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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyaro11Szág feltámadásában. 

Amen. 

, 

Aldozat vagy kötelesség? 
A pénzügyminiszter törvény j avaslatot -terj esztett 

az országgyűlés elé az államháztartás fokozott taka
rékosságáról. Hat év alatt újabb tíz százalékkal kell 
csökkenteni az állami alkalmazottak létszámát s a 
meglevő alkalmazottak bizonyos mellékilletményeinek 
csökkentése révén évi negyvenötmillió pengő külön 
megtakarítást is el kell érni. Ebből az utóbbi rendel
kezésből folyt nálunk a tisztek napidíj ainak, a csend
őrök vezénylési pótdíj ainak és az örsök egyes átal á
nyainak a leszállítása, illetve megszüntetés e is. 

Évtizedek óta nem volt az államháztartás olyan 
válságos helyzetben, mint manapság. Háború, forra
dalom, kül- és belpolitikai feszültség, rosszul sikerült 
gazdasági esztendő mindig nyomot hagytak az állam 
gazdasági viszonyain, de ekkora megpróbáltatást, 
amekkorába az úgynevezett békeszerződések gonosz 
korlátoltsága döntötte Európát, ezideig semmiféle 
kozgazdasági elmélet nem ismert. 

A tizenkettedik órában jött ez a törvényjavaslat. 
Bajtársaink előtt nem kell ecsetelnünk, mekkora a 
nyomorúság szerte az országban, hiszen saj át sze
meikkel látják nap-nap mellett. A végnélküli gazda
sági válság egymásután teszi tönkre a gyárost, a föld
mívest, az iparost, kereskedőt, munkást, orvost, mér
nököt, egyszóval mindenkit, akinek a léte ahhoz van 
kötve, hogy másoknak pénzük legyen. Természetes, 
hogy ennek megfelelően az állam adójövedelmei is 
napról-napra csökkennek, ha pedig nincs adó, hon
nan fedezze az állam a maga fenntartásának költsé
geit s honnan fizesse százezernyi alkalmazott j át ? 

N em hisszük, hogy a közalkalmazottak számának 
tízszázalékos csökkentése a csendőrséget is érintené. 
N ehéz gazdasági viszonyok között fokozott rendre 
van szükség, s a bűnöst is éppen úgy a törvény kezére 
kell adni, mint normális időkben. Ehhez mai létszá
munk is szűkösen elegendő. Hogy az állam bürokra
tikus adminisztrációját tízszázaléknyival kevesebb al
kalmazottal is el lehet-e látni vagy sem, annak a meg
ítélése nem mireánk tartozik ugyan, de ha mégis meg
kérdeznének, nyugodtan rválaszolnók, hogy : igen. 

Fokozatosan növekvő adóval sujt a törvény min
denkit, aki manapság is abban a szerencsés helyzet
ben van, hogy valamilyen címen jövedelmet húzhat. 
N em hisszük, hogy lenne valaki, aki kétségbevonná 
annak az igazságosságát és méltányosságát, hogy az 
állam mindenkitől elvesz egy-egy falatka kenyeret 
azok számára, akiket már csak ez menthet meg a 10-
pástól vagy az éhenhalástól. A Főméltóságú Asszony 

nemeslelkű akciójára adott tíz-húszpengős, vagy akár 
hatszázpengős adományok is eléggé bizonyították, 
hogy vannak, akiknél a jótékonyságot nem lehet más 
érzelemre vagy belátásra alapítani, mint a törvény 
szigora iránt való respektusra. 

Áldozatnak nevezik némelyek ezt a jótékonysá. 
got, pedig nem áldozat, hanem kötelesség. Áldozat, 
az, ha valaki a haza védelmében otthagyja a féllábát, 
vagy a félszemét. Az is áldozat, ha valaki az utolsó 
fillérjét is hadikölcsönbe fekteti anélkül, hogy bizto
sítéka lenne arra, hogy visszakapja. De az, hogy va
laki a fizetésének, vagyonának vagy jövedelmének 
egy csekély töredékéröl lemondjon azért, hogy ezzel 
az országot és önmagát is megmentse, nem áldozat. 

Emlékezzünk csak két dátumra! 
Az egyikről, 1848 ,március 15-éről ezeket írja a 

krónika : ". . .  A Városháztéren, amelyet március 
15-én Szabadságtérre kereszteltek, nagy népgyűlést 
tartottak és itt Vasvári Pál a szenvedő haza nevében 
adakozásra szólította fel a polgárságot. Erre előlépett 
Rottenbiller polgármester, kivette zsebéből a drága 
aranyóráját, lehúzta ujjáról nehéz pecsétgyűrűjét és 
e szavakkal dobta bele az értékes tárgyakat egy nagy 
kosárba : "Midőn a haza szegénységben van, oda kell 
adnunk mindenünket felsegélésére ! Polgártársak, kö
vessétek példámat!" Azonnal követte a díszruhás 
Kacskovics, aki leoldotta derekáról a türkiszkövekkel 
behintett aranyövet és szintén a kosárba dobta. A lel
kesedés hangj a zúgott végig a térségen. A néptömeg 
egyszerre megmozdult. Mindenki első akart lenni ál
dozatának meghozatalában. Ki aranyláncát, ki gyűrű
jét, ki óráját adta oda. A nők levették karpereceiket, 
függőiket ; egy öreg iparos levagdalta ott a helyszí
nen dolmányának összes ezüstgombjait és azokat adta 
oda . . . " Foly tass uk-e még? 

A másik dátumnak most van tizenegyéves év
fordulója : 1919 november 16! Mikor az első darab 
kenyeret a kirakatban megpillantottuk, úgy éreztük, 
hogy az Igéret földjére érkeztünk. Azon a novemberi 
napon kezdődött ez, amikor Kelenföld felől először 
harsant fel a jólismert kürtszó s bevonult Budapestre 
a Nemzeti Hadsereg. Tulajdonképpen csak azóta 
élünk újra. Igaz : ki jobban, ki rosszabbul. Ha a há
ború előtti időkre gondolunk : rosszul, ha 1919 jut az 
eszünkbe : nagyszerű en. Tudj uk, mennyire hiányzik 
bajtársainknak még az a falat kenyér is, amit oda 
kell adniok, mégis, adjanak hálát az Istennek, hogy 
azok között vannak, akik adnak s nem azok között, 
akik számára adni kell. 

N em tart örökké ez az állapot: a megváltás, a 
revizió nincs már messze. Addig azonban egymásnak 
kell hogy vessük a vállainkat, különben elveszünk. Fo
gadjuk ezzel a belátással a törvény javaslatot, először, 
mert hazafias szempontból ez a legszebb és a legtei·
mészetesebb, másodszor pedig, mert az adott viszo
nyok között a legokosabb is. 
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A vérnyomokról.. 
.írta: PRE1'TENHOFFER ANDOR százados. 

Véres bűncselekményeknél a vérnyomoknak 
nagy jelentőségük van, Imert a bűncselekményre 
vonatkozólag belőlük sok adatot meríthetünk. Éppen 
ezért fontos, hogy a csendőr tudj a, miként keresse 
fel a vérnyomokat, mit tudhat meg 'belőlük s mi az 
eljárás abban az esetben, ha azokat szakértői !Vizsgá
lat céljaira rögzítenie kell. 

Első fontos tudnivaló,' hogy milyen is a vér
nyom, milyen 'a sZÍne, alakja s milyen körülmények 
j.átszanak közre a különböző vérnyomok keletkezé
sénél. 

Nem szabad azt gondolnuI).k, hogy a kifolyt vér 
hosszabb ideig megtartja piros sZÍnét IlS hogy tehát 
élénk sZÍne következtében a felkutatása nem ütközik 
nehézségbe, mert a vér aszerint, hogy milyen 
anyagra folyik, maj dnem az összes elképzelhető 
elszíneződéseken átmehet. !A nap behatása következ
tében csakhamar barna színt vesz fel, majd pár nap 
mulva fakószürkévé válik. A vérnyomok felkutatása 
tehát nagyobb helyiségben rvagy éppen a szabadban 
nagyon nehéz feladat, azért a nyomozó csendőr, ha 
csak teheti, már a felkutatásnál vegyen ,szakértőt 
igénybe. Ilyen szakértő lehet az lorvos vagy :- sza
badban történő kutatásnál - vadászemberek, kiknek 
gyakorlat uk van a vérnyomok keresésében és köve
tésében. A kriminalisztika ismer ,olyan eseteket is, 
midőn a 'szabadban kutya segítségével sikerült a 
vérnyomokat felkutatni. 

A keresésnél tegyük fel először magunknak a 
kérdést: "Hol lehetnek vérnyomok ?" vagyis: hova 

Emlék.e:lelö ének.. 
Mikor cl 1.'opas::., ős::.i mezőt járod 
És !iitedbe szélvész muzsikril, 
Bajtárs! J lIsson az eszedbe mindig, 
Ami történt egyszer s ami ma is fáj! 

A Kárpátok ezer havas lejtőjén 
Ma már cseh zsandár lépte roppan 
És egy öreg magyar csendőr zokog 
Fent, a csík ország i havClsokban. 

Bánát, Bácska dús földjén is fakulnaJ.: 
A magyar csendőrjárta nyomok: 
Gőgösen vigyáznak a kis falllk felplt 
Ellenséges puskák s szuronyok. 

Ott, ahol egykor hajdllősöd kardja, 
Majd később a csendlegény őrködött, 
Ma mind idegen zsandár kérkedik 
Magyar erdők, mezők, tanyák fölött. 

folyhatott, fecskehdezhetett a vér; továbbá, !hogy a 
tettes vagy a sértett Ihová hurcolhatott el vért. Kép
zeljük el, hogy merre haladhatott a tettes, Nagy ha 
a halál nem azonnal következett be, a megsebesített 
sértett nek 'útközben milyen tárgyakat kellett meg
érintenie, vagy érinthetett meg. 

Ha mindezeket elgondoltuk, lépésről-lépésre kell 
a kutatást lefolytatni, állandóan ;Ügyelve, nehogy a 
nyomokat mi magunk eltapossuk vagy elmázoljuk. 

Ez a keresés nagy türelmet és rendszerességet 
igényel. Padlón vagy világosszínű falon könnyű a 
vérnyomot megtalálni, de már például a különböző 
berendezési tárgyakon igen nehéz, mert az egyoldal
ról jövő világítás, a bútorok színe, alakja stb. annak 
felfedezését nagyon megnehezíti. 

Gondosan vizsgáljuk meg azokat a helyeket, 
amelyek rendes körülmények között nem láthatók, 
pl. fiókok alsó részét, ifogantyúit, asztalok, ;tblak
deszkák alsó szélét, annállás inkább, mert vannak 
emberek, akik bepiszkolódott kezüket ilyen helyekre 
szokták odadörzsölni s ez szokásuklcá válván, a bűn
cselekmény elkövetése alkalmával bevérezett kezeiket 
is odadörzsölik ' 

A keresést megkönnyíti, ha még nappal is gyer
tyát gyujtunk s annak tvilágánál keresünk" ,egyrészt, 
mert a fénynek különböző oldalakról történő rávetí
tése megkönnyíti az észrevevést, másrészt mert 
önkéntelenül is gondosabban vizsgáljuk meg az 
egyes helyeket, ha nem nagy tfelületet tekintünk ,át 
egyszerre, hanem mindig csak a gyertya fénye által 
megvilágított kis részt 'Vizsgáljuk. A vér különben 
beszáradás után fénylik, azt azonban csak úgy lát
hatjuk, ha különböző oldalakról világítj uk " meg. 

Mikor a kopasz őszi mezőt járod 
És erős szemed az éjszakába belenéz, 
Emeld biiszkén fe jed s kakastollad, 
Pllskád szíját rántsa meg a kéz! 

Bajtárs! Emlékezz és sohsem felejtsd, 
KakastoUad rilcoltsa át az álmodat: 
"Csak magyar csendőr portyázhatja 
Az ezeréves szent hatáI"Okatl" 

DR. T AUBERT ERNO hadnagy. 

Mozgósítás! 
írta: AXA ROLF., 

A j úliusvégi délután verőfénye álmosan feküdt a 
laktanyán. F élhárom' ó,ra volt. A hatalmas épü let aludni 
látszott. A ,l,aktanyaudar üresen égett la :napsugárban. 
A s zázIadok a délutáni !foglalkozáSi lelsQ 'óráját - éppen 
a 'nagy pö,ségre való tekintettell - a Ileg"lény-ségi szobák
ban 'tartották meg. M1ent minden, Illlint ta, legmélyebb bé
kében . Nem mondom, hogy a Szerbrra elleni mozgósítás, 
amely a zászlóaljat egyébként nem érintette, nem 'ha
gyott nyomot a kedélyekben. Soha a kantin nem volt 
annyIra zsúfolva, mint ezekben ,a rtapokbl3.n, és soha 
Weisz Samu, ja héber Jffintinos még nem csinált 'ilyen 
fény,es ü zl etet. Igaz vilszont, hogy Isoha még 'nem kezelte 
ilyen szigorúan ,'a 'hitelezésre vonatkozó tilalmat - mert 
hát mit 'lehet tudni? 

Persze, hogy lázban égtek a virágszálak egytől
egyig! 'és mégegyszer olyan kényesen U'épkedtek a város-
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Nagyon jó szolgálatot tesz a kutatásnál a kézi 
nagyítólencse. 

Lesznek olyan esetek is, amikor csak fény
képezőgép segítségével 'tudjuk ,a vérnyomokat fel
fedezni. Különösen azokban az esetekben alkalmaz
hatjuk a fényképezőgépet, :amikor kimosott vér
nyomok ról van szó, mert még az elmosódott nyomok 
is, amelyek szabadszemmel nem láthatók, :a fény
képen dól feltünnek, ha �sak nyoma maradt is a 
vér vörhenyes színének. A fényképezésre különben 
még )vissza fogok térni. 

Ra úgyaátszik, hogy a tettes a helyszínén meg
mosakodhatott, vizsgálj uk meg azokat az edényeket, 
melyekben ez megtörténhetett. Vízvezetéknél gondot 
kell fordítani ,a, kiöntő kagyló ra s ,a szifonberende
zésre is. A szifon S alakú csövében ugyanis hosszabb 
idő után is találhatunk véres vizet. Természetes, 
hogy törülközőket és hasonló anyagokat is, hova 
a tette kezeit törülhette, megvizsgáljuk. 

Különös gonddal kell a gyanusítottat magát 
megvizsgálni. Vizsgáljuk meg cipőit, azok talpát, 
varratait, még ha a cselekmény óta hosszabb ido 
telt is el. s ha azok azóta már ki is voltak tisztítva. 

A meztelen lábon a köröm alatt s a bőr repe
déseiben a vér sokáig megmaradhat. Ha a mezítelen 
láb vizsgálatától eredményt lehet várni (pl. a hely
színen mezítelen láb véres lenyomata maradt vissza), 
akkor mossuk meg a lábat s a 'Vizet laboratóriumi 
megvizsgálás végett küldj ük be a budapesti nyo
mozó alosztálynak. Vizsgáljuk meg alaposan a gya
�usított felső- és alsóruháit is. Miért van a gyanusí
totton frjssen mosott il'uha, hol van a régi, miért 
nincs meg, miért mosta ki? stb. A ruházat�m kü)ö-

ban, a korzón. E.gyébként a háborús borzalmak· egyelőre 
l!l<ég csak a tvárosi polgárság éléskamrái készletének 
nagymérvű 'csökkenésében 'nyilvánultak 'meg. Ugyanis 
valtahány militaristta hajlamú Julcsa vagy' Panni kezelte 
a konyhát, ;mind kötelességének tartotta, hogy ,,'szívsze
re!mét" dupla vacsoraadagokkal ,traktálj>a,' mert ,hát ki, 
tudja, mli lesz szegénnyel ? 

- Bizony, �i tudja, mi lesz velem!? - hagyta rá 
ilyenkor készségesen RZ ,illető hadfi és lehetőleg borús 
képet vágvta, új adagot \szelt a kacsapec.seny.éből'. Egy jó
képű kacsacomb mindenesetre megért ,egy !kis búskomor
ságot. : 

, Egyéblrent azonban a !SzáZ/ad belső életében a leg
mélyebb békebeli egyformaság 'uralkodott. Az egyetlen 
háborús tünet /!lz volt, hogy ,a Iszámvivő ,őTmester, Pri
hodla, tüntetőleg kikö,szörültette a '!kardját a fegyver
mesterrel, sőt Halog Jóska határozottan állitotta, hogy 
látta ;Prihodát egy utcai tüntetés alkalmával,amint ver
senyt énekelt a tömeggel, hogy: 

- Mekalj, 'mekalj, kutya Szerbia! 
.. A Prihoda harci lázával szemben ,szöges ellentétben 

állott a fenyegető komorság, ;amely őrmester úr Gajda
csi '-arcán tükröződött e vá,lságos napokban. Neki sehogy 
se tetszett ta nagy zűrzavar. A háború leshetőségével nem 
nagyon -törődött, de ihatá.rozottan elítélte magában a 
nagy nekikészülődést. Féltette 'a század fegyelmét, �él
tette ,azt a gépszerű pontnsságot, imely eddig a szolgá
latban megnyilvánuI.t. Ezért, minél magasabbra csap
t3Jk a lelkesedés huliámai, :annál Ie'rősebb kézzel igyeke
zett érvényt szerezni ',az előírások betűinek. 

