "K. S., IZá-
hony" jeligére küldött üzeneWnk nem ellenkezik a mult évi 
december 31-én kelt 217.249-IV. c.  1929. sz. B. M .  rendelet 
5. bekezdésével. Az említett üzenetünkben ugyanis egy kon
krét esetről volt szó, amelyben arra kellett véleményt adnunk 
hogy az illetőnek visszahonosítási eljárásra szüksége van-� 
vagy sincsen. Az érdeklődő által l evélben velünk' közölt ada
tok alapján megállapitottuk, hogy az illetőnek visszahonosi
tási eljárást nem kell indítania, de az illetőségi bizonyitvány 
alapján az állampolgárságának elismerését igazoló okmányt 
a fent idézett rendelet értelmében kérnie kell. Hasonló ter
mészetű kérdésekben csak a kérdező által feltárt adatok kere
teiben adhatunk felvilágosítást, válaszunknak alaposan utána· 
járunk, azok tehát helyesek is, de a hiányosan vagy tévesen 
közölt adatok alapján írt üzenetekért felelősséget nem vállal· 
hatun1c Akik tehát ebben a kérdésben érdekeltek s esetleg 
tőlünk felvilágosítást kértek már, egyeztessék az adataik a t 
és a tőlünk kapott felvilágosítást a feni idézett rendelettel. 

Marosvásárhely. 1 .  A régi jóvilágban a Itlartalékos tiszti· 
vizsgán azt kérdezték az önkéntestől, mjt tenne a következő 
helyzetben : Szűk szorosba kerül a szakaszáva.1. Elől s hátul 
az utat ellenséges géppuskák zárjá,k el,  iobbra és balra a szo
ros sziklafala megmászhatatlan, de különben is  a sziklatető 
mindkét oldalon meg van rakva ellenséges géppuskákkal. 
Erre az önkéntes azt felelte, hogy vezényszava erre az esetre : 
"Térdelj imához !" Hát mi is ezt feleljük az Önök ré.mfelada
tára. Még csak ennyit: ha. mégis úgy történnék a valóságban 
valamit mégis csak próbálnánk tenni. úgy az önkéntes eseté� 
ben, mint ,az önök példájában. De előre gondolkozni ilyesfélé
ken nem erdemes. Mert olyan parancsot, hogy egy járőr 45 
perc alatt 18 km utat gyalog megtegyen, senki sem lad iki . -2. A szakaszparancsnoki vizsga anyaga Jlem vala,mi önálló 
füzet, vagy jegyzet, hanem mil'ldazoknak az utasításoknak a 
g�j��énye, amelyekböl a jelölteknek szakaszparancsnokhoz 
melto Ismeretekkel kell rendelkezmiök. Minden fontosabb 
csendőrségi és katonai utasítás és szabályzat hozzátartozik 
ehhez a� anyaghoz. Külön csupán nyomozástani jegyzeteket 
adtak ki. �i�elet. .1. Ha ,az öI�sparan.csnok az irodafütési átalány 
k�zelese.� a koz�aooa,�kodasr� bizza, csak szolgálati elfoglalt· 
saga Idotarta�ara .futtethetl az örsirodát. H a  a szolgálat ér
deke nem kovetel! meg. hogy az örsirodában tartózkodjék 
esetleg a hivatalos időn túl is, akkor a sajátjából kell fűtenie. 2. Ahh?z � föl�bérlethez, amelyet a kÖ7Jgazdálkodás külön 
a maga szamara bereI, egyedül a közgaooálkodásnak van joga, 
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annak terméséből senki mást . . 

la.sz a lexikon.rovatban. 
_ 4 n�m !lIet �eg semmi. - 3. Vá· 

gevel
b 

sze�ben tisztelgési köt�lez \
f!anu re�dőrség legénysé· 

�z0':l: �� . ugy ho�za magával h
e seg nem �,llJenn, az illem 

�dvozolJek  egymast. A tiszteÍ 
• ogy a cse�d�l'ok és rendőrö k 

ort, s�!ll pedig a csendőrt ne 
giS h

elmulas�tál!aért sem a rend-
. Tortel ,33 . .A szabadsá 

;:;. � �t felel?ssegre vonni. 
I�azolha�ja, hogy a kérdése� id�b 19azolyanyokkal egyedül azt 
galat alol fel volt mentve 

o. e� a tenyeleges kaLOnai szol
volt. Arra azonban a szabadst;7.a . �zt, h0&'Y - szabadsá.gon 
ho� a .megszakitásnak önhib� .�� Ig.a�lva�y.nem alkalmas, 
zolja. Hiszen éppen azért állott 