, Ilyen' emberevő hangulatban volt most is, hogy egy 
legénységi szobában okttatta a bakákat 'a u.sztességes 

nösen kutassunk ;a zsebek' leffentyuin, a gombok 
alatt, Ja varratokban, a nadrágszárakon, a kabát
ujjak szélein, egyszóval azokon a helyeken, amelye-o 
ket .a gyanusítottnak öltözködés vagy vetkőzés köz
ben meg kellett lÍognia. 

Nehezebb Ja vérnyomokat a szabadban meg
találni. Az időjárás, eső, harmat, napfény, szél meg
változtathatja, sőt el is tüntetheti azokat, különböző 
rovarok lpedig, pl. hangyák, legyek, földi giliszták 
rövid idő alatt fel is falhatják. 

Alakjukra nézve .a vérnyomok :többfélék aehet
nek. Ez a kiömlött vérmennyiségtől s attól függ, 
hogyan folyik ki a vér. A kiömlött vérmennyiség 
megállapítása fontos, mert ha egy hulla mellett, 
amelyen olyan sérülés látszik, amelynek erősen 
véreznie kellett, isemmi, 'vagy csak nagyon kevés vért 
találunk, ez arra enged következtetni, hogy az ille
tőt nem a feltalálás helyén sebesítették meg, hanem 
úgy vitték �da, sebesülten, magától ment oda, vagy 
más módon ölték meg ,(megfojtották) s a ;nyomo
zás félrevezetése !végett Imár csak a hullán ejtettek 
sebet. A kiömlött vér olyan talajon, amely azt nem 
issza be, nagy tócsában alszik meg, olyan talajon 
azonban, amely azt beissza (pl. homok), a talaj bel-o 
sej ébe szivárog s csak kis foltot hagy. 

Ha vastagabb ütőér sérül meg, abból a vér 
sugáralakban fecskendez ki, esetleg több méternyire 
is. Az ilyen vér ,először sugáralakú, majd távolabb 
cseppekben hull széjjel. Ennek következtében a 
közelben lévő tárgyakon széles, összefüggő csíkot 
alkot, a távolabb eső tárgyakra azonban már qsak 
cseppek jutnak. 

Ezek a kis vércseppecskék, ha derékszög-

magaviseletre a városi kimenő esetén. Síri csend ural
kodott. Az ablaküv,egen egy árv'a Jégy �ümmögése kí,sérte 
halkan Gajdlacsi !Szavait: 

- \1\.zt pedig senki ',se gondolja, hogy mo'st, mert az 
egész világ megbolondult, nektek lis ezabad a vásáT. Itt 
van például a Kovács, akit tegnlap a tüzérek ikilöktek a 
koc.smából . .. te ,Kovács, nem sült le a bőr ,a képedről, 
hogy ez megtörwnhetett? 

Kovács lángvörös arccal pattant fel. 
� Őrmester úr, ik meld>e ',gehorzá.m, sokan vótak, ,én 

meg csa,k egymagam ... De ikettőnek azért 'bevertem a 
fejét! - tette hozzá bÜ8�kén. 

Gajdacsi rosszalólag intett. 
- Hát éppen -ez, az, édes fiam. Hiszen Illem mon

dom, :ha önvédelem forog fent ... tenálad különben biz
tooan fennlforgott, erről 'meg vagyok' győződve ... de ál
talában véve egy derék, tisztességes balm nem áll ki ve
rekedni a tüzérekkel. Hanem, ha verekedés támad a 
kocsmában, még ha mindenki verekszik is, szépen csen
ben !ki�s�za a borát, aztán 'hlazajön ... Te Balog, mit 
mondtam? 

,Balog, ki va},ahol hátul éppen elbóbiskolt, ,ijedten 
ugrott fel. 

- Azt ... azt mondta az, ,őrmeste'r úr ... ik melde 
gehorzám . .. hogy ha verekedés vtan a ko osmában, azt 
én meg bent vagyok, akkor kiiszom a tüzérek borát, oszt 
hazajövök. 

- Kssz - nyikkantotta el magát Czepe. 
_ .  Őrmester úr Gajdacsit 'elöntötte laZ \epe: 

- Te fakutya! Te 'még röhögni mensz?! - för
medt Irá és vészjóslóan feléje közeledett ... 

E !sorsdöntő pillanatban 'éktelen üvöltés verte fel a 
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ben csapódnak ;fel, kb. köralakú nyomot ejtenek s 
minden irányban .csipkések. Ez a csipkéződés azon
ban el is maradhat, ha pl. a csepp olyan felületre 
esik, amely azt rögtön beissza. 

Más azonban a lVérnyom alakja, ha a vércsep
pek nem derékszögben csapódnak fel. Ebben az eset
ben a kis vérgömböcskék a felcsapódás helyén !Végig
guruinak, a tapadás következtében ,elfogynak s a 
fecskendezés irányába húzódó, hosszúkás, kihegye
sedő, felkiáltój eIhez hasonló foltokat alkotnak. 

Ha a vércseppek saját ,súlyuknál fogva esnek le, 
vízszintes síkon köralakú, rrlÍnden irányban csipkés 
foltok, ferde síkon pedig kissé elnyujtott foltok 
keletkeznek, iIllelyekne� csak egy irányban csipkézett 
a szélük. Ilyen egyirányban (csipkézett foltok jönnek 
létre akkor is, ha az egyén, kiről a 'Vér csepeg, moz
gásban I van. Ebben az esetben a csipkézett szél 
mutatj�'a mozgás irányát. A csipkézett szél azonban 
a mozgás iránya tekintetében meg is tévesztheti i a 
nyomozót. Mert, ha a mozgó egyénnek a kezéből cse
peg' ,a vér, melyet gyors menésnél előre-hátra lenget, 
akkor annak a Iyércseppnek a csipkézett széle, mely 
akkor cseppent le, mikor a kéz hátrafelé lengett, a 
menetiránnyal ellenkező iirányú lesz. 

Fecskendezett vérnyom nemcsak akkor kelet
kezhetik, ha ütőérből jön a vér, hanem akkor is, ha 
vérrel :fedett helyet nagyobb ütés ér vagy ha egy 
véres tárgy 'suhintása juttatja a vért valamely felü-
letre. ' 

Vannak a felsoroltakon kívül természetesen 
más :alakú vérnyomok is, melyek :nagyon sokfélék 
lehetnek. Így, 'pl. erős vérzésnél vér csík j elölheti meg 
a megtett utat, holttest vonszolásánál széles, elmázolt 

laktanya csendjét. A szomszédos tizenötödik század fe
löt hangzott. Gajdacsi megál.lt. Vad dobogás 'a folyosón. 
Az ajtó felpattant. 

- Mozgósítás!! 'Éljen!! 
És a tirenötödik '8záood legénysége tombolva kavar-

gott be a szobába. I 
- Éljen!! - ordított a tizennegyedik század 'is és 

fel ugrálva, vad indiánus tán.cba fogott. 
GajdaC'siban elhült a vér a hihetetlen fegyelmezet

lenség 'láttára. Sz6].ni :aikart, de hangját elnyomta a �si
vaj. Újabb hullám tódult Ibe 'az ajtón. Gajdacsi nem hitt 
a szemének: a 'bakák vállain trónolt őrmester úr Pri
hoda, .lelkesen hadonászva frissen köszörült kardjával: 

- Fogom vagni, aprítani büdös muszka! !-- riká- . 
cso.lt - fa.sirozott ClSinal:sz! Utanam, klapecok, utan am. 
hol ágyúk Ider.gelnek! ! 

Szónoklatát, sajnos, nem fejezhette be. MegzaV'arta 
Gajdacsi, ki megta.lálta a módját a 'tömeg megfékezé
sének. Az egyetlen, a Ilegbiztosabb, a legegyszerűbb mó
dot. Nekieresztette öblös hangját: 

- Habt lacht!! 
A vezényszó galvanizáló csattanásán g€plesen 

megmerevedett' mindenki, összekoppantak la sarkak, a 
combI"a kerültek a tenyerek. Mivel pedig a varázsigék a 
Prihodát emelő karokra �s hatottak, őrmester 'úr Pri
hoda tompa ,z,uhanással hiTtelen földet ért. Tiltakozásra 
nyitotta 'a .száját, 'de egy pillantás Gajdae:si arcára, újból 
elhallgattatta. Feltápászkodott és kiosont az ajón. 

Csend volt, csak a ,légy 'zümmögött ismét az ahl'ak
üvegen. Gajdacsi végi.gsöpörte ,szúrós tekintetével ·a 
"lázadókat". Szólni akart, ordítani, rapportra küldeni ... 

De ekkor ... 

sávok keletkezhetnek, véres kézzel való megfogástól, 
taposástól, véres eszközök letételétől más és más 
alakú vérnyomok származnak. 

Mi az eljárás most már 3/ megtalált vérnyomok
kal ? 

Olyan esetekben, amikor a vérnyomok nem bir
nak különösenlJlagy jelentőséggel vagy csak kevés 
vérnyomról van szó, elég, ha azokat a helyszínrajzba 
berajzoljuk. Olyan esetekben azonban, mikor sok a 
vérnyom s azoknak fekvése, alakja nagy fontosság
gal bir, inem rajzoljuk bele a helyszínrajzba, mert 
ezáltal a rajz áttekinthetősége szenvedne. Ilyen ese
tekben a JVérnyomokról külön helyszínrajzot szer
kesztünk, a következőképen: miután a tulaj don
képeni helyszínrajz elkészült, arra átlátszó oleáta
papírt 'fektetünk, melyre ,azonban csak az alsó rajz 
keretét rajzoljuk be, a vérnyomokat pedig pirossal 
rávezet jük. Ha már most a vérnyomokat feltüntető 
vázlatot pontosan a helyszínrajzra fektetjük (ezért 
kell a 'keretet berajzolni) , mindig megláthatjuk a 
vérnyomok helyzetét, anélkül, hogy az eredeti hely
színrajzot a sok vérnyom Iberajzolásával ;áttekinthe
tetlenné tettük volna. 

önként értendő, hogy az )lyen vázlat nem tün
tetheti fel teljes 'pontossággal a vérnyomok 'számát, 
alakját s azok természetes nagyságát, : szükséges 
tehát, hogy az egyes '!helyeken, bútorokon talált vér
nyomokat vagy vérnyomcsoportokat , természetes 
nagyságban, részletesen is lerajzoljuk S a helyszín
rajzhoz csatoljuk. Ezeket a részletrajzokat ugyan
csak oleáta-papírra raj zolj uk, a vérnyomokra való 
ráfektetés által s feIírással, esetleg jelmagyarázattal 
látjuk el. 

Látta a sok délceg :legényt, akiket úgy !Szeretett. 
Látta őket acélfallá merevedve, de a I.elkesedés ·lobogó 
lázával a szemükben. És Őlrmester úr Gajdacsi kérges 
szívén vallami addig Iso,hasem ismert melegség futott át. 

Nyelt egyet és végjgsodorta a bajuszát. 
- Jól van, no . .. jór ·van, gyerekek ... dör-

mö,gte. � Hanem .azért ... ' 

Kifordult 'a .szobábóL 
- Éljen az ő.rmester űr! - tört ki a háta mögött 

új.ra a vihar. ' Sőt Gzepe nehányad magával utána is 
ronlÍott, hogy :tel,emeljék. '\ 

De Gajdacsi hamlaws,an leintette. Czepe leforrázva 
eJ kullogott, Gajdacs'i !pedig a századirodába nyitott be, 
hová 'alig pár perccel' azelőtt íkapitány úr Bartha is meg
érkezett. Éppen a mozgósít�si tervezetet lapozgatta. 

- Jó, hogy itt van, Gajdacsi! - mondta. - Első 
teendő: csukaszürke ruhába :átöltözni! 

Őrmester úr Gajdacsi világéletében fegyelmezett 
katona vol,t. De most ,az egyszer úgy érezte, :hogy köte
lessége ell en.kezni. 

- Herr Hauptmann, ik bitte gehorzam ... muszáj? 
Kapitány úr (Bartha c,sodálkozva 'nézett Ifel. 
- Persze, hogy muszáj. Miért !kérdi? 
- Hát .. . úgy gondolnám, kapitány 'úr, hogy :talán 

meg lehetne csináln� azt a háborút ,a gyakorlóöltözethen 
is ' . .. 'Mert Ihla ki'adjuk 'az új készletet, ÖS8zepi.szkolják.-. 
Tönkremegy minden. Ha Ihazajövüník, csupa régi rongy 
lesz a raktáron. 

Kapitány ú.r Bartha elmosolyodott. 
� Sohse ;törje most 'a fejét, Gajdacsi. Csak adja ki. 

Így .szól a pa:rancs. Egyébként ... mi,lyen a ,legénység 
hangulata? 
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Rögzíthetjük a vémyomokat jfényképezés útján 
is. Ez �setben azonban az szükséges, hogy a 'nyom
mal együtt egy melléjük fektetett mértéket, pl. cm 
és mm beosztással ellátott vonalzót is lefényképez
zünk, hogy �gy a vérnyomok nagysága a fényképről 
megállapítható legyen. 

Legkönnyebb és legbiztosabb a rögzítés abban 
az esetben, ha a tárgyakat a vémyomokkal együtt 
magunkkal vihet j ük. Ez megtörténhetik kisebb tár
gyaknál, ruházati cikkeknél, kisebb köveknél, szabad
ban levő növényzeten talált vémyomoknál, amikor 
mindezek elvitel e nem ütközik !nehézségbe. 

Élő 'növényzeten levő nyomoknál arra ikell töre
kednünk, hogy a növény minél tovább frissen marad
jon, mert másként elszáradva összezsugorodik s 
ezáltal a lVérnyom alakja, nagysága is megváltozik, 
sőt a vér úgy lepereghet róla, hogy nyoma sem 
marad. Növényeket tehát azonnal a levágás után 
vízbe. kell tenni, így 1-2 napig frissen maradnak. Ha 
lábon álló szálas takarmányon !Vagy gabonán ttalál
tunk vémyomokat, ezeket úgy 'biztosítj uk, hogy a 
bevérezett szálakat először �lul, rt földhöz közel ,ösz
szekötjük, hogy a levágás ,után széjjel ne hulljanak 
s azután éles késsel'lVagy ollóvallevágjuk. 

Olyan tárgyakon talált li vémyomokat, melyeket 
magunkkal nem vihetünk, úgy rögzítünk, hogy a 
nyomot az alapot képező tárgy ,egy részének le
választásával kiemeljük. iPl. a bútorszövetet, tapétát 
kivágjuk, a padló, küszöb "stb. kérdéses részét véső
vel kiemeljük. Fumiros bútorokon a furnirt lefeszít
jük. l!':: lő. fákon a réteget lehánt juk. Ezeknél a mun
káknál ügyelni kell arra, hogy a vémyom közben 
tönkre ne menjen s különösen síma felületekről a 

őrmester úr Gajdacsi .gondterhes arcot vágott. 
- Rossz . .. nagyon rossz! 
- Hogy-hogy? - kél"dezte a kapitány úr meghök-

kenve. ' 

- Ordítanak, táncolnak . '. még az én jelenlétem
ben is mertek ... Egészen iszéjjelment minden 'fegyelem. 
Itt van például ez a Czepe. Még engem is fel akart 
emelni a vállára - mé.1tatlankodott Gajdacsi felhábo
rodva. 

De a kapitány úr megint csak mosolygott. 
- Hát csak adja ki a csukaszürkét, Gajdacsi. És 

hogy ki,ssé megnyugodjanak a kedélyek, ma este kilencig 
mindenkinek kimenöt adok. A Ilaktanyafogságosoknak 
is. Holna'Ptól fogva Iúgyil8 kemény munkánk lesz. 

Gajdaclsi tisztelgett, s·arkonforduilt és kiment. Se
hogy se tudta a kapitány urat megérteni. 

- Még a laktanyások js ... - mormogta lesujtva. És 
elhatározta, hogy történjék bármi, ő ezentúl is' a for
sritft alapján fog állni és megmenti 'a száz'adot az, anar
chiától. 

Két J,épést1se tett a folyosón, mi�{QIr egy ismerősarcú 
civilbe ütközött. Gajdacsi meghökkent. Hol is látta ő 
már ezt az alakot? 

- Alázatos szolgája, nagyságos örmes,ter úr! 
- Duftig! - ki�ltott Gajdacsi meglepetve - 'hát 

te h�gy kerülsz ide?! 
. 

Valóban Duftig volt, kit még az ősszel olyan sikere
sen riasztott el az ezred szelleme. Duftig sietett a magya-
rázattal : 

. 

- HaHom, hogy van mozgósítás. Hát gyöttem je
lentkezni. 

rétegesen beszáradt vér [e ne pattanjon. Ajánlatos 
ilyen munkához szakembert (mesterembert) igénybe 
venni. Fontos az, hogy aleválasztott részeken azok 
fekvési irányát jelzésekkel megjelöljük. 

V émyomok falról való levétele nagy türelmet 
igényel. Ha a fal többször 'Volt meszelve, akkor a 
mész ,sok helyen rétegekben leválik s ha szerencsénk 
Nan, sikerül a Ivérnyomot egy réteg mésszel >épség
ben levenni. Ha a fal egyáltalában nincs, vagy csak 
egyszer 'van meszelve, úgy a nyomot a habarccsal 
(malterral) �gyütt kell leválasztanunk. Ezt vésővel 
érhetjük ,el a legkönnyebben. 

Mindezeket az eljárásokat azonban csakis azután 
szabad !IüegkÍsérelnünk; ha a nyomokat már lerajzol
tuk vagy lefényképeztük, mert - különösen gyakor
lat hiányában � a nyomok nagyon könnyen meg
semmisülhetnek. 

A földön levő nyomokat ásóval a földdel együtt 
kiemeljük s egy dobozba helyezzük. Vigyázni kell, 
hogy földi giliszta ne legyen a földben, mert a vért 
felfalj.a. 

Teljesen síma tárgyakról (üveg, csempe, fényes 
fém) úgyis !1evehetjük ,a vérnyomot, hogy : nedves 
szűrőpapírt helyezünk Irá, azt jól jrányomjuk s rövid 
idő mulva I'lehúzzuk. ' A 'Vérnyom cregtöbb \esetben a 
szűrőpapÍrra ragadva, le fog jönni. 

Ha 'a !nyom olyan tárgyon jVan, amelyről az itt 
ismertetett €ljárások egyikével 'sem lehet levenni, 
nem marad más hátra, mint azt onnan lekap ami sa 
kaparékot fényes, .síma papÍrba csomagolni. Durva 
papír, 'pl. tíjságpapÍr azért nem ajánlatos, mert az 
ilyen papír bolyhai az amúgyis kevés kaparékból egy 
részt magukra sz�dnek. ' 

- Te ... te jöttél jelentkezni? � kérde�te Gajda
esi kételkedve. 

- Phersze, gyöttem jel,entkezni felülvizsgálatra. A 
felmentés miatt, ,tetsz.ik tudni ... 

De már ez több volt, mint amennyit Gajdacsi túl
fűtött kedélye elbírt. Végre akadt egy :áldozata. 

- Mi.csoda? Felmentést? - üvöltötte, galJéronra
gadva a ,szerencsétlen \hébert. -- -Majd �dok én neked 
felmentést! Gyel"e csak! 

És 'Vasmarokkal vonszolta magával a l'aktár felé. 
... Duftig Ephraim volt az első, aki csukaszürkébe 

öltözött ... 
Félóra mulva a ·század is, lent állt már az udvaron, 

vadonatúj ,tábori egyenruhában. Őrmester úr Gajdacsi 
dehogy ds engedte volna el a kimenőelőtti tisztelgési 
gyakorlatokat! 

- Ajnc, cváj, ájnc, cváj! - mennydörögte az ájn
celd'efilirungozó ' virágszálak fülébe. - Ajnc, a rosstb 
egyen ki! Te Balog, te akarsz háborúba menni? Mikor 
még 'szalutálni Ise tudsz? Be a könyököt! Pel"8Ze, háború, 
ver·ekedés, az kéne, de a tisztes,séges : kopfvendung 'az 
büdös! Majd ',adok én nektek háborút! Ajnc, cváj! Aki 
pedig '!lern nyomja led'elé a lábujjhegyét, az /ne is szá
mítson arra, hogy magammal viszem! Az itthon marad, 
szégyenszeffil"e! Ajnc! 

Végre együtt lánt a 8zázad, fe8zesen, keményen, ra
gyogóan. Az új egyenruh�k 1áttá.ra Gajdacsi szíve még 
jobban elszorult. Mindenesetre 'egy utolsó intelmet in
tézett a századhoz, 'hogy a ruhákat a végromlás tól meg
óvja: 
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Lehet véi'nyomot tíszta vízzel, eéset segítségével 
lemosni s a vizet szűrőpapírral :felszívatni. Véres 
jeget, havat felolvasztunk s a vizet tiszta üvegbe 
önt jük. Ezt az utóbbi három eljárást csak azokban 
az esetekben alkalmazhatjuk, mikor nem a nyomok 
alakja a fontos, hanem csak 'annak a megállapítása, 
hogy lYér vagy nem vér, ember- vagy állatvér-e a 
kérdéses !folt. 

Minden esetben fel kell jegyezni, hogy a vér
nyomok milyen körülmények között találtattak (ned
vesen, 'szárazon, melegen, hidegen stb.), hogy azokat 
valaki megérintette vagy megérinthette-e, fagynak, 
hőnek voltak-e kitéve, idegen anyagokkal érintkezhet
tek-e, ha a vérnyom Ifaion volt, ez a Bzabadban vagy 
'fedél alatt 'Volt-e, 'mert ezek aj körülmények a vizsgá
latot eszközlő szakértő jrészére [kell, hogy ismeretesek 
legyenek. 

N agyon nehéz 'olyan vérnyomoknak a felkuta
tása, amelyeknek eltüntetését megkísérelt ék, mert a 
gyanusítottak néha nagy ügyességet tanusítanak a 
vérnyomok eltüntetésében. Ha ruhát vizsgálunk, 
elsősorban azt kell megállapítani, hogy ld lett-e az 
mosva vagy nem, ha igen, miért? Kimosott ruhában 
a vérfoltok fotográfiai vagy vegyi úton majdnem 
mindig kimutathatók, különösen, !ha a mosás meleg 
vagy téppen forró !vízben történt. Hideg vízzel 
ugyanis a vért, különösen dörzsöléssel, könnyen ki 
lehet 'lmosni, de meleg, vagy éppen forró vízzel való 
mosásnál a forró víz belesüti a ruhába a vér festő
anyagát s azután már nagyon nehéz 'azt onnan eltün
tetni. Ezt a nők jól tudják, ellenben :a férfiak kevésbé 
s hogy a vért minél könnyebben ,s alaposabban eltün
tethessék, forró lvÍzzel ,akarják kimosni. 

- Azt az egyet pedig megmondom nek,tek, a TU
hákra vigyázzatok, mint a 'S<zemetek fényéTe, Ha már a 
kapitány úr jósága megengedte, hogy tisztességesen 
menjetek az 'ellenség elé, az még 'inem jelenti azt, hogy 
akármit csinálhattok az új rüs'ztunggal. Ne ,gyűrjétek 
ne pistkoljátok, verekedés közben be ne vél'ezzétek, Ha 
pedig valaki a ISvarmléniában fűbe vagy pocsolyába 
mer belefeküdni, tannak kitépem a fülét, oszt menten 
hazazavarom ! Abtreten! 

E vészes If,enyegews ,azonban ,egyelő<re 'semmiképp 
sem Itlefolyásolta a viJrágszálak hangulatát. 'Vígtan zsi
bongva törtettek ki a kapun. És míg őrmester úr Gaj
dacsi gondterhelten fogott neki, hogy a feldúlt l'Iaktár
ban rend'et 'teremtsen, kint a városban zene pattogo.tt, 
viráge.ső hullott, búcsúcsókok csattantak. 

...  A tizennegyedik század raktáTára ráborult a ho
mály, Gajdacs,i mégegyszer végignézte a glédában so
rakozó nadrágokat, zubbonyokat, ingeket és tornisztere
ket, Itt megsímo.gatott egy dobot, ott meg:igazított egy 
csatot. Az esti szél távoli' muzsika foszlányait sodorta 
be a nyitott ablakon. És' őrme,ster úr Gajdacs.i, a rettent
hetetlén, va'lami furcsa belső "szoTongást érzett, amint 
utoljára tekintett maga körül szeretett raktárában. 

- Sohase lesz már úgy, aho.gy eddig volt-- mor
mogta. r- Az egész világ megbolondult! 

És llehorgasztott fejjel tette rá az ajtóra a lakatot. 
-K' 

Igaza voU. Azokban a forró ,napokban a z  egész 'vi
lág megbo'londult .. , É,s ,azóta, se lett úgy. ahogy volt! 

" 
... 

-0-

, Ha a g'yanusítottnak sikerült is a vérnyomot 
hideg vízzel teljesen eltüntetnie, azért nem kell á 
reményt feladnunk, mert még mindig fennáll a lehe
tőség, hogy a kimosás által vérrészecskék a varra
tok köze vagy azokba -a képződményekbe kerültek, 
amelyek régen viselt ruhák nál a ruhaanyag és a 
bélés között keletkeznek. Az ilyen helyeket behatóan 
meg kell Ivizsgálni, ez azonban 'inkább a szakértő 
feladata. A csendőr köteles 'azonban az ilyen ruhá
kat a szakértői vizsgálat részére biztOsítani. 

Különböz§ tárgyak és eszközök 'vizsgálatánál a 
fősúlyt a bemélyedésekre s általában olyan helyekre 
kell fordítani, ahonnan, 'a vért ''nehéz eltüntetni, mert 
a síma, könnyen hozzáférhető hely�kröl a 'vért' a 
tettes úgyis eltünteti. Fejszénél, ;kalapácsnál tehát 
ott, ahol a nyél bele /Van iliesztve. A fej �zét, kala
pácsot a nyélből kiveve, eszközölj ük a lYizsgálatot. 
Zsebkésnél a nyél belsej ébim S ahol a 'penge fordul, 
konyhakéseknél : ahol a penge a nyélbe beér, esetleg 
a nyelet tartó szegecskék 'lapocskái alatt, dorongok
nál � iepedésekbe'n stb: 

:Ha vérnyorpot' deszkáról, gerendáról felmosás, 
lekaparás 'vagy legyalulás által tüntettek el, a fel,
mosott, lekapart, legyalult helyet alaposan meg ken 
vizsgálni, mert különösen :régebbi deszkákban mély 
repedések szoktak lenni, amelyekben a vér az e1tün
tetés után is feltalálható. Különös gondot ikell fordí
tani a 'padlók héz'agaiban levő piszok vizsgálatára, 
mert az a 'vért, a' véres 'Vizet felszívja s 'az sokáig 
kimutatható benne, annál inkább is, mert a padló
hézagok kitisztítására a tettes aligha gondol. Falak 
vizsgálata is hasonló elvek '�zerint történj ék. Lehet
nek lott is -helyek, hova ,a vér mélyebben beszÍvódott 
s�hol tehát az még az eltüntetés után is feltalálható. 

Altalában az eltüntetett nyomok felkutatása 
már ;nem a nyomozó csendőrnek, hanem a szakértő
nek a feladata; a csendőr kötelessége itt többnyire 
csak annyi, /hogy megállapítja, vajjon a vérnyomok 
eltüntetése megtörtént, vagy megkÍséreltetett-e s 
hogy a !vizsgálathoz szükséges anyagot a szakértő 
részére biztosítsa. 

Mivel az elmondottakból látjuk, hogya vérnyo
mok 'vizsgálatát nagyon sok esetben a szakértő végzi, 
röviden ki akarok terjeszkedni arra is, hogy miként 
kell a vérnyomokat a szakértő 'részére biztosítani. 

Ha a szakértő a helyszínre Ikiszáll, gondoskodni 
,kell arról, hogy megérkeztéig a vérnyomok változat
lanul megmaradj anak. Különösen fontos ez szabad
ban levő, nyomoknál. Takarjuk le tehát az ily vér
nyomokat oly módon, �ogy azokat a szakértő sértet
len állapotban vizsgálhassa meg. Ha a szakértő nem 
megy a helyszínre, nekünk kell arról gondoskodnunk, 
hogy a 'kérdéses tárgyak hozzá kerüljenek, azokat 
tehát tudnunk kell becsomagQlni. '/A csomagolásnál az 
legyen az, elv, hogy a Itárgyakat úgy csomagoljuk, 
hogy a 'szállítással járó rázkódtatások, dobálásoktól 
a nyom tönkre ,ne menj en. Egy alkalommal a buda
pesti bűnügyi nyilvántartóban járva, az egyik tiszt
viselő -'egy borospoharat mutatott, melyet egy csend
őrörs küldött be oda abból a I�élból, hogy a rajta levő 
véres ujjlenyomatot 'vizsgálják meg. !A csomagolás 
iskolapéldáj a volt a rossz csomagolásnak : a dobozba 
tett borospohár gondosan finom íaforgácsba volt 
csomagolva. Természetes, hogy mire a pohár postán 
Budapestre ért, a forgács az lújjnyomot tönkretette. 
TIyen táj ékozatlanságnak előfordulnia nem sza1?�d, 
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Az alábbiakban felsorolok néhány példát arra, hogy 
a különböző tárgyakat hogyan kell becsomagolni: 

Véres ruhákat ládába kell csomagolni és pedig 
úgy, hogy a :Vérnyomok felül és szabadon legyenek. 
Ha a ruhát össze kell hajtani, a vérnyom belül 
legyen. Mindkét esetben azonban a csomagolás előtt 
a ládába lyukakat fúrjunk és zsineggel a ruhát úgy 
kössük a Jáda oldalaihoz, hogy az semerre se tudjon 
elmozdulni. :Vigyázni kell persze arra, hogy a nyomot 
a zsineggel se tegyük tönkre. 

PapÍron 'talált vérnyom épségben tartása, ha a 
nyom telj esen száraz, nem ütközik nagyobb nehéz
ségbe, mert csak egy tiszta papírlapot kell ráfektetni 
s igy egy könyvbe csomagolva, jól eláll. Fadal'abo
kat, kisebb ,szövet.darabokat, kisebb köveket úgy cso
magolunk, hogy egy dobozba rakva, il doboz aljához 
kötözzük azokat. 

Nagyobb itárgyakat, 'pl. fejszét, csákány t, nagy 
kalapács ot, dorongot, lőcs öt, ásót, tvasvillát minden
esetre nehezebb csomagolni, de ne sajnáljuk a fárad
ságot. Ha egy nagyobb tárgynak, pl. kalapácsnak 
mindkét oldalán vannak vérnyomok, a láda aljára 
papÍrgöngyölegeket ,szegezzünk s a kalapácsot úgy 
fektessük azokra, hogy a véres :rész sehol se érint
kezzék a papÍrgöngyöleggel. A tárgyat azután jó 
erősen a láda alj ához kötözzük. 

Nem lehet külön felsorolni nlÍnden egyes tárgy
nak a csomagolási módját, (de !ha szem előtt tartjuk 
az elvet, hogy a nyomnak szállítás közben sem 

tönkremennie, sem pedig változást szenvednie nem 
szabad, a csendőr leleményessége mindig megtalálj a 
a módját bármilyen tárgy csomagolásának is. 

Felsorolok 'még végül egy pár eljárási módot, 
amelyekkel a szakértő a beküldött vérnyomokat meg
vizsgálja. 

Mikroszkóppal meg lehet állapítani, hogy a vizs
gált 'anyag Ivér-e vagy pedig más anyag. Ezenkívül 
megállapítható az is, hogy a vér emlős, madár, hal, 
vagy kétéltű vére-e. Az emlősök ·vére is különbözik 
egymástól, minek következtében megállapítható, hogy 
az milyen emlősnek, esetleg embernek a vére. 

Olyan esetekben, midőn a !Vér pId ott állapotban 
van jelen, pl. 'véres '!Víz vizsgálatánál, a vér kimuta
tása spektroszkóppal (színképelemző-készülékkel) 
történik. A spektroszkópban látható színképből a 
szakértő a vér j elenlétét )<:önnyűszerrel ki tudj a 
mutatni. 

Kimutatható a vér vegyi úton is. Ha például 
gyanu van arra, hogy ruhadarabok on vérnyomok 
,vannak, melyek azonban szabadszemmel, esetleg 
nagyítóval 'sem fedezhetők fel, a szövetet a szakértő 
ollóval megnyirja s a kapott port kémlőszerrel (rea
genssel) vegyítve, vizsgálja. A különféle használatos 
kémlőszerek :nagyon' érzékenyek s velük nagyon 
kevés vér jelenléte is . kimutatható. 'Vannak a fel
soroltakon kívül más eljárások is, melyeknek ismer
tetése azonban hosszadalmas volna. 

Cikkemmel rá akartam mutatni arra, hogy a 
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vérnyomok, legyenek azok a helyszínen, gyanusítot
ton vagy valamely tárgyon, nagy fontossággal 
birnak a tettes kézrekerítésénél, 'a tettesség bizonyí
tásánál s általában a bűncselekmény lefolyásának 
rekonstruálásánál. Nem szabad !tehát ezt (8. fontos 
körülményt a nyomozó csendőrnek figyelmen kívül 
hagynia s a vérnyomok jelenlétét iE:lgyszerűen tudo
másul lVennie. Ha ilyeneket talál a helyszínen, azokat 
alaposan vizsgálja meg, alakjukat, helyzetüket pon
tosan rögzítse, esetleg a szakértő számára biztosítsa, 
mert azokból a �egtöbb esetben ;fontos következteté
sek 'vonhatók le. Ha pedig a bűncselekmény termé
szetéből következtetve, lVérnyomok j elenléte való
színű, a legnagyobb gondossággal, türelemmel ke
l'esse, vagy szakértővel kerestesse azokát, mért lehet, 
hogy eppen azon az egy elrej tett, .;j elentéktelenmik 
látszó ' vérnyomon fordul meg az egész rfyömozás 
sorsa. 