J 
I 

klVt;!l . �rtént voltát iga
hez korábban is jelentkezni 

vo na m
b

odJaban a csendőrség
szakítás különben csaknem 

' �ert sza adságon volt. A meg
z�ni se  tudja, miért nem j

��IJe�k 
egy eszten?ő s amellett iga

tast tehát nem remélheti 
en ezett korabban, a beszámí-

�iskan!z�.a. A keresett könyv elfogyott. rdeklodo. Olyan állami intéz ' "I  . 
szerűen helyeznének �I és ké 

. menyr� ' .  ahol mternátus-
nem tudunk. A fiút oda kell iJ:o�enek . •  ki 1parostanoncokat, 
Iyébe, az iparostanoncok tovább�t. e� .J<?

l
mester�b.er mu he

denütt gondoskodnak . . ep�eser? , ,, oktatasaról min-
feltételei valószínűleg '-;m�j::b� alt�sitkep�o Iskola pályázati 
K.özlönyben és a Honvédsegi K�zlö�e

yb��e 
Tm;�&'k

a Bu?apes.�i 
lonbem. l aP'll k 1925 . . . ' 

. aJe oztatast ku-
f�ltétel�k lé��egük.b·�v�z�� �!a�t�:z�a� ;1:. ol?a!on ta

f
lál. A 

val,tozm. 
em IS Igen ogn ak 

alatt"�:�árd-:�t 
"Egy �i�erült megfigyelés eredménye" cím 

. . o .nyom�)Zasat nem közölhet jük, mert az eset ön-
m agai>an veve Jelent�ktelen, 1lanulságo.k leszűrésére nem alkal
mas. On egy �olgot Illető�n téyedésben van és pedig: Annak 
:; gyanus egyen�ek megf�gyelese semmi összefüggésben nem 
ali a.nnak az ��ennek az �g�zoltatásával, akit Ön lakkcipőben, 
ele�ans�n feloltozve a. v�sutal�omáson színleg álomba merülten 
�alalt .. On ezt a. lakkclpos egyent akkor is igazoltatta volna az �!!on;a

b
son - hlsze�, "ugye, egy betörés történt ugyanakkor a 

�zse�" en -. ha el?Zole� nel!'- ve:t . volna észre egy gyanús
kulseJu ,;gyent az allomas kornyeken. Amikol' Ön szemtől 
szem1?e latta magát a lakkcipős egyénnel, nagy lehetett a meg
I�pet���, hogy ez az ember azonos azzal a bizonyos gyanús 
ku.lseJt;J egyénnel. E redményt ért el tehát, még pedig szép 
er�enyt, �ert nemcsak az derült ki, hogy az illető ezt a 
bet�r�t e�kov;tte,. h�nem az is, ' !hogy az illető veszedelmes 
betoro, .akl mar tIz evet töltött fegyhá:oban. Az eredményt 
azonban nem annak az előbbi megfigyelésnek 'köszönhette 
hanem �nnak, .h,?gy lelk�ismer�tesen és helyes érzékkel teljesí� 
tette Ikotelesseget. I Eozert ílmndenesetre dícséret illeti meg 
�el�et kétségkívül meg is Ikapott illetékes helyről. Má� 
k;rdes azonban az, hogy az eset mint ilyen megfelel-e azon kí
vanalmaknak, amelyeket a tanulságos nyomozásokkal szemben 
tárnasztunk. E rre viszont nemmel kell felelnünk. 

"D. I." th. Özd. Az önök esetében egy büntetett előéletű 
egyén szerepel, akit Önök minden konkrétum nélkül egy 
bűncselekmény végrehajtásával gyanusítottak meg, csak a 
büntetett előélete alapján. Ezt az egyént Önök á.t is adták az 
ügyészségnek, de később kiderült, hogy még sem ez, hanem 
mások követték el a bűncselekményt. Az esetet - bár tagad
hatatlanul ki lehetne ,belőle hámozni egynémely tanulságot -
közlésre nem találjuk alkalmasnak. 

"Jogtalan elfogás." !Fentebbi IÜzenetünk a véletlen lössze
találkozása folytán önnek is  szól. A jogtalan elfogásnak rend
szerint az az előítélet az oka, amely mindjárt az első gyanus 
körülményre a nyomozó csendőrben gyökeret ver, amely szinte 
szuggerál j a a csendőrt, hogy: Ez, csak ez Ikövethette el a bűn
cselekményt. Lehet, hogy a közeljövőben egy igen tanulságos 
hosszaJbb értekezést fog találni a Csendőrségi Lapokban, 
amely a logikus következtetésről s a következtetések során 
rendllzerint elkövetett hibákról emlékezik meg. Nem biztos, 
hogy a cikk közlésre 'kerul, mert írója - egy külföldi csendőr
tiszt _ olyan értekezésnek szánta, amelynek tökéletes meg
értése ibi7Jonyos pszihoUigiai előismereteket feltételez, de ha 
mégis időnk lesz annyira átalakítani, hogy legénységi állomá
nyú bajtársaink is megérthessék, ajánljuk, olvassa el, meg 
fogja kapni a magyarázatát annak, hogy miért fogta el jog
talanul ru ,kazlruk �elgyújtásával gyanus'Ított, a valooág'ban 

amikor az igazi tett k k' k 
. 