K·avarodás 
a szüzdohány körül. 

A m. !kir. Hadtörténelmi J. . .  evéltár okmányai alapján 
írta : vitéz BERl{ó ISTVÁN ny. ezredes. 

A mult század ötv,enes és hatvanas éveiben, amidőn 
Magyarországon az :osztrák i császári h atalom volt laz úr, 
sok olyan intézményt keUeU a népnek megismernie, ami
lyenekről azelőtt fogalma 18em 'volt. iEzeket az új intézmé
nyeket az osztrá!k abszolutizmus azzal az indokkal !honos í
totta meg, Ihog'y 'a civilizációt ki krell terjesztenie LMagyar
orszáwra is, ahol még naponta betyárok fosztják 'ki a kocsi
postát, ahol Imég szabadon termesztik a dohányt, ruhol nem 
ismerik ra ibélyegilletéket és 'albol még minden téren ,erősen 
ázsiai állapotok uI1alkodnak. 

Bár Magyarország nem volt annyira vau állápotban, 
amilyennek ra jó bécsi ikormány ra vi lág előtt azt kikürtülte, 
mégis meg kell vallanunk, hogy a poigári rend ,szempont
jából némi !reformokra valóbarn szükség volt. A császári 
kormány azonban ügyetlenül csinálta a reformokat ,és a 
magyar nép lelkületével eIientétes intézkedései által 
egyenesen gyűlöletessé tett még olyasmit i,s, amiért tulaj
donlképen 'hálás lehetett volna mindenki, aki a rendet, a 
biztonságot és az igazságot sz:.ereti. De n-emcsak a kor
mány 'intézkedéseiben volt itt a· iliiba, hanem azokban is, 
akik az intézkedések vég,rehajtására voltak hivatva. 

Ezek közé a végrehajtó kö�egek- közé tartozott a 
zsandár és a finánc is ; az előbbinek hivatása a közblz
.ton ság fenntartása volt, az utóbbi ra jö'vedéki �ihágások 
meg2.kadályozására volt ri:mde1ve. Noha 'a zsa�dárt .még 
csak elszív'elte valahogyan a nép, a fináncinté'zniényt 
azonban semmiképen rSem bir.ta bevenni. Az abban az 
időben újonnan bevezetett adók, továbbá a bélyeg- és jöve
déki ügyek még .annyira ismeretlenek voltak, �ogy az 
egyszerű magyar nép nem értette meg, vajjon miért nem 
liza.bad neki tetszése szerint egy kis jó pálin�át 'főzni, 
miért nem szabad annyi dohány t termelni, amennyit akar 
és miért ,ke1� la pipáját ,trafikdo'hánnyal megtömnÍe, ha 
füstölni óhajt. A bélyegilleték pedig_ egyrSzerűen szörnyű
ségszámba ment előtte, ·nem tudván felfogni, :hogy ugyan
akkora kis darabka papirosért miér,t Ikell imnél a hivatalos 
ÍrásnM többet fizetnie, mint amannál 

Akadtak oly�n ,el kesE-r edett· magyarok is, akik - bár 
nagy p ipások voltak - inkább i lemondtak a doh án y
�ásról, ide trafikot nem szívtak a világ minden kincséért 

. sem. Sőt · olyan 1'8lkes hazafi is volt, aki inkább elrvesz-

tette a lperét, d-e bélyegre ki illem adott egy krajcárt se. 
Helyes volt-e vagy sem az ilyen felfogás, raz nem játszott 
akkor szerepet. A fődolog az iVolt, hogy la ;gyüUölt császári 
hatalomnak egy :.krrajcárnyi hasznot se hajtson senki. 

A Ifináncok, vagyis pénzügyőrök túlnyomorészben 
idegenek, t. i. leginkább csehek és morváJk voltak, éppen 
úgy, mint a zsandárok is : csak lassan-lassan Iehetett I} 
későbbi évek folyamán magyarokat is megnyerni ·ezekre 
a szolgálatokra. Úgy la csendőrség, mint a pénzügyőrség, 
á1lami szerv ,lévén, őket ra legszigorúbban alikalmazott tör
vény védte és azok, akik akár a csendőrrel, akár a pénz
ügyőrrel szembeszálltak, hadi,törvényszék előtt feleltek 
tettükért. 

A császári hatalom harmadik s egyben J'egerősebb 
eszl'köze a katonaság volt. No'ha M agyarországrM is s.oroz
tak katonákat, a magyar ,Iegény,ségből álló ezredeket az 
osztrák örökös tartományok terü1etére vitték ki, helyettük 
pedig ausztriai csarpatokat hoztaik. így az összes iáIIami 
fegyveres intézmények idegenekből áUottrak. É,rdekes, 
hogy a szóbanforgó három állami intézmény tagjai, 'ra ika
tonák, a zsandárok és a fináncok nem állottak 'egymás
sal j ólábon. KüLönö,sen a f.ináncot nem szerették se a 
zsandároik, s'e a katonák, tmég pedig azért nem, mert a 
finánc, h ivatásának teljesítése folytán, .gyakran őnekik is 
ártott ;vagy keHermetlenséget okozott. Ezért nem nagyon 
Lelkesedtek, ha ra fináncok védelmére nekik Ike�lett ikarha
talmat szolgáltatni.  M ert azok a császári fináncok nem 
voltak olyan megértő, hazafias és értelmes embel'ek, mint 
a mostani magyar pénzügyőrök, azok túlzáJsba vitt szol
gálati buzgóságukban nem ismertek se Istent, se embert, 
hanem csakis a rrideg parag,rafust nézték s annak betű
szerint értelmezett rendelkezés,eit mi.ndenáron érvényrre 
akarták juttatni,  ha mindjárt ártatl'anok is szenvedtek 
miatta. 

A mult század hatvanas év-ei'böl maradt történelmi 
okmányok egyike figyelemreméltó esetről számol 'be, 
amelyből élénken kiviláglik, hogy a lnagyar nép, a 'zsan
dárok és a katonaság milyen érzeImekilrel viseltettek a 
fináncok i ránt. 

Kecsk'eméten, 1862 február ,5-én, h-etivásár a'lkalmá
val, az ottani cs. kirr. jpénzügyőri biztos két pénzügyőrt -
küldött a refornnátus koUégium előtt ,elterülő piactérre, 
ahol ócska házieszközökön kívül még puskát, pisztolyt, sőt 
fináncnemlátta szűzdohányt is szoktak árusitani.  Mind 'a 
két pénzügyőr fiatal' magyarr I1e.gény volt s ép.pen azért 
kü.1dték őket 'a szű�dohányárusítás megakadályozására, 
mert egyrészt a nép nyelvén tudtark beszélni, másrészt 
mert a pénzügyőri biztos, aki Csehországot vaIIotta szülő
földjének, a többi ideg,en finánclegénységet ikímélni akarta 
�()IImi kis Ifejbeveréstől, ami ra� ilyen: vállakozásnál ,rend
szerint be is következett. 

A két pénzügyőr vállára lVette ipookáját és végigjáJrta 
a teret. Alig néhány Jépés után ,tanyai ember,re akadtak. 
wId 45 csomó levelesc magyar dO'hányt hozo.tt ra piacra. 
Nosza ráestek éS! elvették az. eg-ész dohányt ; a tanyai ma
,gyart azonban nem sikerült e1csípni, mert az Ibeugrott ill 
néptömegbe és piIlanat aJratt eltünt. A két buzgó pénz
ügyőr diadallal vitte be a zsákmányt ra hiztoshoz és 
legott visszam·ent a vásárra, hogy újabb dohányárusító 
után kutasson. 

N em kellett sokáig rfáradniok., mert - amint később 
. j elentették - hamarosan megint alkadtak olyan emberre, 
a:ki - nem törődve a f,ináncok megjelenésével várható 
veszéllyel - keszkenőre kiterítv-e kínálgatott jó csomó 
finom magyar dohányt. A két finánc azonnal ott termett, 

'a dohányt keszkenőstül ,együ.tt összeszedte lés az árusítóva.] 
együtt szintén he akarta vinni a biztoshoz.. 
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Eikkor azonban a közelben lévő vásárosnép, amely 
már amúgyis dühös volt a fináncokra, hirtelen körülvette 
őket, az elfogott árusítót kiragadta loozeimből és különféle 
becsmérlő címekkel traktálva őket, fenyegetőleg .lépett fel. 
Botoo< emelkedtek a levegőbe és nem kellett sok biztatás, 
hogy az ütlegek árja meginduljon. A két szegény fináncot 
al3iposan ellátták. A lfiat3i1abbiktól elv,ették a puskát, le
verték fejéről a föveget és ütlegek 'zápol'ia között sikerült 
csak elmenekülnie. A másiknak fején szintén egymásután 
koppantak a botok, míg lYég.re összeesett, mire a nép .pus
káját és az elkobzott dohányt is elvéve tőle, még néhá
nyat TUgott rajta �s otthagyta öt. 

A szegény megvert finánc azután feltápászkodott és 
a vásárosok szidalmai iközött 'elfutott a pénzügyől'lSégre, 
ahol a biztosnak j elentést tett a rajta és tár.sán esett 
súlyos ibántalmazásról. A másik elvert finánc akkor már 
szintén ott volt ; a !biztos másik lPuskákat adott nekik, 
azonnal segítséget kért a csendőr.ségtől és a többi pénz
ügyőrt is mozgósította. 

A csendőrök a hozzájuk megerősítésül beosztott kato
nák !közül küldtek néhányat. Ezekkel 3iZ \egyik megvert 
pénzügyőr ,indult a vásárba, hogy az embereket, akik a 
bántalmazásban részesek voltllik, elfogja. A másik a többi 
pénzügyőrrel hasonló célból külön j árőrt alakított. Külön
böző útvonalon bejárták a piacot és a környező utcákat. 

A két bántalmazott úgy a vásártéren, mint a: közel·i 
u ákban felismert néhány embert, Illkik őket ütlegelték s 
akiik ,puskájukat elvették. Természetesen letartóztatták 

ezeket s bekísérték a KecSiloométen álloonásooó 2. vértes
ezred fogházába. Az a pénzügyőr .,pedig, aki az ütlegelés 
következtében a földre rogyott, laZ után a csllJpatkórhá:zJba 
ment, ahol ,sérülését bekötöztéik és arról orvosi látleletet 
vettek fel. A 'katonaorvos véleménye szerint a sérülés 
nem volt valami súlyos. A pénzügyőr t bottal ütötték fejbe, 
minek következtében Ifejböl'e mintegy félujjnyi.ra fel
repedt és a ,sérülés környéke kissé feldagadt. 

A sebesült az esetről felvett jegyzőikönyvi vallomásá
ban iparkodott kifej ezésre juttatni, hogy ő iR minden 
oldalról sűrűn zuhogó ütéseket egyideig hősiesen állta, 
mert a hozzá szorosan odanyomult néptömeg miatt egy
általában nem tudott védekezni. Amikor fejét a hátulról 
jött súlyos ütés érte, akkor elvesztette esmnéletét és 'PUS
káját 'még akkor is görcsösen magához ölelve, összeros
kadt. M agáJhoz térve, csak arra emlékezett, \hogy a tömeg 
rajta keresztülgázolt és mé.g akkor is ·szidalmazta. Puská
j át azonban elvitték s nem aátta társát sem. 

A csendőrség a� esetről szintén tett írásbeli jelentést 
a vezénylő tábornoknak 1Budára. Ez a jelentés azonban 
nem egészen úgy festette le a helyzetet, mínt ahogyan az 
ütlegelés szenvedő hősei előadtá.k. .,A. 'csendőrség megálla
pította, hogy a piacon az iHe.tő ember nem nyiltan áru'lta 
a dohány t, hanem .a Ifináncok leselkedtek utána és a su
bája alól erőszakkal húztak iki néhf,ny dohá!lycsomót. 
A vásáros nép e miatt az erőszakos .ravaszság miatt hara
,gudott meg rájuk, �iknek részéről még azt is súlyosbító 

. körülménynek vették az emberek., !hogy magyar létükre 
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Barkócz!l Mihály és Varga István Ijetektívfelügyelők síremléke a 'budapesti KerepesI-úti temetőben . A sÍ1'emlékek lelerp
lezésél'őI IE'gutóbbi számunkban megemlékeztünk. 

ilyen alattomosan keverik bajba a saját véreiket. A csend
őrség egyébiránt nem i� tulajdonított nagyobb .súlyt az 
egész dolog-nak ; látszott, �ogy ha nem is Ihelyesli a pénz
ügyőrök bántalmazását, azonban a t€ttesek felháborodás
ból eredő botütéseit bizonyos fokban mégis meg tudja 
érteni. 

Az akkor érvényben álló rendelkezések szerint a ipénz
ügyőrök bántalmazóit haditörvényszék elé állították. A e. 
vértes ezred hadbírája sorban kihallgatta őket, de vala
mennyien azt állították, hogy ártatlanok, sőt tanukra ihi
vatkoztak, akik igazolni tudják, Ihog-y a kérdéses időben 
nem is voltak a kollégium környékén. A tanukat szintén 
kihallgatták, ellenben azok nem tudták kétségtelenül be
igazoln'i, hogy a ,gyanusitottak abban az időben, amikor a 
tettlegesség- történt, valóban illem tartózkodtak a piacon 
és nem vettek részt az ütlegelésben. 

Kéttheti letartóztatás után psszeült 'a 2. vértesez.red 
haditörvényszéke. Az elnöklő kapitány bizonyára belátó 
ember lehetett, azonkívül a ihadbíró sem takarta felfújni a 
dolgot s �z ítéletet úgy \hozták meg, hogy \döntő bizonyíté
kok hiányában valamennyi vádlottat felmentették. Bizo
nyára a:kként gondolkoztak, iho,gy.13. jóféle szűzdo'hány miatt 
kiosztott néhány ibotbüntetésért Ibőven elegen.dő volt a !két
heti vizsgálati tfogság. 

Az egykorú 'okmányok nem mondják, de s'zinte .kiérzik 
belőlük, hogy /Úgy � csendőrök, mint az ítélkező 1katonák 
szinte valami Ikis kárörömet éreztek, 'hogy az okvetetlen
kedő két fi·atal pénzügyőr ez egyszer embereire akadt. Az 
azonban egészen bizonyos, hogy szűzdohányt azután is 
árultak a "hirös város" hetivásárain. 

Komárom 1 527. évi ostromáról egy akkori szemtanu, 
Urrintis Vellics, csodálkozással jegyezte fel, hogy az ostromló 
német tüzérség "hallatlan gyorsp,sággal" 5 óra p,latt 30, sőt 
35 lövést ia tett. Mit írt volna szegény Urrinus pl. a piave! 
pt:r'gőtűzről? 

A mi csendőrünk .. 
írt a :  HORVÁTH KÁLMÁN, 

(a Nemzeti Ujság ·munkatársa. 
Mindig megdobban a ,szívem, ha la 'csendőr kawas

tollát meglátom. Hogy miért? Nehéz volna erre felelni. 
Bele !kell nyúlni a lélek ;féltve őrzött ',érzéstárába JS meg
pengetni a húrt, amelynek rez.gése a ,gyermek !Ösztönöls 
me,gérzé!sétől la rférfi.szív dobbanásáig ,vezet. Mert g'Y'er
mekkorom Ióta ideálom a ma,gyar csendőr s a jeH,egzetes 
kakastoll összeforrt legszebb emlékejmmel 'abból a kor
ból, 'amelyben nem ismeTünk !felhőt, csak ,napsugárt. 

A gyermek mindent lát, mindent hall tés mindent 
megfigye,1 lakkor iB, amikor látszólag játékba van mé
lyen elmerülve. Különösen vonzza és érdekli mindaz, 
,ami ta 'megszokott környezetétő,l elütő, amit nem ért S 
amit a felnőttek sem tudnak gyermeknyelven, a fantá
Z:iáját ikielégítően megmagyarázni neki. így fogott meg 
engem gyermekkoromban � magyar csendőr és pedig 
ellsősorban annak a 'viselkedése, mert laz ,egészen más 
volt, mint amit másoknál tapasztalhattam. 

A csendőr, amint gyermekszemem megfigyelte, 
mentes 'volt mindenféle indulattól. .A ,csendőrt sohasem 
láttam vígnak, jókedvűnek, vagy tSzomorúnak, nem lát
tam; Isírni, nevetni." búsulni, örülni, hara.gudni, tombolni, 
hetvenkedni, dicsekedni. 'Nem hallottam énekelni, du
hajkodni, 'káromkodni. Nem láttam ikártyázni, ,inni, ré
szegeskedni, aSlszonynéppel enyelegni. Pedig sokszor 
megfigyeltem őket. Ha 'járőr jött a falunkba, mindig ott 
:3ettenkedtem körülötte. De mindenkor csak ugyanazt az 
egyforma Jámért Ikomolyságot ,tapaszta:l:hattam InMuk. 
Sz6v'al nem 'voltak olyanok, mint azolk laz emberek, ,aKi
ket .. ismert.em. 

_ De ,gyer�ekszemem mást is megfigyelt a 'c.sendőrÖk 
körül,. így ikülönösen azt, hogy nem iféltek senkitől és 
semmitől. 'Hogy a csavargóktól, cigányoktól, tolvajok. 

f' 
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A <ceglédi lova'Stanosztály november 9-én számos vendég részvételével jólsikerült Hubertus vadászlovaglást rendezett. 

tól, garázda ,legényektől s flltalában az emberektől nem 
félnek, azt még megértettem valahogy. De nem fének 
azok a Jharap6s kutyáktól,  isőt a falu bikájátót 'sem. Pe
dig mi gyerekek szörnyen respektáltuk ezeket. fgy pél
dául' a falu b.ikáját, ,amelyik már több embert 'felöklelt, 
csak az udvarunkat övező bástya tetejéről mertük szo
rongva megfigyelni,  amikor, nyomában a pásztorral, 
kormos nyakával végigsétált 'az utcán . A járőr pedig 
rendületlenü l  h aladt el a mi Jrémeink mel lett a maga 
kimért, egyenletes, sem lassú,  'sem siető, lépteivel és cso
dálatosképpen. sem a harapós kutyák, sem a bősz bika 
nem me,rték - megtámadni.  

Sok ilyen - részben naiv - benyomásom, megfigyel.�
sem és tapasztalatom volt még, amelyek állandóan fog
lalkoztatták a fantáziámat is végül kialakították lel
kemben a 'csendőrideált. Szol,gálaton kívül nemigen ta
lálkoztam csendőyökkel s'  így nem tudhattam, hogy ilyen
kor ők is jobban haso n I ítanak a 'közönséges halandók
hoz. Ez 'a némileg es'etleg kliábrándító körülmény ,sem 
zavarta az ' ideál 'kialaku lását. Mi lyen volt hát ez az 
ideál ? 

A csendőrt lU gyermekfantáziám kiemel te a közön
séges ha.1aridók· sorábóJ' s Fl' mondák é,s regék 'világába 
helyezte a 1hősök, a Toldi M iklósok közé. Meg voltam 
ró1a győződve, hogy 'a csendőr sérthetetlen, képes min
denre, nincs előtte lehetetlenség s arra Ih'ivatott, hogy a 
gonoszoka,t .árta1matlanná tegye, a jókat pedig meg
v.édj,e. Ezért ' a csendőr 'mindenütt megjelenik, ahol szük
ség van ,rá iS :aztán e1tűnik és' senkisem tudja, hova 
megy

'
, merre jár. A. jÓ embereknek nem keU félniök tőlé, 

a gonoszokat pedig megtalálj a.  bárhova bujj anak i '  
előle. 

Ha sötét eSlte kocsin utaztam szüleimrnel ,s utunk 

temetők mel lett, 'erdőkön keresztül vezetett, mindig szo
rongó érzés fogott el  a különböző rablóhistóriák és a 
kísértetekről sz6ló fantasztikus elbeszélések hatása 
alatt, 'amelyekkel faluhelyen teletömték a fejemet. Ilyen
kor szinte .felkiáltottam prömömben, ha az országúton 
véletlenül clsendő.rszuronyt lIáttam imegvill lanni.  Minden 
bátorságom visszatért s úgy 'éreztem, hogy most már 
egész. lhazáig nem é rhet bennünket semmi veszedelem. 

Ha rablásokról, betörésekről, verekedésekl'ől 
egyéb bűntényekl'ől beszéltek a faluban, cs,ak addjg ér
dekelt a história, !míg <az elbeszélő odáig j utott, hogy a 
csendől'ök megj elentek. A többire nem voltam kívánc's i ,  
mert meg voltam győződve, hogy a csendőrök megjele
nésének csak a J'end helyreáll ítása s a gonoszok vagy 
rendetlenkedők ár,talmatlanná tevése lehetett a követ
kezménye. Azt szerettem volna ugyan hallani, miként 
ment végbe la csendőri beavatkozás, de ezt az �lbe,�zé
lők sohasem tudták a� én tfantáziámnak megfelelően elő
adni.  Azért aztán meg sem hallgattam elbeszélésüket. 

Amikor a ,gyönyörű · holdvilágos nyári estéken kint 
ü ldögéltem a ház ellőtt boldogult apámmal, sokszor 'fel
tűnt kis· fajunkban a j á rőr. Mindig megálltak 'előttünk ::i 
a j.árőrvezető beszélgetést kez.dett !apámmal . E tájékoz
tató 'beszélgetések 'jelentőségével. természetesen nem vol
tam tisztában ,s  nem is igen értettem azokat, de hallat
lanul 'boldog é s  /büszke 'voltam, :hogy szóbaálltak velünk 
s néha még nekem is j uttattak egy :kis � beszédmorzsát. És 
csodálatos, olyan ',l'espektusa )volt  előttem la c.sendőrnek, 
hogy gondolni sem mertem erre a pályára, 'annyira el
érhetetlennek, lehetetlennek látszott a 'számomra . Pedig 
a ,gJ'ereknél ez  6zokoU lenni a legelső. ' 

Aztán elszakadtam a falunktól, középiskolába 'vitt 
az utam egyik nagy alföldi  városba . . Itt megismertem az 
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akkori idők, 'városi "rendőrét" . Kerestem benne a csend
őrt, az én ideálomat, de bizony nem találtam. Túlságo's'an 
ember ,volt ahhoz, 'hogY' csendőr Ue!hessen. Itt előre kel l  
bocsátanom, hogy amikor a z  akkori idők kedélyes vidéki 
rendőrét visszaemlékezésem nyomán emIítem, távoJ;ról 
sem gondolok a mi kiváló államrendőrségünkre, amelynek 
terhes, kimerítő és életveszélyes szolgálatát szintén is
merem s a legnagyobb elismeréssel méltattam már írás
ban is. 

De visszatérve .az é n  vidéki rendőrömhöz, sehogy
sem 'tetszett az. én csen dőrökhöz Iszokott szememnek . az ő 
magatar,tása s vilsellkedése. Egész.en más volt :az ál lása, 
járása � 'heszédmodora. lVitába bocsátkozott a 'legények
kel, 'munkásokkal s más 'felekkel ,  gorombáskodott a ko
fáJcl<:al, káromkodott, nevetett ,s más emberi indulatoka t 
is e l árult. Lehetett 'Vele  b izonyos fokig komáz n i, a 'cső
dületekll'él jobbra-balra Iráng>atták, sőt többször láttam 
korcsmákba is betérni s egy�egy pohár bort felhajtan i .  
Kardja és egyenruhája, sőt r,evo,lvereJ vo�t !ugyan ne](i IS 
tudtam, hogy az ő hivatása 'Iszintén a ffcözrend é s  köz
biztonság fen ntartá'sa, de sehogysem tudta b ennem iazt 
a hatást kelteni, amit a biztonságérzet szempontjából a 
csendőr megpillantása delentett. 

Aztán megint mult az, i d ő  'és megilSmerkedt.em a ka
tona·sággal is .  A hadsereg> nagyon tetszett .s nagyrabe
csü ltem, de a csendőrt lU katonában sem találtam meg. 
A fegyelem megvolt ugyan; a katonáéknál.  de a katona 
túlságosan ,gép volt  ahhoz, 'hogy csendőr lehessen . Amíg 

a �endőrben sok, addig a' Ikatonában kevés volt az ember 
ahhoz, hogy ',a csendő'rhöz hasonlók lehessenek. A katona 
vakon teljesíti la parancsot IS' azontúl megszűnlik rá nézve 
minden, a csendőrnek azo.nban a parancs telje3ítésén kí
vüL önálló !hatáskör is j ut, amelynek, keretében nemcsak 
a :közrendr,e, !közbiztonságra 'ügyel, hanem jóakarója, tá
mogatója iSi a �ondjair.a! bízott rnépnek. 

N em ismerem pontosan a csendőrség szervezetét és 
szolgálati .szabályzatát, azért nem ilS aImrok ibelekontár
kodni annak fejtegetésébe. Csupán azokról a benyomá
sokról volt c.élom beszámolni,  amiket e nagyszerűen kü
lönleges f.egyveres 'testületünknek a működése a laikus 
'f1igyelőben kelthet. :t;s most, iel nött korban ,sem mosoly
gok gyermekkori 'benyomásaimon, mert azokat, a f.antasz
tikus és naiv � lemektől megtisztítva, lma is igaZIaknak 
val lom. 

Ma is ,épp úgy csodálom ,a magyar ct;endőrt, mint ré
gen. Csodálom, mert ,szinte hihetetlen 'tökélletességgel pá
rOb Uli benne a vasfegyel,em �Jatt álló katona az érző, 
gondolkodó s minden körülmények közt cselekedni tudó 
emberrel .  Pedig a tfegyelem, ha nem is megölője, de 
korlátozója szokott lenni az egyéniség kialakulásának IS 
hátrányosan befolyásolhatja az érzést, ,gondolkodást, fel
találóképességet és :a saját kezdeményezéséből való cse
lekvést.  Számtal:an példa és gazdag tapasztalat érlelte 
meg bennem ezeket a benyomásokon, alapuló megállapí
tásokat, amelyeknek örömme1 adtam hangot éppen a 
Csendőrségi Lapok hasábjain, 
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Györi János tiszthelyettes. 
A szolnoki vegyes őrsrő>l vezényelték 1914.  év 

augusztus l-én a máramarosszigeti szárnyparancsnokság
hoz. Innen káült 'augusztus l l-én, mint különítmény
paflancsnok Alsóhidegpatak községbe, ahol még ugyan
azon 'évben 'alkalma nyílott bebizonyítani, hogy a ma-

Győri János tiszthelyettes. 

gyar c,sendőr nemcsak a közbiztonsági Iszolgál,atban 
állja meg a !helyét, hanem mint har,cos is 'elismerést tud 
szereznlí magának és testületének. 

I 

Győri tiszthelyettes aIig foglalta .eJ. állomáshelyét, 
már jöttek a hírek az orosz közeledésérŐ>1. Galícia terü
letén több <eredményes hírszerző szol,gfulatot telj esített s 
egy ilyen alkalommaII két orosz gyalogost fogott el, akik 
értékes anyagot \Szolgáltattak hírszerző közegeinkne1{. 

1914 december 2-án az őrs legénységéveJ, ,a 1 9 . hon
véd fg'yalogezred egyik rzászlólaJjához csatlakozott s részt
vett annak harcaiban. Amikor 'az ezred az oros'z túlerő 
előL visszavonulóban volt, hat emberével hírszerző \Szol
gál�tra ve,z,ényelték. Felladatának megoldása után Ke
lecsénybe visszatérőben a kelecsényi őrsöt támadó 
orosz különítményt hátbatámadta s annak nagy vesz
teséget okozV'a, az őrs legénységét megmentette . . . Ké-

sőbb. laz oroszok megerősítve 'újból támadtak s Győri 
tiszthelyettes ;Iszka köz.ség irányába vonult vissza s ott 
egy hegyháton állást foglalt. Rajvonalát az oroszok 
többszázan ,  támadták, de Győri tiszthelyettes áll ását 
mindaddig tartotta, amíg a honvédek a szomszéd hegy
háton fel nem vonultak 's az ellentámadást megind ítot
ták. Az oroszok meglepetését felhrusználva, embereivel 
Győri tiszthelyettes js rohamra indult, de közvetlen az 
orosz állás oki előtt két lövedéktől találva, 'jobb felső láb
szárán Isúlyo,san meg,sebesült.  

Felgyógyulása után ' is  - mint ill kitüntetési javas
lat a  mondja - több eredményes járől'harcot vezetett. 

Vitéz magatartásáért a 2. osztályú ezüst vitézségi 
éI'emmel tüntették Iki. 

-

A francia csendőrség .. 
(43. ,közlemény. ) 

A kidolgozatok tárgyát az iskolaparancsnok j avaslatából 
a miniszter választj a ki. 

21.  § .  A szóbeli vizsgák nyilvánosak, de csakis a hallga
tók számára. 

Az egyes kérdésekre való felelés sorshúzás útján törté
nik ; e célból a bizottság egyforma nagyságú szelvényeket ké
szít és azokra írja fel a kérdéseket. 

, A  hallgató, mihelyt elszólít j ák, egy szelvény t húz, annak 
szövegét elolvassa, azután átadja a vizsgáztatónak. 

A hallgatókhoz illté2ett kérdés csak olyan lehet, amely 
a szelvényekre rávezetettel azonos ; mindazonáltal meg van 
engedve, hogy a vizsgáztató, ha a hallgató ismereteinek ter
j edeiméről meggyőződést óhajt szerezni, olyan kérdéseket is 
feltehessen, amelyeket e célból szükségesnek tart. 

' 

22. §. A hallgatók által adott feleletet 0-20-ig terjedő 
számjegyekkel kell osztályozni. 

'2'3 .  §. A hallgatóknak a lovaglásban és a lovassági gya
korlatokban szerzett képességének elbírálása végett egy lovas
szakaszt kell az iskola székhelyére berendelni. 

24. § .  Az írásbeli kidolgozatok és a szóbeli feleletek elbírá-
lására vonatkozó osztályzatok a következők : 

kiváló . 20 és 1 9  
igen j ó  . 18 és 17 
jó _ . 16, 15 és 14 
elég jó . 13 és 12 
megfelelő 11 és 10 
kielégítő 9 és 8 
gyenge . 7, 6 és 5 
rossz 4, 3 és 2 
igen rossz 1 és O 
25. §. Az ' általános alkalmasságot elbíráló osztályzat a 

hallgató katonai értékére, parancsnoki alkalmasságára, maga
tartására, magaviseletére és szolgálati készségére vonatkozik. 
Ezt az osztályzatot csak az a hallgató kaphatja, aki az írás
beli és szóbeli vizsgákat sikeresen kiállotta. 

26. § .  A hallgatók végleg�s osztályozásánál tekintetbe kell 
venni : 

1. A felvételi vizsgán elért osztályzatot. 
2. A tanfolyam ideje alatt kapott osztályzatokat. 
3 ., Az írásbeli vizsga alapján nyert osztályzatot. 
4. A szóbeli vizsgán kapott osztályzatokat. 
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27, § ,  A vizsga végeztével a bizottság az érdemek alapján 
lajstromot készít : 

a) a harmadosztályú örsvezető v agy az azzal egyenlő 
rendfokozatú köztársasági gárdajelöltekről ; 

b) a negyedosztályú örsvezető vagy a köztársasági gárdá
hoz tartozó szakaszvezetőjelöltekről. 

28. §. Ezekután a hallgatók szabadon választhatják azt 
az állomáshelyet, amelyen szolgálni óhajtanak. A miniszter 
ugyanis még kellő időben egy névjegyzéket ad le azokról a 
parancsnokságokról, amelyeknél üresedés van. A hallgatók 
csak az ebben a névjegyzékben megjelölt helyek valamelyikére 
kérhetik beosztásukat. . 

A hallgatók nem kérhetik arra az örsre való beosztásu
kat, amelynek körletében vagy amelynek szomszédságában szü
leik vagy mostohaszüleik laknak. 

Miután a választást megejtették, a hallgatók ezt írásban 
elismerik. 

29. §. A bizottság elnöke a hallgatók osztályozásáról szóló 
kimutatást, valamint az általuk választott beosztási helyekre 
vonatkozó névj egyzéket s végül a hallgatóknak ezzel kapcso
latos nyilatkozatait a hadügyminiszternek (csendőrségi osztály
nak terjeszti fel . 

Ilyenkor indokolt javasl atot tesz az egyes jelöltek felvéte
lére vagy elutasítására is. 

30. § .  Ugyancsak a bizottság jelentést tesz a miniszternek 
azokról a különböző tapasztalatairól, amelyeket a vizsga folya
mán a hallgatók kiképzésériil és a vizsga megtartásával kap
csolatban szerzett. 

3 1 .  §. A hallgatók felvételét, beosztását és rangját a Hiva
talos Lapban teszik közzé. 

32. §. Az 1 914. évi j únius hó 10-én kelt rendelet hatályát 
veszti. 

Tengeri halászati kihágások nyomoúí:sa: a csendőrség által. 
Páris, 19H július 25.  

1.  §. A megyei csendőrség egyénei felhatalmaztatnak arra, 
hogy II korzikai tengerészeti kerületekben a tengerparti halá
szatot E'llenőrizzék. 

2. § .  A z  ilyen ügyekben felvett j egyzőkönyveket szolgá
lati úton annak a tengerészeti nyilvántartó hatóságnak kell 
megküldeni, amelyiknek a területén a j egyzőkönyvet szer
kesztő �sendőr állomásozik. Az .iJyen j egyzőkönyveknek tar
tal mát mindaddig hitcltérdemlőnek kell tekinteni, amíg annak 
ellenkezője bizonyítva nem lett. 

3 .  §. Az altisztnek és csendőröknek a tengerparti halá
szat ellenőrzése alkalmával a vétségen tettenértek után az 
1898. évi április hó 13-án kelt törvény 84. szakaszában meg
állapított kiszabatban jutalomdíj illetékes. 