elé kerültek v I :le. IS . oru gyermekek személyében Önök 
gyermekek i 'e�;� . erde�esre, . ezt a kikérdezést részint a 
mozói érdekA sz

segene.�, felel:n:nek elkerülése, részint nyo
bízták Egy 'bk ' 

e
t
m elott tartasavai, a papra. illetve tanítóra '. e. en nem al,lmlma3 a közlésre. 
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házastársaknak együt�s·él�i�k
e\ utan �a:om h?napig �eH a 

özvegy nV110'ella' t '  'b 
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kész
�el�kezet. Kere

d
s.se f�1 alkalomadtán az illető felekezet lel, z megrnon Ja reszletesen és szívesen 

ír i
l�zér?t��ntes. �a �o!f álnév alatt egy t�yleges százados 

lák kön 
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b
t ne.!ll ohaJ.tJa levetni .  Valószínű, hogy 'a novel-

yva an IS megjelennek. 
Parád. Az okmány k t . 

�rökbefogadási szerzöd' 
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t
a l'!

d
agyon
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helyesen . sorolja fel, de 

Ehh es maJ csa az arvaszek előtt kötnek � �zok az ,?kmányok .k�l1enek, amelyeket felsorolt: 
. 

f . . �h., lP�cs. Úgy latjuk, hogy küldeménye a feljelentés 
s�::J����anymtSOlata, rengeteg aprólékos időbeli és összeg-

. . �an enne felhalmozva. Ha meg ezeket elhagy' uk ve�onypen.zu dolog jön ki belőle. A nyomozás ügyes és logrku� �� �,, ,a
l
,, f�IJe

t
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l
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7. Válasz részben a mai, ,részben egyik leg
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vak 
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I
?rmb:! KakPuvár. lICét telje�en azonos fogalom, csak a "za-

u ® o_ .  
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, I 
LEGENY A GATON .. 

- Regény - ( 6. ) 
íRTA : BARÉNYI FERENC. 

. _ .Aztál� ? - kérdezte Mihálka rekedt fahangon olyan 
ertetlenul, mmtha messziről jött volna. Zavarodott s�emmel 
l1éze�t a járáső�mesterre ! azután lassan, akadozva kezdett 
beszelm : - Aztan, hogy IS volt csak? Az őrmester úr holtan 
rá�d�lt, én a két karomban felfogtam, hogy le ne essen a 
szanrol. Ekkor lett véres a ködmönöm. Ezalatt a lovak ma
guktól megindultak és felszaladtak az erdei útra a Perl ék 
szánj áig. Ott megtorpantak. Ekkor az őrmester urat letet
tem a hóba ; már nem volt benne élet. Ugyanakkor Perlék a 
másik oldalon Vaszit dobták le a szál1l'óL Akkor pokróccal 
letakartam a lovakat. A kas ból kisz ed tem a szénát és a lo
vak elé tettem, hogy haza ne fussallak. Ezután a postaládá
ból kirántottam a lakatokat és kivettem a két lepecsételt 
postazsákot. A pénzeszsákot betettem a magammal hozott 
zsákba. A másik postazsákot kihasítottam és abból kiszedtem 
az aj ánlott leveleket és belegyűrtem azokat is az én zsá· 
komba. Ekkor . . .  

Itt megakadt Mihálka és kitágult szemmel, rémülten 
nézett a levegőbe ; mintha valami borzasztó látomás gyö
törn é, minden porcikája remegett. 

_ Nos, mi történt ekkor? - kérdezte Illyés járás-
őrmester. _ Ekkor? - ismételte a kérdést Mihálka. - Szörny ü 
dolog történt, kérem, valami borzalmas csoda . . .  Az tör
tént, kérem, hogy Vaszi, akinek a feje szinte ketté ,"olt ha-
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sítva egyszerre felugrott. Rettenetes volt. Vérző fejjel kiál
tozta' Vaszi : � Segítség ! Szép őrmester, segítsen ! 

Gál örsvezető borzongva gondolt rémes álmára. Akkor 
álmodta ezt meg, amikor Vaszi utánakiáltozott ; talá� �pp�n 
azért álmodta meg. Mélyen megrendülve hallgatta MIhalkat, 
amint fojtott, rekedt hangon folytatta a vallom�sát : - Va
szi segítségért kiáltozva, futásnak -eredt. J"1egIJ�dtem" hogy 
árulónk lesz és a kezembe akadt vaskaroval ugy vagtam 
fejbe, hogy holtan 'terült el a hóban. 