4. §. A tengerészeti és hadügyminiszterek, mindegyik a 
maga hatáskörében, intézkednek e rendelet végrehajtásáról, 
amely egyébként a Törvénytárban, a tengerészet és a had
sereg Hivatalos Közlönyében, valamint a Hivatalos Lapban 
is megjelenik. . 

A n!lugdíjas csendih'egyének behívása népfölkelési szolgálatra. 

Páris, 1914 október 27. 
1. § .  Azok a csendőrörsvezetők és csendőrök, aJkik szolgá

lati idejük lej árta után nyugállományba lettek helyezve, a 
tényleges szolgálatból való elbocsátás időpontjától kezdve 
5 éven keresztül a hadügyminiszter rendelkezésére állanak, 
aki őket a mozgósítás alkalmával népfölkelő szolgálatra hasz
nálhatja fel. 

2.  § .  Az l .  szakaszban foglalt rendelkezések azokra az 
örsvezetőkre és csendőrökre is vonatkoznak, akik j-elen ren
delet hatálybalépte előtti 5 év alatt kerültek nyugállományba. 

CsendőröTsvezetők és csendőrök nősülése a háború idején. 
Pá?'Ís, 1915 február 18.  

Az 1 914. évi november hó 18-án kelt rendelet, tiszteket 
és továbbszolgáló altiszteket kivéve, megengedte, hogy az egyéb 
katonai egyének engedély nélkül nősülhetnek. E z  a rendel
kezés a csendőrségre is  alkalmazást nyer. 

Pótcsendőrök ideiglenes felvétele. 

Páris, 1915 május 2. 
Azok a tisztek és katonák, akik 21.  életévüket betöltötték, 

l egalább 1 éven át valamely harcoló egységnél szolgáltak, 
kéJ;elmükre a megyei csendőrséghez vagy a köztársasági gá r
dához ideiglenesen mint pótcsendőrök, illetőleg kisegítő gár-
disták felvehetők. ' 

A pótcsendőrök fegyelem és szolgálat tekintetében ugyan
, olyan elbírálás alá esnek, mint a próbacsendőrök. 

Esküt nem tesznek. 
(Folytat juk. ) 

.11.1)1). lIEIII IC I)  •• 
171.  Kérdés. M ely hatóságok jogosultak dönteni az eg y

házak által kivetett adók jogossága tárgyában? • 
Válasz. Minden bevett vallásfelekezetnek j oga van arra, 

hogy vallásügyi igazgatásával és az iskolai neveléssel járó 
terheinek fedezése végett törvények, az egyház alkotmányai
nak szabályai és a régi gyakorlat szerint igénybe vegye hívei 
anyagi hozzájárulását, különösen pedig Ú. n. egyházi adókat 
vethessen ki. Ezeknek az egyházi adóknak érvényesítését, ille
tőleg behajtását a közigazgatási hatóságok útján eszközöI
tethetik. Iskolai célokra a hitfelekezetek az állami egyenes 
adók 5 % -ánál magasabb adót is kivethetnek. Az egyházi isko
lai adót katonai személyek és nyugdíj asok is tartozn,ak meg
fizetni. 

Ha a kivetett egyházi iskolai adó jogossága miatt �ita 
támad, elsöfokon az e�yházi hatóság-, másodfokon a közigaz
gatási bizottság, végs ő fokon a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter határoz. ' 

Ha a kivetett egyházi adó nem iskolai adó s ennek jog-os
sága tárgyában támad vita az érdekelt fél s az egyházi ható
�á!!' között, a j ogvita eldöntése szintén közigazgatási útra tar
tozik. 

Minthogy ebben a másik esetben világos jogszabályokat 
nem találtunk arra, hogy mik ennek a 'közigazg-atási útnak 
egyes állomásai, vagyis melyek az illetékes hatóságok, legcél
szerűbbnek tartjuk az előbbi eset hasonló,sága alapján először 
az egyházi hatóságnál megokolt írásbeli panasszal élni s en
nek elutasító határozata ellen a tövényhatóság közigazga
tási bizottságához fordulni a törvényhatóság első tisztviselője 
(alispán, polgármester) útján. 

Protestáns hitfelekezetek hitközségi adóikkal kapcsolato
san felmerült- vitákban önállóan, a közigazgatási hatóságok
tól függetlenül intézkednek. 

172. Kérdés. Kik kötelesek viselni a közkórházban vagy 
más nyilvános gyógyító intézetben az ápolással felmerült költ
ségeke t ?  

Válasz. E tárgyban a z  1898 : XXI. t.-C. rendelkezik. E -sze
rint kórházi és gyógyintézeti ápolási, valamint fuvarozási 
költségeiket önmaguk fizetik azok, akik nem tagjai valamely 
betegsegítő pénztárnak vagy bányatársládának, vagy meg
betegedésük idején mint cselédek legalább 15 napig nem vol
tak szolgálatban. Ha az ily ápoltak fizetésre képtelen egyé
nek, utánuk a következők kötelesek sorrend szerint a meg
jelölt költségek viselésére : a) szülők és nagyszülők !!yerme
keikért és unokáik ért ; b) gyermekek és unokák szülőikért és 
nagyszülőikért ; cj'lJ.ázastársak egymásért és pedig akkor is, 
ha külön élnek, azonban törvényesen elválasztva nincsenek. 
Ezek a szabályok vonatkoznak a csendőregyéneknek katonai 
vagy polgári kórházakban ápolt családtagj aira is. 

A betegápolási költségek viselésére vonatkozó kötelezett
ség és a magánosokat terhelő nyilvános betegápolás költsé
geinek behajtása tárgyában felmerülő vitás kérdéseket másod
fokon a közigazgatási bizottság bírálja el, ennek határozata 
ellen a közigazgatási bírósághoz lehet panasszal fordulni. 

173. Kérdés. Az unokaöcs nagybátyja kárára lopást követ 
el. A gywnusított a károssal sem közös háztwrtásban, sem ház
közösségben nincsen. Magánindítványra, vagy hivatalból ül
dözendő-e az elkövetett lopás ? 

Válasz. !Minthogy az unokaöcs nagybátyjának oldalági 
rokona, a Btk. 342. §-ában foglalt feltétel fenn nem forog, a 
lopás tehát hivatalból üldözendő. A Btk. 342. §-a ugyanis csak 
a házastársak, testvérek és fel- és lemenő ágbeli rokonok közt 
elkövetett lopást teszi magánindítványi jellegűvé, ha ezek a 
rokonok nem élnek közös háztartásban. 
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Közös háztartásban élő rokonok közt elkövetett lopás 
mindenkor magánindítványi jellegű, még pedig tekintet nélkül 
a rokonság minőségére, 

1 74. Kérdés, A gyanusítot t  10 pengőnél kisebb érté/cii 
élelmiszert lop, de nem azért, hogy elfogyassza, hanem más 
tárgyért való e lcserélés végett. Befolyásolja-e a cselekmény 
törvényes minősítését ez a körülmény? 

Válasz, Minthogy a Bn, 51.  §-a, amely JUhágássá minő
síti a 10 pengőnél kisebb értékű életszükségleti cIkk lopását, 
semmiféle említést nem tesz arról, mily indítóokból követte 
el a tolvaj a lopást, a cselekmény minősítése szempontjából 
a cselekmény indítóoka (motívuma) közömbös. A nyomozás
hoz tehát szorosan nem. is tartozik az a kérdés, hogy a gya
nusított elfogyasztás, csere-bere, stb, céljából, vagy üzleti 
érdekből követte el a lopást, Ez a körülmény azonban kétség
telenül kibővíti a tényállást s megkönnyíti a bíró munkáját, 
aki az enyhítő és súlyosító körülmények mérlegelésében a CEe
lekmény indítóokára is figyelmet fordít, 

175. Kérdés. Ha a nyomozás során a r;értett fél visszn
vonja magánindítványát, kell-e erről az illetékes bíróságnal; 
vagy ügyészségnek jelentést tenni? 

Válasz, Ha a csendőr a magánindítvány visszavoná3a 
miatt abbanhagyott nyomozás anyagát egyszerűen félretenn6 
s a nyomozás tárgyává tett bűncselekmény elbírálására ille
tékes hatóságnak (bíróságnak) nem tenne jelentést, ez annyi 
lenne, mintha a csendőr hozna végleges döntést a nyomoztl;, 
tárgyává tett bűncselekmény tárgyában. Minthogy erre a 
csendőr nem hivatott, minden ily esetben szabályszerű j elen
tést kell tenni az illetékes hatósághoz (bírósághoz) .  Ennek a 
jelentésnek tartalmaznia kell az abbanhagyásig lefolytatott 
nyomozás adatait, de mindenesetre elegendő adatot arra, hogy 
az illetékes hatóság (bíróság) elbírálhassa, hogy a csendőr 
helyesen és törvényszerűen járt-e el, amikor a feljelentett 
cselekményt magánindítványra üldözendőnek tekintette s a 
nyomozást abbanhagyta, 

Eg}' kitalált merénylet .. 
Írta : FORRó SÁNDOR alhadnagy, szakasz

parancsnok (Aszód ) .  

N yomozta : a turai örs. 

1929 december 10-én a kora regg,eü órákban a turai 
örsön megjelent Laczkó Miklós 26 éves, uradalmi hal
és vadőr és  jel entette, hogy la turai határban levő, báTó 
Schossberger Viktor ottani l akos tulajdonát képező 
Alsórétpusztán levő lakásáról azna,p az éjfélután i órá'k
ban elindult ellenőrző körútra. Holdvilágos idő volt 
ilyen időben s ebben az időtájban, hajnal 'felé,  gondolta, 
hogy Qrvvadá'szokat lés orvhalászokat tettenérhet. Ma
gával vitte kétcsövű, mindkét csőre töltött ' szolgálati 
fegyverét, melyet az éjj e l i  időre va ló  tekintettel lövésre 
kész helyzetben vitt a kezéhen. M integy 2 kilomsterre 
távozott el llakfusától ,  amikor az Alsórétpuszta északi 
,sarkához iért. Ott egy l iceumbokorból három alakot lá
tott ikilépni, kik ,lőfegyverrel voltak .el látva . Ö, tudva, 
hogy az illetők csakis 'orvvadászok l ehetnek, ki akart 
előlük térni, laZ >űrvvadászok egyike azonban, mintegy 
15-20 ,lépésről egy lövést tett 'reá, a lövés őt baloldalon 

érte és  a 'söréttöltés balláb bokától az ágyékig beterítette. 
Megijedt Jés visszafordult lakása felé, közben )azonban 
hátranézett, hogy a.z orvvadász ok nem követik-e. Mint
egy 20-30 �épésre távozhatott �I a megtámadás szín
helj'létől, mikor 'azt látta, hogy az ismeret].en orvvadá
szok egyike követi őt. Kapta a puskáját s az illetőre rá
sütötte, mire ,az eltűnt. Hogy talált-e a lövése, azt nem 
tudja. Ezek után pus>kájára támaszkodva hazavon
szolta magát. Feleségét elküldte a tőlük alig 1 kilomé
terre eső M argit-majorba, hogy laz ott lakó Urbancsok 
János gazdasági [spánnak, ki neki felettes e, az ese
tet jelentse be és kocsit kérjen, mely őt az orvoshoz Tu
rára s záHítaná, A kért kocsi megérkezett, fel ült  arra, 
bementek Turára, ahol dr. H eilig Andor orvos elE') 
segélyben lrész'esítette és 'tetanu s z  elleni injekciókat 
adott neki. S srülése 2,0 napon felül  gyógyult, Az orvos
tó1 egyenesen az IŐrsre hozatta magát, ' hogy jelentést 
tegyen. 

E l őadta még, hogY Iamikor a meglövés (színhelyé
ről h azafelé ment, erejét Igyengülni érezte, ,ezért puská
jára támaszkodott, egy helyen megbotlott" elesett és 
ekkor Ipuskája az agynál �ettétörött. Felajánlotta, ho.gy 
báJr nagy fájdalmai vannak, de koc in arra tél' haza, ahol 
meglőtték és III helyszínt meg fogja mutatni. 

Fentiek tudomásulvétele után az örsparancsnok, Pé
ter Miklós tirszthelyettes az 'Ő'rs ös'szes hon 'levő 'legény
ségét azonnal lszolgál atba vezényelte. Két járőr az is
mert orvvadászok felkeresésére és igazoltatására, az örs
parancsnok pedig egy j árőrrel a helyszínre sietett, hogy 
a heJ,yszíni szemlét megtartsa. Laczrkó a helyszínt mint
egy 50-6.0 lépésről megmutatta, úgyszintén azt is, 
hogy mely úton tért meglövése után haza, továbbá a�t 
a helyet is, ahol 'pUrskájára lesve, tannak tusa eltörött. 
Ezután Laczkó, mert fáj dalmai erősbödtek, l akásál'a vi
tette magát. A j árőr a '>La.czkó által ':megj elölt helyszínt 
mintegy 60 lépés távolsá�ban körüljárta, hogy a tette 
seknek a helyszínre jövetel ükkor, valamint az onnan v,aló 
eltávozásukkor hátra,hagyott l ábnyomaikat felkutassa é\� 
hogy <ebbőll la tettesek érkezési és  indulási  nrányát. meg
ál lapítsa,  Azonban sem ezen körzetben, sem 'Pedi,g köze
lebb, iközvetlen a megjelölt \helyszínen fl'ilsS nyomok 
nem voltak talál hatók s dacára ann ak, hogy ,sáros idő 

volt, az aprólékosságig menő részletességgel megtar
tott 'helyszíni szemle alklamával Laczkónak a he1y
Iszínre s 'onnan vissza a l akásába vezető nyomai :sem 
vol tak felfedezhetők. Azon irányba haladva, ahol Laczkó 
á l lítása .szerint e l esett és  'puskája agyát e l törte, <szintén 
nem volt nyom felfedezhető. Laczkó elesésének nyoma 
sem látszott, bálr ott ' is sár volt és nyomnak maradnia 
kellett. Mindezeket figyel embevéve az őrsparancsnoknak 
azon gondolata támadt, hogy Laczkó meglövése nem az 
áltJala megjelölt  helyen és  n em az ő előadása szerint 
t ö rtént és' lez.ért egy járőrre'l felmerül t  'gyanujának tisz
tázása végett Laczkó lakására 'ment. Laczkóval 'azonba,n 

A puskapor tulajdonképeni feltalá16jának neve Anklitze?' 
Konstantin volt, aki 1 290 táján szüli3Jtett F?'eibu?'gban. Szülő
városában minorita barát lett belőle és mint szerzetes a Be?'
thold nevet liapta, A kolostor gvárdiánja, az akkori idők szo
kása szerint, . szenvedélyes vegyész lévén, a laboratóriumi 
Iv'isérletezéseknél Berthold szerzetes-testvér nagyon sokszor 
segédkezett neki, A különféle vegyi gőzök és lobbanások idő
vel egész sötétre pörkölték az a?'cát, amiért szerzetestársai 
úgy hívták, hogy "der schwarze Barthel", Ezen a néven 
ismerte őt mindenki és ezt a tulajdonképeni gúnynevet vitte 
át a tudományba is, 'Berthold testvér �lönben igen művelt 
és a természettudományokban jártas e mbe?' volt, 
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ekkor már beszé l n i  'nem lehetett, lIllert fájdalm�i oly n a
gyok voltak, hogy állandóan j ajgatott. Az őrsparancs
nok' a vele  'volt §árőrrel Laczkó 'lakásán tüzetes helyszíni 
szemlét foganatŰ'3ított s ennek során megálla"pí tották, 
hogy a 'konyhából a .szobába nyíló ajtóküszöb egyik sa
rokél e  szét van forgácsolódva és szemben ezen ajtóval 
a falon :Iévői üvegge1 'e l látott Mp üvege ]S, el  Vian törve. 
Az őrsparancsnok a Ik,épet a fal ról l eakasztotta és meg
állapította, hogy a kép hátsú kéregpapírja egy l5zem sö
réttel át 'Van ütve. A falban a sörétet meg iis találták. Ez 
törte 'tehát eL a képl lÜvegét ds.  Laczkó felesége azonban, 
mikor 'erre vonatkozól,ag megkérdezték, azt ál l ította, 
hog)" a k,ép üvege már /l'égen ismeretlen módon tört 'el . 