Leküzdhetetlen undorral nézett a j árásőrmester Mihál
kára amikor kérdezte : - Vaszi a sógora volt magának? 

_' Igen. Feleség'emnek testvére, - felelte bátortalanul 
Mihálka és szégyenkezve sütötte le a szemét. 

Illyés j árásőrmester megvetően mérte végig Mihálkát s 
aztán azt mondta : - Hát most már mindegy, menjünk to
vább ! Mit csináltak azután ? 

_ Aztán a Perlék szánján hazafelé indultunk, de nem 
együtt mentünk. A gyanu kikerülése végett elváltunk ,egy
mástól. Én a mészégetőnél szállt am le a szánról és a patak 
felső ,hídján átmenve, az urasági kertbe lopództam. Ott várt 
már Huss Avrum és azt kérdezte tőlem, hogy mit végeztünk. 
Elmondtam Hussnak részletesen, hogy mit csináltunk. 
Hol a pénz? _ kérdezte mindjárt. - Itt van a zsákban az 
ajánlott levelekkel, - feleltem én és átadtam a teli zsákot. 
Huss belenyúlt és megtapogatta a pénzeszsákot. Aztán úgy 
határozott, hogy másnap fogjuk majd kibontani. Akkor az
tán a zsákot egy korhadt fűzfa törzse alá rej tettük. U gyan
oda dugtam el a ködmön ömet is, mert Huss figyelmeztetett, 
hogy tele van vérrel - . .  _ No és aztán? _ ösztökélte a járásőrmester a meg-
akadt Mihálkát. 

Aztán hazamentünk. 
Felesége ébren volt ,még? 
Ébren. 
Nem ,kérdezte, hogy hol volt? 

- Nem. _ Nem? - cSodálkozott Illyé!; járásőrmester. 
Mihálka vontatottan felelte : - Nem, mert tudta. _ Előre tudott róla, hogy az (öccsét meg fogják gyil

kolni ! ?  _ kérdezte a járásőrmester megütközve. Gál. örs
vezető is elhülve tekintett fel az iratokból. _ Igen, válaszolt Mihálka fásultan. - Egyszer elszól
tam magam előtte és ekkor az asszony kivallatott. Meg is 
kísérelte, hogy lebeszéljen, de hiába. Bár hallgattam volna rá !  

Illyés járásőrmester elgondolkozott és azután azt kér
dezte : - !Mikor osztozkodtak a rablott pénzen? _ Aznap, amikor szabadonbocsátott a járásőrmester úr ; 
akkor éjszaka Huss meg én az urasági kertben magunkhoz 
vettük a zsákot. Bolond ésszel a véres ködmönömet is akkor 
szed�em elő a rejtekéből, azzal a botor szándékkal, hog)' a 
padlason kIteregetem, hogy száradjon . Ekkor a kert végében 
álló öreg csűrbe osontunk. Ott Huss felbontotta a pénzes
zsákot. Együtt olvastuk meg a pénzt: huszonháromezer ko
rona volt benne összesen. Abból nekem Huss csak nyolcezer 
koronát adott, a többit magával vitte. Hiába figyelmeztettem 
h?gy húszezer koronát ígért ; hiába kértem, hasztalan könyö� rogtem, nem adott többet. Azt mondta nem adhat mert akkor nem jut a többieknek. 

' , 
. ,Elgy?tört�, fak? arccal fejezte be töredelmes vallomását Mlh?-lk:;t es erotlenul esett az agyra. Csukló zokogás rángatta a"valla;t s a ,sze!,?-é�ő�, lassan szivárogtak a bűnbánat keserű konnyel. Illyes Jaras�rmester az íróasztalhoz ült és figyelmesen olva�ta el " Mlhálk�, vallomását, mit Gál örsvezető p�m,to�an leirt, Ekozben beJótt Szelniczky és jelentette Illyés Jaraso�mesten;ek, �ogy ,a csen.dőrök a falu határában elfogták Perl ,FIscheit es  BIlasko Vaszlt, amint a rablott pénzen vásárolt" arukkal , megrakodva jöttek a városból. fgy hát hurokra kerult az egesz rablógyilkosszövetkezet. _ , Ami �z�án �ég. hátra volt, bár sok írásbeli munkával J,art, ,az ,�egls mar kónnyebb munka volt, Illyés járásőrmester es Gal orsvezető fűzték össze egy egésszé a rejtelmesen bo-