A továJbbi nyomozás 'folyamán az őrs parancsnok é�  
a vele  volt járőr megállapította, hogy Lacvkó Mihály de
cember ' 9-én, tehát a sérülését megel őző napon ,az estelIÍ 
órákhan saját lakásán egy négy tagú, turai la'kosokb5l 
álló társaságban, mintegy 6 l iter bort fogyasztott e l .  
Laczkó 'az este l i  ó rákban barátaival Turára ,'ment, hol 
egyik barátja l akásán újabb 4 l iter bort fogyasztottak, 
majd később kimentek a t!lrai szőlőkbe egy másik i sme
rősük lakásám s ott 'a csapraütött hordóból másnap 2 

óráig meg nem állapítható !mennyiségű bort ittak s 
mind annyian lerészegedtek. Innen egyik barátjával 
Laczkó VÍ'sszament a lakására. E,z a barátja ugyanis rá
beszélte Laczkót, hogy egyik p Ulskáját, egy rádióért cse
rélje el jvele . Laczkó ebbel részeg fővel bele i s  ment. 
Laczkó felesége azonban a cserébe nem egyezett bele és 
férjének haragos szemrehányást tett ,amiatt is,  hogy 
éjjeli �dőben részeg erT,lbert vi,sz a J ,akására. Laczkó a 'fe
lesége k ifakadását nem 'hagyta szó' nél,kül ,  - összev�sz
ték. Közben lJaczkó a puskát, melyet barátjának oda
ígért, a falról' leakasztotta és át akarta adni.  Laczkóné 
ki ak>arta venni a puskát férje kezéből, amiből dulako
dáJs támadt.  Laczkó érezte, hogy ittassága m iatt felesé
gével nem bír s a puskát, nehogy az asszony kivegye ke
zéből, a nyitott szobaajtón keresztül oa konyhába kidobta. 
A puska tusával a konyhából nyíló kamraajtó küszöbé
hez ,vágódott, a (puskacső réz,sútosan 'lJaczkó' [elé állott 
az 'esés pillanatában lés oly erőv,el vágódott a kamra
ajtó küszöbéhez, hogy a !tusa nyaka kettétört. Ugyan
akkor az egyik csőben levő töltény elsült és Laczkót 
mintegy 5 lépésről bokától ágyékig meg.sörétezte. 

A megállapítáJiS után úgy Laczkó, mint felesége az 
esemény ilymódoru való 'lefolyását b e ismerték. Beismer
ték azt is, hogy oa f�lon levő képet ez 'alkalommal találta 
egy szem Isörét. Csodaszámba 'megy, hogy ;a Laczkóval 
ugyanakkor dulakodó feleségét egy szem sörét sem érte, 

A továJbbiakban iLaczkó előadta, hogy az őrsön azért 
tett va:lótl.an je.Jentést, mert érezte, hogy sérülésével 
kórházba kell m�mnie é s  ha 'a valót megmondj'a, úgy a 
gazdaság, melyben alkalmazva van, n�m fogja fizetni a 
kórházi költSlégek'et, míg ha elhiszik, 'hogy őt szolgá lat 
közben orvvadászok lőtték meg, úgy a gyógykezelés i 
költségeket a háró Schossberger gazdasága fogja 'viselni .  
Hazugsága által tehát ezen költségeket akarha áthárÍ
tani swlgá latadójára. 

A tanu l ság ebből, hogy ha az őrs panaszvétel után 
azonnal nem intézkedi k  és Laczkó valótlan előadását 
valóságnak elfogadja v agy pedig a helyszíni szemlét Inem 
a Szolgálati Utasítás rendelkezése szerint, aprólékossá
gig menő részletességgel 'tartja meg, az eset nem derül 
ki é,s mint 'kiderítet1en bűneset, 1 0  évig szaporította 
volna a kiderítetlen bűnesetek 'számát 's így rossz meg
világítá'sban tüntette volna fel az őrs tagjainak nyomo
zóképességét. 

1 •••• IMII. 
(Franciaország.) L'Écho de la Gendarmerie Nationale. 

:l370. szám. 

Az újság szóváteszi, ihogy az országutakon négy vasár
nap egymásután bicikli- vagy motorve.rsenyt rendeZiIl�k. Az 
illetékes tényezők meggondolhatnák, hogy vasárnap mindig 
nagyobb forgalom van s amúgy is sok baleset történik 
A szolgálattal túlterhelt csendőr az örökös versenyek miatt 
vasárnapjait mindig az országutakon tölti. Ha már így van 
a dolog, akkor be kell vonni a köztársasági gárdistákat is 
ebbe a szolgálatba, hogy a csendőrség tehermentesítve legyen. 

Az útrendészeti szolgálat ellátására némely három főnyi 
létszámú örsnek naponta kétszer is kell az autóforgalom 
ellenőrzésére járőrt kivezényelni, négy nap egymásután. Ter
mészetes, hogy ez a bűnözők üldözésének rovására megy. 
Gyökeresen úgy lehetne megoldani a kél'dést, ha 'a közleke
dési kihágások miatt tett feljelentéseket szigorúbban kezel
nék, esetleg minden csendőr maga szabná ki a pénZlbünteté
seket.. 

,"t371 . szá/n. 

A lap szót emel a csendőrség rossz előléptetési 
viszonyai ellen. Javasolja, hogy adjudantok ( az alhadnagy
nak megfelelő rendfokozat) létszáma minden légióban a más 
fegyvernemekéhez hasonlóan emeltessék. Még a köztársasági 
g.árdánál is jobb az előléptetés, mint a kerületi csendőrség
nél, mert ott ritkaságszámba megy az olyan maréchal des 
logis chef, kit 8-W év alatt adjudantá nem léptettek elő, 
míg a csendőrségnél 12-14 l évig is  elvárnak, míg ezt a rend
fokozatot elérik 

Az 1930 április 4-i miniszteri rendelet elrendelte, hogy 
a mozgó köztársasági gárdáknál a nőtlen altisztek és gár· 
disták a csapat étkezdéjében kötelesek étkezni. A lap támadj a 
ezt a rendszert. A gárdisták mindig megóvták egyenru}lájuk 
méltóságát, nincs tehát szükség erre a rendszabályra. A gár
dista így nem követheti annak a porosz tisztnek a példáját, 
aki szerény kolbászt vacsorázott, hogy édesanyjának pénzt 
küldhessen. A fegyelemre is káros ez az Ílntézkedés, mert az 
étkezdevezetők meggyanusításoknak vannak kitéve. 
2372. szám. 

A vezetőség hozzájáruIt, hogy azok a katonák, 
kik a háború alatt mint távírász ok az első vonalban, vagy 
pedig a gyalogság, illetve tüzérség ütközetvonatánál három 
hónapnál hosszabb ideig szolgáltak, harcosoknak (kombattán
soknak) tekintessenek. A cikkíró nem irígy erre az elisme
résre, de kérdi, mi van a tábori csendőrökkel, kik Rheimsben, 
Verdunben és más hasonló helyeken nehéz tüzérségi tűzben 
teljesítették súlyos feladatukat hat hónapon vagy éven át is ? 
Hol késik ezek harcos mivoltának elismerése ? 

A lap' I propagandát fejt ki a marokkói csendőrséghez 
való belépésre. E célból közli az ottani csendőrség illetmé
nyeit, ellátását. 

Amade tábornok és Corsin kézikönyvet adtak ki, mely a 
csendőrség részére szükséges tudnivalókat foglalja magában. 
A könyv címe : "Dictionnaire des connaissances générales uti
les a la Gendarmerie". Ára 30 franc. Kapható Charles
Lavauzelle et C. katonai könyvkiadónál, Párisban. 

-0-
(Csehország.) éetnicky Obzor. 

1 930. 23. szám. 

Az első oldalon feltűnő szedés'Sel hívja fel olva
sóit, hogy a közigazgatási tiszteknek a csendőrség nyo
mozó szolgálatában való aktiv részvételének hátrányairól s 
ebből az egész testületre, a közbiztonságra s ezáltal az egész 
államra háramló veszélyekröl minden úton és minden alka-
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lommai tájékoztassák a közvéleményt, a sajtót, különösen pe
dig a vezető személyeket. Csak a közvélemény egységes fel
világosításától lehet e sérelmes rendelet visszavonását kierő
szakoini. 

Az osztrák csendőrség pótlékairól írva, megállapítja, 
hogy e tekintetben a cseh csendőrség messze az előbbi mö
gött van. Az osztrák állam úgy gondoskodott a csendőrségé
ről, mintha győző és nem legyőzött lenne, a cseh csendőrség
nek . pedig sehol nincs alkalma észrevenni, hogy győztes álla
mot szolgál. .Ezek után részletes összehasonlítást tesz a ké
szültségi, ügyeleti, utazási, ruházati és egyéb pótlékok között, 
hogy a fentebb mondottakat bizonyíthassa. 

Más Ihelyen párhuzamot von a rendőrség és csendőrség 
ellátása között. A rendőrség részére minden évben óriási pénz
áldozatokkal lakásokat építenek, a /Csendőrséggel nem törő
dik senki, :mintha nem is egy államot szolgálnának. Látszik, 
hogy a rendőrség vezetőségének nagy súlya van a belügy
minisztériumban. A csendőrség háttérbe szorítáeát azzal pró
bálja magyarázni, hogy a vezető helyeken levő egyl<ori o�zt
rák csendőrtisztek nem I mernek . fellépni, nehogy a 
túlsúlyban levő leg'Íonisták kikezdhessék és [helyükről kitolhas
sák őket. így inkább csendben maradnak, amit aztán az egész 
testületnek kell megRinylenie. F�lelmük érthető, hiszen nyiltan 
és büntetlenül írhatják meg róluk, hogy : "ők voltak a c�eh 
nép ostora. ők ülrlözték vadként az erdőben s ők verték ös�ze 
azoKat. akik kezökbe kerii ltpk". A rendőrségnél az ös�zeom!fts 
előtti és utáni emberek békében 'férnek meg egymással. egyik 
sem akar soronkívüli karriert elérni a má"ik rovására, hanem 
kéz a kézben. dolgoznak a köz és a testület érdekében. így 
tllr1 i 6K plérni. hogy a rpndőr. ha R'T.Ol o-i'tlati helvpn nincs mpp'
fplp.lő lakáoa és cfu!.ládia IYlásutt. lakik. nani 25 korona pót
díiat ;ICOIP 'c.zpn a cí:men éveken át. A csendőr 37.onOS helyzet
ben az f'I1cő két h ttp.Il napi 19 koronát. további inörp nedig. 
dp lep'Ípl iebb másfél 'éven át 9.50 koronát kan. Másfél éven 
tM pót'Hira .ninrs igénye, ha nem is szerzett l akáct. A veze
tŐK minden �lkal(!T"mal csak a rendőrRég< érrlemeiről bp,f;zél
nek. a csendőrcP.!!ről f;ehol sem 'esik ."zÓ. Pedig 1'. esendőrség 
szállta meg a Felvidéket és a Ruténföldpt és az kon czolirli'tlta 
a két tl'trtománvt. A csendőrpéP'11él ezen állapotok miatt olYi'ln 
nag-vi'okú iZI:rat(ltt�ág �'ralkodik, a lY' elynek rövidesen nyílt 
ldrobb9TJ'ásra kell vezetnie. 

Idegen cCf'ndőr"égek rovatában közli. ho.g-y Balaton
fiireden az �dPn nyílt IYleg- a csend&f'égj üdülő. teljesen mo
dern berendezó"�el. kizi'trólag a csendőrség ré�7kre. A meg
nvitásnál �. belii.gyminiszter is jcl'm volt. Dr�.vafokon Krémer 
Ferenc .soffőr itt<\." állanot.ban rálőtt Tóth Pál csendőrőrmes
terre, aki a halállal vívódik. 

U g'Vane rovathan London kÖ1'l1yékének kétségbpeitö köz
biztoMá!!i állapotairól . az osztrák �chutzbund és Heimwehl' 
készülő lefeP'VVerzéséről. ,a francia Guayanakon a cRendőrf;ég 
szenveaései ... ől ír. A francia csendőrségnek több helyen eUs-

. meréssel adózik. 
Közli. hogy Németországban la forgalmi csendőrség rend

ldvül narrv <ereaményeKet ért el és a közeljövőben nagyobb 
arányÚ fejlesztése várható. 

. 

Vegyes hírek. A 13. havi illetmény ügye végre tető alá 
kerül. A parlament �zocilÍlpo1itrkai bizottsálZ'a elvetptte a 7-t a 
tervet. hogy a feP'Velmi büntetésben rp,szesiilt csendőr abban 
az évben nem kaphatia meg ezt az új illetmÁnyt. Az idevonat
kozó p asszus úi szövegellése szerint ezt a7J illetményb csak az 
veszítené el, aki fegyelmi büntetéR következtében magasabb 
fizetési 'fokozatba való előléptetésböl ki van zárva. 

Közli.  hogy a kormánynak a közeljövőben alkalmat fog 
adni a közigazgatási csendőrtif;zteknek a csendőrségi szolgá
latba \naló Iszorosabb bekapcsolása által elkövetett' szabályzat 
és törvénysértések parlamenti kimagyarázására. 

Az Obzor által legutóbb leleplezett légionista móds7�rek 
számos jobbérzésű lélPonistát arra látszanak bírni. hogy a 
légionista szövetségből kilépve, új ·szervezetben tömörüljenek. 

A nanif'laitó s a közvéleménv követelik, hogy a csendőr
séget, különösen !forgalmi szolgálatbam, sürgősf'.n lássák el 
bfrságszelvényekkel, hogy a helY\'lzinen azonnal eljlÍrhassOi!l. 

A csendőrség jó hírneve pusztán egy p apírrongy ·addig, 
amíg annak csak lefelé akarnak 'érvényt szerezni s kívülálló 
jelenségekkel nem törődnek. , E gyik n apilap pl. a következő
képpen ír : "Kérdi, hogy létezik-e valami aljasabb, mint a 
csendőr vagy a politikai ügynök. Igaz, hogy csendőrnek V;lg'V 
rendőrnek lenni n agy becstelenség. 'Azok az emberek, ·akik 
azokká lettek, 'mégsem legutolsói az utolsóknak. Egyszeríí.en 
kenyeret 'keresnek s nem reitik véka alá a1.iasságukat és 
nyerseségüket . ' . stb." Ameddig a vezetők megtűrik, hogy IR 
csendőrségről ilyen közlemények lássanak napvilágot, addig 

nem bes�élhetnek :csendőrségi jó hírnévről. A csendőrt senki 
sem védi meg ma az ilyen és még súlyosabb támadások ellen. 
Hogy követelhetTIek majd védelmet a csendőrtől azok, akik 
ma nem törődnek vele, ha majd - lsten ne' adja - rossz :idők 
jönnek a republikára? 

Egyik napilap nyomán közli, hogy a monarchia idején 
1848-1918. ,években, tehát 70 év alatt összesen 4 csendőrt 
gyilkoltak meg. A cseh köztársaság létezésének első 11 évé
ben a humanizmus, felvilágosodás és haladás hangoztatása 
idején 62 csendőrt gyilkoltak meg gyilkos gonosztevők, akik 
közül mindössze hatot végeztek ki. A törvényhozóknak és hu
manistáknak el kellene gondolkodniok ezen ·a drasztikus kü
lönbségen. Olmützbe 1 6  csendőrgyilkos tölti életfogytiglanira 
változtatott halálos ítéletét és szcrte a re·publikában nJinden 
fegyházban gyilkosok - ,az ,adózó polgárok pénzén v -
galmas csendben, rádiószó mellett várják az amnesztiát. 

Berlinben van "Gendarmen-Platz", Budapesten "Csendőr
utca" '( ? ) ,  B écsben "Gendarmerie-Platz", csak Prágában, ahol 
pedig egész sor utcát neveztek el idegenekről, nem tartották 
szükségesnek, hogy az állam legfőbb oszlopáról, a .csendőrség
ről megemlékezzenek. Reméli, hogy az építendő csendőrlak
tanyákkal kapcsoIatban ezt a mulasztást helyrehozzák. . 

-0-

(Csehország.) cetnické Listy. 

1 9$0. l l . szám. 
, 

Augusztus hó végén Prágában megtartott X. nemzetközi 
bíí.nügyi kongresszus t dr. Meissner igazságügyminiszter hosz
szabb beszéddel lnyitotta meg. Beszédében a oontetőjog sok· 
oldalúságával foglalkozik. Megfigyelhető, hogy büntetőjogi 
kérdésekben szaktudás nélkül \mindenki szakértőnek tolj,a fel 
magát. Pedig ez a tudomány éppen olyan határozott tudást 
követel, akár ,az orvosi, vagy :a mérnöki pálya. Nem elegendő 
azonban a jogi ismeretek tökéletes bírása, la büntetőbírónak 
ismernie kell az azzal s'zorosan öSlSzcfüggő bünügyi pszicholó
giát és az élet, valamint az emberi lélek minden megnyilvá
nul ását. Szakismeretek tökéletes bírása esetén sem nélkülöz
heti szakemberek, főként szakorvosok együttműködését. Utób
biak tekintetében a cseh köztársaság a haladás útján van, 
de ma még meg kell elégednie azzal, hogy csak egyes bíró
ságok mellett van igazán kiváló ,szakorvos, míg a többiek 
bűnügyi gyakorlat híján nélkülözik az e téren szükséges szak
tudást. A büntetés letöltése \ tekintetében. legutóbbi időkig 
sablonos, mondhatni 'katonai rendszert követtek. A modern 
kriminológia a börtönfelügyelőktől nemcsak felügyelői, hanem 
tanítói és nevelői munkát követel. Ezért különleges tanfolya
mokban képezik ki őket arra, hogy kezük :alól a társadalomra 
nézve hasznos egyének kerüljenek ki. Szükséges, hogy a tár
sadalmi é s  gazdasági viszonyokat ismerjék, mert csak így 
foglalkozhatTIak behatóan a hozzájuk utalt bűnösök cseleke
deteinek indító okaival. IsmeretJes, hogy a gazdasági viszo
nyok megj avítása sokkal inkább hozzáiárulna a bűnözés 
csökkentéséhez, mint a legkegyetlenebb büntetés. A háború
utáni gazdasálP és társadalmi viszonyok kü1önösen a fiatal
korúak bűnözését emelték. E téren a 'megelőzés elve az ural
kodó gondolat. A fiatalkorú bűnös környezetének és életkö
rülményeinek vizsgálata döntő fontosságú s e célra a bíró
ságok laikusokat vesznek igénybe. Azzal a gondolattal is fog
lalkoznak. hogy laikusok igénybevéteIét fokozatosan fejlesz
tik s hatáskörüket: központi tanács alakiában az összes bún
ügyek szakvéleményező szervévé ,alakít ják. E tanács felügye
leti joggal bírn a az összes büntetőintézetek felett. foglalkozna 
a rabok nevelésének és tanításának irányításával s feladata 
volna ,a szabadon bocsátott bűnösök társadalmi elhelyezése és 
további nevelése lS. A bünözés általános társadalmi betegség, 
melynek gyógyítására az egész társadalomnak egységesen 
kell összefognia .  A kongresszusnak célja az, hogy eme gyó
gyítás eszközeit állapítsa meg. 