nyolult összekúszált szálakat, me].yek�t a csendőrök lanka
dat lan 

, 
nyomoz,ása ügyesen bogozott ki. A Mlhálka vallomá

sára táma,s,zkodva, ha,llgattá�, ki "a t�b�i gyanusít�ttakat. Most 
bizonyult Jonak Gal orsve�eto elor:latasa, hogy rr.'lllden gy an u
sítottat külön szobába zaratott, ugy, hog)' egYik sem tudta 
hogy a többi cinkostársa i s  már el van fogva. Ezeket i� 
egyenként és külön-külön hallgatta ki Illyés járásőrmester 
Gál örsvezetővel. MmdegYlknek azt mondta, hogy Mihálka 
már el van fogva és mindent bevallott. A helyszíni szemle 
adataiból és Mihálka vallomásából. ismerve a tényállást, el
mondotta Illyés, j á.rásőrm�st�r, �ogy hogya,:l hajtották végre 
a rablógyilkossagot, de mllldlg ugy adta elo, mllltha Mihálka 
a vallomásában a legsúlyosabb dolgot, Czauber őrmester meg
gyilkolását az illetőre fogta volna rá, Valamennyi gyanusított 
elképpedve hallgatta a j árásőrmestert s mind beugrott és el
szólta magát eképpen : - Nem igaz ; nem én öltem meg az 
őrmester urat, Mihálka ütötte agyon, Elmondom, hogyan tör
tént az egész ! - és szépen, részletesen vallott minden gyanu
sított. Csak a ravasz H!1ss nem ment l�pre, ő �in?végig taga
dott mindent. Nagyon ovatos volt, feszulten vlgyazott minden 
szavára, hogy valahogyan el ne szólja magát. Egy-egy foga
sabb kérdésre raYJiszul mosolyogva azzal felelt, hogy azt csak 
a jó Isten tudhatjil. 

De ármányos ravaszkodásával s konok tagadásával még'-
sem ért célt, mert az összes vallomások ellene szóltak és mert 
a csendőr ök ernyedetlenül továbbnyomozva, a súlyos bizonyí
tékokat képező bűnjeleket is előkerítették, Másnap Gál örs
vezető, Szelniczky, Kesernye és Bús csendőrök a törvényszék 
fogházába kísérték a hat akasztófavirágot, hogy a földi 
igazságszolgáltatás mérje rájuk a megérdemelt büntetést, 

4. 
Egymásután peregtek le  a napok, a hetek az idő nagy 

homokóráján s Jolán mind türelmetlenebbül várt Gál Imre 
levelére, de a várvavárt levél mégsem j ött meg. Hiába ment 
naponta kétszer is a postára érdeklődni, hogy jött-e levele 
mindig bíborbapirult orcával fordult 'ki a posta ajtaján, ami� 
kor a postásnéni édeskés, részvétes mosolygással fogadta : _ Sajnálom, lelkem, m� mindig nem jött meg az a huncut 
levél. Ki tudja, hol bujkál ? Pedig tudom, hogy nagyon várja, 
6, tudom, Ijól tudom - suttogta elérzékenyedve a kövérkés 
pos�snéni s a szemeit átszellemüLten az ég felé forgatta, úgy, 
ho� �ür� sötét szemöldöke alatt egy pillanatig csak a ,szeme
f�herJe l,atszott. - 6, tudom, jól tudom, hiszen valaha én is 
vartam Igy egy levéJaoe . . .  - Aztán a szemét a rendes állá
s�ba visszaforgatya, gyoTsam hozzáfűzte: - Nem is olyan 
regen . , .  

, Jolán ilyenkol: ú� érezte, hogy a szégyenpír égeti az 
arcat, d e  hogy mit szegyel tulajdonképpen azt nem tudta 
�olna megmondani. Fájt a szíve nagyon, fel�grott a torkába 
es �t�, zaka,tolt olyan vadul, hogy alig bírta ki.  Feltörő köny
nYeJtol majd megfulladt. Sietve keresett egy magányos csen
d�s zugot, ahol aztán kedvére kisírhatta magát. Mester szű
'k�lv�, �,za��t mell�tte és ,amikor Jolánt sírni látta, hízelegve 
d�rgolodz,ot� hoz�� ; aztan felugrott a levegőbe, bukfencet 
hany t, ketlabon J art s csaholva különféle mókás mutatványo��! ügyeskedett, csakhogy �egvígasztalja , iomorú kis 
gazdaj at, akit annyira szeretett. Jolán a könnyein keresztül 
nevete;t,t Mesterre, megsímogatta torzonborz bajúszos, szakállas fejet: - Mester, Mester, te drága, j ó  barátom ! Ne� gon?;olta !o!án, hogyan is  gondolhatta volna, hogy ez � dr aga, JO  barat,J,a, ::'- M e;ster az oka, hogy a várvavárt level nem ,�ar megJonm. Meg csak nem is sejtette Jolán, hogyan ,IS cSeJthett�, volna, hogy utolsó levelének nem örvendett me� Gal Imre, sot, hogy vad dühvel nekiesett az ártatlan levelnek s vasöklében széj jelmorzsolta széttépte ezer darabra mert meg volt írva a levélben, hogy Jolánnak egy barátj� akadt, a Mester. 

, ,Kés.�bb �gy�er a Balaton partján egy műkedvelő fénykepesz Jol slkerult felvételt készített Jolánról. A fényképen rajta, .,:olt persze a Mester is, amint hüségesen vigyáz kis 
fa�aJara, ,Ezt a fényképes levelezőlapot Jolán elküldte Gál mrenek, par sorban érdeklődv e, hogy miért nem ír, Szegény 

Közeazdálkodásokban . ,  k '  , , · és magánháztartásokb�n � ,�O ave nelkúlözhetetlen - UJbol szaihljuk a békebeli eredeti 3 és 5 kilós I b ' I  ' _ 3 kg, SOERARAJA kávekeverék ára P 23,_ -o-
p om a t zsakok ba n ,  -

KolIségmentesen leszéllitva. ingyen csomegolésban kívánatra 3 hav· é I If 
. 5 kg. SOERABAJA kávékeverék P 38 -

FIUMEI KÁ VÉBEHOZAT ALI ' T ÁRSASAGz e
B

zÜOAPES 
Kérje ingyen érjegyzékünke: összes gyarm:<'éruk,a, T, V., FERENC JOZSEF-TER 5. 
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annyira figyelt, hogy e y-k'ét 
r::.1 <>l e�t a pa; sort megírta s 

szonthassa lelke m1nde� aggod�Zo�bohnek lat�zó ,sor?a bele
fontosabbat a hel et ' 

, ';la , ogy a clmzesnel a leg
V ándorol t � kis l e�el�z�I�lm�r�sbol s�ó:akozott�n kifeJ ejtette. 
egy elsodort falevél s é �n ú 

agy vll,agban, celtal,anul, mint 
idegenben, ,mint a lehul1�tt f1i�v�l

al��dott �I "y'alaholb messze 
persze Gál  Imre sohasem kapta meg ez�

nie��o t�ar 
t
an. így 

kár, mert a'kkor megtudta volna ho 
' el}Y epe ) pecup

�ett, hüséges barátJ a  Jolánnak de � �:���arsa, bar bE!ce,
�llat. �em. gyötörte volna továb'b a féltétenYSég s

e��l������ losan udv?ZOlhette v.olna az ,annyira várt levelet. De  hát vann�k � ::ak . sorsnak jolyen badar szeszélyei, amelyek oktalanul k�szalJa k  ossz,e �z emberek életét és fagyos leheletként hidegItlk el egymastol a nekimelegedő szíveket. �ultak a �etek és napról-napra nőtt Jolán szomorúsá a, Ezu.tan IS �eIJdls!ll�l'etesen betartotta a napfürdőzésre von!tkozo orvOSI utasItast, de már nem lelte kedvét a verőfényes ho:n?ko? való heve:észés?en s a balatoni fürdőzésben. Mester m?kal IS . alIg �d�ak .. mar felderíteni, pe?ig a hűséges állat mmden ugyesseg:t o�szes��,dte, hogy banatos kis gazdáját n;e�nevettesse. Ma,r-mar felo ,:volt, hogy amit Jolán gyógyulasa?an a . napsugar c,sodatevo ereje felépített, azt lerontja a bu, amIkor a termeszet segített. Jolán derüs lelke nem bírta sokáig a szomorúságot, egyszer egy verőfényes reggelen elszomorodott szívét megszáIJta a reménység s egy gondolatot lopott a lelkébe :  - Imre azt hiszi, hogy már befejeztem a balatoni fürdőzést s ezért levelét már nem ide hanem haza küldte. Apus is már hazavár s azért nem kül'di utánam a levelet - gondolta Jolán, mindjobban megnyugodva. _ De jó lesz majd otthon elolvasni Imre leveleit. Ó, addig sok lesz, 
mire hazatérek. N yugodtan maradhatok, apus addig össze
gyüjti a leveleket. - Ez a reménység visszavarázsolta Jolán 
arcára a már-már e!tünedező rózsákat s szívét-lelkét felderÍ
tette. Vidáman hancúrozott megint Mesterrel a napfényes 
fövenyen s Mester vígan csaholva, mint a motoJa bukfencezett 
a homokon széles jókedvében, hogy kedves kis gazdáját 
kacagni látta. 

Elmult a lankadó napsugaras nyárutó s amikor be
.kömöntött a hűvös ősz, Jolán a hazautazás ra készülődött. 
Beborult az ég, a hideg őszi szél tarajos hullámokat hajtott 
a sötétülő Balatonon ; máról-holnapra eltűnt a verőfény, ki
hűlt a napmeleg. - Nem marad itt semmi, amit megsirat
nék ; nem hagyok itt semmit, amitől fájna megválnom _ go�
doJta Jolán és vígan csomagoIni 'kezdett. Ahogyan a ruháIt 
szép rendesen a bőröndjébe rakosgatta, a lábán, a harisnyáin 
keresztül, valami hűvös érintés t érzett. Ijedten kapott oda s 
a :vIester buksi feje akadt a kezébe. Fekete orrával méltatlan
kodva bökdöste Jolán lábát s hűséges kutyaszemével szemre
hányóa \1 nézett �is gazdájára, mintha csa� monda.ná : - H�t 
én senki, semmI v agyok neked? Ilyen konlJy�n Itt hagynal 
engem, azért, mert én csak kutya vl!-g;yok ? !,edlg !Iekem meg- . 
szakana a szívem utánad ! - Ilyenfeleket velt J olan a Mester 
beszédes szeméből kiolvasni s az ő szeme is könnybelábbadt. 
Az ölébe vette a kedves kutyát s szerető kézzel símogatva, 
tutujgatta. M ester rózsaszín nyelvével hálásan ill:l;'aldosta a 
kis fehér kezet s a nagy boldogság;�ól !esz�etve huny ta le ,a 
szemét. Kutyaésszel ő i s  csak a feleJe arado �eretet m.eleget 
érezte de szerencséjére nem értette meg Jolan sz�vaJt: -
Kutyu'skám, drága kis kut��ám, �?gyne, szerletn�l�k. N;t
gyon- szeretlek, Mester, te huseges, JO  ,barat()n; . FaJ !l:z e? 
szívem is, n agyon fáj, hogy meg kell válnon; től�d. EI'::I�ne
lek magammal, te drá�a kis .moszatom, de hat IDlt csmalJak, 
ha a gazdá d nem akar Ideadm. " . , 

Az elutazás regge1én Mester folyton a Jolan szolmyaJ�n 
csüngött mindenütt a nyomában járt, nem hag�a �I eg? Plf
lanatl'a �em, mintha érezte volna, hogy mo�t mar Igazan e :  
megy Jolán. A házigazda tanács?sabb?ak ,;elte, h?gy Mest�l 
ne kísérhesse ki Jolánt a vas uti allomasra es egy oyatlan Pb� 
lanatban lefülelte a gyanutlan M estert és a.b .�askan:rf a zárta. Jolánnak kibuggyant a könny a szeme o ,  amm 

, 

r�bo�kodó , Mester keserves vonyítását meghallotta, amikor a hazboI Jdlepett. Sírva érkezett a vasuti állomásra. Alig váltotta meg � jegyét, be robogott a vonat. Ekkor egyszerre nagy nadalom tamadt. KorlátOkon keresztülszökve bOl'öndökön átugrál,;a,. egy éktelenül bőgő gyermeket felíökve, mint egy g,urulo feket� csomag rontott be Mestel' a pályaudvarra, �gyene�t Jolannak tartott, aki kedvence ilyetén megjelenésén n:eghatodottan döbbent meg s könnyes szemmel szállt le egy p;ll;tnatra a, kocsihágcsóról, hogy elbúcsúzzék hűséges barátJatóJ : - Pa, Mester ! Pacsit a néninek, most szépen eredi ' , . naza, pa . 
- Beszállni, beszállni ! - türelmetlenkedett a kalauz. _ Megyünk ! 
Jolán gyorsan felszállt a vonatba, Mester utána akart ugrani, de egy vasutas l efogta. A kalauz füttyentett s a vonat elindult. Jolán kihajolt az ablakon s úgy integetett Mesternek : - Pá, pá ! - Mester közben kiszabadult a vasutas kezéből s azon együgyű hittel, hogy Jolánt még utóléri, versenyt futott a füstokádó vasparipávaI. Persze, nem bírta sq,usszal úgy, mint a gőzszörnyeteg, bárme.nnyire erőlködött, hogy a nyelve is kIlógott, mégis elmaradt. Jolán a vasuti kocsi ablakából pár pillanatig erősen porzó felhőcskében látta az ipaszakadtan utánaszaladó Mestert, később már csak egy apro fekete pontot, mely mindjobban összezsugorodott, míg vegre teljesen eltűnt a távolság ködében. 
Jolán lassan visszavonult az ablakból a fülke sarkába és csöndesen szipogva sírdogált. Szerencsére egyedül volt a 

kocsiban, mert bizony restelné, ha útitársai részvéttel kér
dezték volna, hogy kit sirat. Hogyan is mondhatta volna 
meg, hogy egy ,kis fekete kutya után sír olyan nagyon, akit 
ott kellett hagyni a balatoni állomáson. , 

Könnyes szemmel nézte az ablakon gyors iramban !Vál
takozó tájképeket s 'könnyeit felszárítva, mindjobban meg
nyugodott. Amint aztán az ismeretlen vasúti állomások ne
veit már az ismerős hangzásúak váltották fel, egészen felde
rült. A hazautazás öröme szállta meg a lelkét s lelkébe a bá
nat helyébe a boldogság költözött. Boldog volt, nagyon bol
dog, hogy pár rövid óra mulva mlir odahaza lesz. Otthon, 
ahol az édesapja vár rá . . .  egy csomó levéllel. 

Az örömtől kipirulva ugrott le a vonatról apja karjaiba : 
- IItt vagyok, apus, kezét csókolom ! 

- Fékomadtát, te lány, hogy megcsinosodtál ! Óriási ! _ 
kiáltott fel Venyige bácsi, amikor J(llánt karjaiba zárta. 
Boldogan beszélgetve mentek, hazaf�lé. Jolán �gész úton. ked
vesen csicsegett-csacsogott ; aradozo lelkesedessel beszelt a 
Balatonról hogy milyen gyönyörű s hogy milyen jó volt a 
fürdőzés, .:neg a napos homokon való �e,;eré�zés. Ven�g;e 
bácsi mosolygó képpel hallgatta s tetszeset ugy nytlvam
totta, hogy gyakran bólintott a fejével s harsányan kiáltotta : 
- óriási ! 

Amint hazaértek Jolán össze-visszacsókolta Venyige 
báosi borostás képét: '- Szép volt, apus, nagyon jó volt, de 
mégis csak legjobb itthon ! , . , . . 

- Bizony, bizony - hagyt� ra V e�'ylge bacs.l: busasan 
viszonozva Jolán csókjait s aztan Ie.lkesulten felklaltott : 
Óriási. Te, lá ly, a Fürth doktor odalesz az örömtől, ha meg
látja, hogy ennyire kivakarodtál ! 

- Reggel mindjárt megmutatom magam, hog;y vizs�á!
jon meg - felelte Jolán s lerakodott. Boldogan nezet� _ korul 
s aztán fojtott indulattal kérdezte : - Levelem nem Jott? 

- De - válaszolta Venyige bácsi s . a fiókjában �o�o
rászott Jolán égő szemmel kísérte az apJa kezemozdulasat, 
hogy �ielőbb láthassa meg a várvavárt level�t. , . 

- Ltt van ni - kotorta elő a levelet Venytge ?8;CSI -, de 
valami ismeretlen ákom-bákom írás., Nem tu�om, �I Irhatta. 

- MikOlI: jött? - kérdezte Jo!an, 8; level, utan nyulva. 
- Jó hete már - szólt Venytge bacsl n�l gondolkozás 

után. - Nem küldtem utánad, mert a mult heten IS mm den
nap hazavártalak. 

(Folytat juk.) 

Csendőrség és honvédség 
számára szükséges 

k ön y v e k  és lér" épek 
k a p II a ( 6 k .. 

k k dé ben G R I L L - f é l e  konyv eres e s , 
V . . Dorottya-utca 2. 
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A beléni örsparancsnok 1'ü lönbözö tereptárgyak lepol'tyázásál'a egyidőben két járőrt akar kivezényeJ.ni.  Mind a kettőt egy
egy 30 órás őrjáratba és pedig akként, hogy portyázásközben észleleteik megbeszélése végett Ak községben találkwnak s 
megbeszélésl'e legalább egy óra álljon rendelkezésre, Össze kel.! tehát egy-egy 30 ór,ás őrjáratot ( Szut, 245, p ,  1 .  és 2, bek,) 

állítan i akként, hogy a járőrök Ak községben találkoohassa!l1ak, 
-� 

Megfejtést csak a csendőrség legénységi egyéneitöl fogadunk el. A helyes megfejtők között egy teljes borotválókészletet 
sorsolunk ki. Határidő : március 10, Az eredményt a március 20-i számunkban közöljük, 

Megfejtés. 
A folyó évi 2, számunkban közölt "Kidolgozat-pályázat" meg

fejtése. 

Beérkezett 63 megfej tés, A pályázatot helyesen fejtették 
meg : Mónus János törzsőrmester Gádoros, Fa;I'kas Mihály őr
mester Magyaróvár, óv&ri A ml1?'1lS tiszthelyettes Siklós, 
Füleki Józse! tiszthelyettes Toponár, Kwács István III,  tiszt
helyettes Szeged (nyomozó alosztály) , Lukutos István őrmes
ter Szombathely (nyomozó alosztály) , 

Az utazóböröndöt a szerkesztőségünkben megejtett sor
solás során Füleki Józse! tiszthelyettes ( Toponár) nyerte 
meg, A nyeremény,tárgyat postán elküldöttük számára, 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 
PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

Stádium Sajtóvállalat Rt" Budapest, VI., Rózsa-utca 111. sz, 
Felelős üzemvezető : Győry Aladár. 