Többek felszólalása után dr. Benes, nem mint külügy
miniszter, hanem mint szociológus tartott hossmbb beszédet, 
amelyben visszatekint ta kriminológ'Ía fejlődésére, módszereire 
és különböző irányzataira. Beszéde során a halálbüntetés 
fenntartása mellett nyilatkozott. mondván, hogy ez elsősor
ban erkölcsi, vallási vagy metafizikai ikérdés és csak kevéssé 
vagy egyáltalán nem taTtozik jogi térbe. A szociológusok, 
orvosok, politikusok, emberbarátok a büntetés nemeinek eny
hítésére törekszenek és arra hivatkoznak, hogy a modern ci
vilizáció szoros összefüggésben van :az iskolai és általános 
műveltség emelésével s így természetesen kihatással kell len
nie a bűnözés csökkentésére is. Benes erre megjegyzi, hogy a 
modern pedagógusok és bölcsészek már régen valódi értékére 
szálIították le Sokratesnek ama tételét, hogy hibák és rossz 
cselekedetek elkövetése a szükséges ismeretek és műveltség 
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hiányát jelentik. Továbbiakban egyes társadalmi jelenségek
nek 'a bűnözésl'e való ,ldhatJásaival foglalkozik. A kongresszus 
látogatottsága bizonyítj a, hogy a bűnözés meggátlása immár 
világkérdés, amellyel a legkülönbözőbb n emzetek tudósai mint 
égetően sürgősen megoldandó problémával foglalkoznak. 
Nincs messze az az idő, ,amikor egyes államok nemcsak jog
segélyek és bűnösök 'kiadására kötnek ' szerződéseket, hanem 
a ,bűnözésnek, mint világjelenségnek csökkentésére is össze
fognak. Dr. Popelka, a legfelsőbb ' bíróság elnöke, illZ új bűn
ügyi politika elöfeltételeü-ől s a büntető bírákkal szemben 
támasztott követJelésekről beszélt. A kongresszuson egyes fel
szólalók a megrögzött bűnözők és alkoholisták számára külön 
büntetőintézetek felállíbását sürgették. A legközelebbi kon
gresszus Berlinben lesz. 
"v A 13. havi fizetésről írja, hogy ezt nem n1intJ metményt, 

hanem csupán ,mint karácsonyi ajándékot fogj ák folyósítani, 
ami a testületben igen n ag)" csalódást okozott. 

A szemle alkalmával agyonlőtt Videnszky őrmester ügyé
ben elrendelt új tárgyaláson Trtilek őrmestert 14, a szemlélő 
Novák 'törzskapitányt pedig 10 napra ítélték el, de az ügyész 
fellebbezett. 

Most Német csendőrőrnagy, ismert rendőrkutyaszak
értő, tanulmányozván Csehországban ezen intézményt, véle
ményében azt írja, hogy a most haszáltJ kutyafajta nem felel 
meg a célnak s azért más fajtákkal kísérleteznek Német
országban is. A mai rendőrkutyák személyi védelemben, elő
vezetésnél, bekíséréseknél beváltak, nyomozásoknál azonban 
nem. A lap Imegjegyzi, hogy ha már a szakemberek erre a 
megállapításra j utottak, minél szélesebb körben >meg kellene 
ezt a körülményt ismertetniök a közvéleménnyel is, amely azt 
hiszi, !hogy ,a rendőrkutya Isten tudja milyen varázsló, amely 
mindent Ikinyomoz. Ha a nyűmozásnál nincs siker, nem a ku
tyát, hanem a csendőrt okolják, ami semmiesetl'e sincs j avára 
a testület tekintélyének. 

A prágai bűnügyi közponll vezetője, dl'. sejnoka Drezdá
ban volt tanulmányútOl1. Beszámolójában nagy elismeréssel 
nyilatkozott a bürokráciamentes n émet hasonló intézményről, 
amely bál' kevésbé jól van felszerelve, mint a ,prágai, mégis 
messze felette áll emennek. Azt mondj a, hogy a drezdai bün
ügyi múzeumban egy óra ,alatt több gyakorlati tapasztalatot 
lehet szerezni, mint szakkönyveknek hónapokon át való tanul
mányozásával. 

Meghüléses betegségek. 
Az őszi időjárás, a 'hűvös esők, a nedves-ködös le

vegő, a nap,ról-napra változó hőmérséklet, a szel'es idő
járás stb. minden évben "meghüléses" Ibetegségeket !Szo
kott a nyakunkra jhozni. A munkájába siető ember őszi 
reggel, még nem tudja, hogy a sze.szélyes időjárás miatt 
hogyan 'ö ltözködjék. 'l'estünk ,sem 'szokta még' meg az át
meneti �dőt. Ősszel laZ 'emberek egyre jobban és j obba,n 
kénytelenek a lakásokbaJ1, i rodákban, műhelyekben, vil
lamosokon 'stb. összezsúfolódni.  Az ablakokat sem �ehet 
már egész nap nyitva 'tartani s '  így a ,-;zellőztetés is sok
kal 'hiányosabb. Ezek a körülmények mind igen kedvez
nek a fertőző betegségek fel lépésének 'és elterjedésének. 

Már hal lottuk, hogyha baci l l u sok nem volnának,  a 
betegségek 99 százalékát hírbőll sem i'smernők. Ezek ,a 
baci l l usok, amelyek nem egyebek, 'm�nt egyetlenegy sejt
ből ál ló  ,eleven k i s  >él őlények, a növényi vi lágba tartozó 
penészgombák ( has,ad{) .gombák) ' m i l l iárdszámra lesel
kednek reánk. Ott ülne,f támadásra Ikész·en a bőrünkön, 

az orr- lés ,szájnyHásokban, a 'Iégc.sőben, a ,gyomorban é" 
a 'belekben, lezenkívül a ruháinkon, 'a berendezési tár
gy,ainkon tés ,csak az !alkalmas időt !Várják, !hogy testünket 
me,gtámadhassák. A megfázás, meghül és,  a testünkön 
ejtett �egapróbb sérü lés, bizonyos \ételek-italok elfogy;asz
táGa, fertőzött betegekkel való érintkezés stb., - ez a ked
vező alkalom. 

A ,szervezetünkbe jutott baci'l l usok úgy j,ejtik ki ká
ro,s hlatásu�at, hogy mialatt táplálkoznak, sZtaporodnak 
és elhalnak, rengeteg ' sok mérget ( toxinok) termelnek. 
Sohasem maguk a bac i l l usok, 'h anem mindig cs'ak !az 'ál
taluk termelt mér,gek ( toxinok) 'ölik meg az embert. Sok
szor hallhatj uk betegágynál ,ezt az orvosi kifejeZté.st : 
, . lappangási  időszak" '( incubatio ) .  Ezalatt azt az 'időt 
értjük, amely alatt la toxinok 'a testünkben annyira 'fel
sz.aporodnak, hogy a betegség már ki 1tud törni.  Ez 'az idő 
minden betegségnél más, igy pl. influenzánál 2-3 nap, 
tífu.sznál 11 'nap, 'koleránál 8 nap, ' veszettségnél 4- -6 

hét. 
A mindennapi é l etbeJ1 a legtöbbször azt hal lj uk. 

hogy a beteg "megfázott", "meghült", "huzatot ka
pott", "nagyon mel ege volt", 'vagy : "hideg vizet ' ( sört) 
ivott" . 

A meghü:lés tényleg; n,agy ,szerepet j átszik ,az éle
tünkben. 'Az orv9studomány is ' e lismeri 'a meghülés nagy 
s z'erepét, 'csak még nem tudja annak elfogadható ma
gyarázatát adni. E gy dologban azonban az összes, orvo
sok egyetértenek ; nevezetese,n ,abban, hogy a meghülés 
leszál l ítja, llegyöngíti [az emberi test 'ellenállását és igy 
a benn ünk, a rajtunk jelenlevő bac i l l usoknak megköny
nyíti, elősegíti ill 'szövetekbe 'va.ló behatolásukat, szapo
rodás ukat, maj d a méreg ( toXlin ) termelését. lAz emberi 
száj például laZ evés-ivás és 'lélegzés 'révén örÖkké tel e 
van bacillus,okkal', de a legtöbb bacillus mé,gis a man
dulákolll ül anélkü l, hogy a, 'hatását ott ki Itudná 'fejteni. 
Ha lmost valaki jéghi deg vizet iszik, 'akkor a hi'rtelen I,e
h ü l és a mandulákon hirtelen elvél'telenedést, .rövid iideig 
tartó vérszegénységet okoz s ez il körülmény máris 'ele
geJ1dő arra; hogy IRZ 'ott ,levő bacillusok hlagukat a ruan
dulákba belfészkeljék é.s 'gyu l ladást okozzanak. Ha valaki 
mezítláb az ágyból ikilépve, hideg :földre vagy kő.re lép, 
azonnal llrüsszögni kezd, sőt náthát ,is kaphat. Ez 'eset
bEn 'a talpról kiinduló rei'lex útján vérszegénység tá
mad az orrban, ahol a baktériumok erre fel rögtön ki
fejtik hatásukat. 

Ilyen és ehhez !hasonló egyéb tényekkel magyaráz
hatjuk a meghülés ,szerepét a ' betegségek előidézésében. 
Minde,nesetre el 'kell 'fogadni azt, hogy meghü l é,-; 'igeni 
van és az igen nagy mérté�ben elősegíti,  .de ,nem okozza 
a beteg,sége�et, mert h i'szen 'az igazi ok !mindig la káros 
baci l lus  j e lenléte. Az '50-60 [okosl északs'arki hideg eg
haj l at  alatt 'utazók sohasem kapnak náthát, infl uenzát. 
tüdőgyul l adást ,stb., :mindaddig, amíg a szabadban 'tar
tózkodnak. Pedig ugyancsak megfáZJ1ak. Csakhogy 'a 
nagy hidegben, a jégmezőkön nem él, ,nincs jelen 'a bacil
l u,s, amely ta megfázott ember áHapotát kihasznál hatná. 
Ezek a z  emberek megfagyhatnak, de 'nem kaphatnak in
fluenzát, tüdőgyulladást stb. Tehát a ,megifá�ás, .a Jlleg
hülés e6'yedül még nem tudja a bete.gEéget előidézni. 

Aki néhány percet úgy élt át, hogy magát nem 
becsülhette, a gyémántI,ént, mely törésl kap, sohse 
fogja úgy összegyiijteni és visszaragyogtatni a sugara
kat sohasem képes úgy örvendeni, mint eddig tevé. 

KEMÉNY. 
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M int minden ell.en, a meghü l és ellen is lehet magun
kat .ed�eni, Az ál landóan 'meleg lszobában ü l ő  �s jól f.el
öltözött ember, ha kimegy, megh ü l .  Ezze.} ,szemben az, 
aki ,sokat van :kint a .szabad l evegőn, sokkal nehezebben 
hüÍ meg. A háborúban, az  éjjel-nappal szabadban, eső_ o 
ben, fagyban, hideg kavernákban 'tartózkodó katonák 
éveken át soha még náthát ,sem kaptak, 'de mihelyt a 
polgári életbe v isszatértek, egyre-másra estek meghülé
ses beoo,g,ség.ekbe. 

A d'entiek elő,rebocsátása után lássuk azokat a 
"meghüléses" ibetegs,égeket, amelyek főleg az őszi idő
járás bekövetkezésekor ,szoktak fellépn i .  

Influenza. 

Az infJue,n za a világ .egyik legrégibb é s leg,gYlako
ribb hetegség.e. Egyszer Keletről, e,gyenesen Kínából, 
máskor meg AfrikábóJ., maj d Oroszországból :kiindulva, 
seperte és sepri ma is végig Európát. Az első nagy in
fluenzajárvány, ameoJyről írásbeli feljegyzések vannak, 
1 173-ban, tehát 800 évvel ezelőtt lépett fel Európában 
és  azóta s zinte évről-évre !újra megjellenik. Né'ha pár 
évi.g elmarad, de aztán annál ' súlyosabb formában je
lentkezik. Az 'influenzajárvány néha :csak gyenge hörg
hurut és nátha formájában járja végig a'z országokat, 
máskor meg rendkívül súlyos megbetegedéseket 'okoz, 
sőt ,sok ,esetben hajánal is j ár.  Az influenza még az 
általa okozott betegség tekintetében is  nagyon megbíz
hatatlan járvány. Az egyik évben p€ldául csak a lég
csövet és a tüdőket, .a. másikban meg 'csak a gyomrot és 
a beleket támadja meg. 'Megint máskor súlyos agyi é s  
idegrendszerbel i  megbetegedésekre, idegbaj okra vezet. 
Elég ,gyakori' 'a z  i,s, hogy az i nfluenzajárvány az, 01'1'-, az 
arc .iés homloküregekiben, a fülben fel'lépő súlyos geny
llyesedésekkel pusztítja el az emberi életet. Az influen
zának ,e�en \egyre változó és sokféle következménnyel és 
szövődménnyel járó tulajdonsága \miatt az elnevezése i s  
igen különböző. Le,gáltalánosabb 'neve az angol eredetű 
p,lneve�és, az influenza. amely ,szó azt akarja jeJ.enteni, 
hogy egész világrészeket árvíz módjára el tud önteni. 
Orosz eredetű neve : orosz nátha. A németeknél főleg 
"BJ.itz'katar,rh", a franciáknál meg "grippe" néven sze
repel. 

A ].e�súlyosabb európai influenzajárvány 1890-ben 
Turkesztánból. érkezett hoz'Zánk. Utána következik 'sú
lyosság tekintetében a Spanyolországból kiinduló híres 
1918-ik évi "spanyol-influenza"-járvány, amely első
Ror.ban a fiatal, de d'öleg a másáJ,Japotban lévő nők és az 
erő,s, egészség,es férfiak között végzett nagy �lUsztítást.  

Az influenzát mindenesetre vaI.amilyen baci llus 
okozza, amelyet azonban még tel'jes biztonsággal nem 
i!!merünk Az 1892-ben felfedezett "influenza-bacill us", 
amely az összes baci1I usok között 'a legkisebb, maj dnem 
minden influenzánál j elen van ugyan, de mindig egész 
sereg más, veszélyes bacillus kíséretében.  'A beteg,ség 
okozójának a megáHapításánál 'zavarólag hat az is, hogy 
az influenzaj árvány egyszer az idegrendsz,ert, 'a .Iégcsö
vet és tüdő ket, máskor meg a beleket, a f ület, az arc-, 
homlok- és 'om'üregeket támadja meg. 

Az öss�s ismert fertőző betegségek között nincsen 
egy Isem, Illmely olyan rohamosan tudna .elterjedni, mint 
az inf,luenza. A közlekedési eszközök gyorsasága, az 
emberek tömeges érintkezése, a postai forgalom, a re
pülőgép mind-mind lEmnek a gyors terjedésnek ál,lnak 
szolgálatában. Az 'influenzát okozó baci1Iusok ugyanis 
eJ.söso'rban mind i,g a száj és a z  orr üregeit, a légcsövet, 
meg a ,szemeket támadják meg. A fertőzés után köz-

ismert legelső tünet a nátha és a légcsőhur�t. Ez a két 
baj prüsszögéssel, köhögésse1 ,és köpködéssel jál'. Ez a 
három körülmény : a prüsszögés, a 'köhögés és köpködés 
terjesztik az in;fJu'enzát. A ;lakásokat, tánctermeket, iro
dákat, tempJomokat, vil lamosokat, vonatokat, gyárakat 
mind-mind a prüsszögő, köhögő és 'köpködő emherek fer
tőz.ik meg. Egyetlen influenzában s�nvedő ember képes 
a köhögésével, köpködé sével, prüsszögésével egy egész 
lakást, viUamost, forgalmi irodát, vagy üzlethelyiséget 
befertőzni.  És mindenki, aki utána ,ezekben 'a helyisé
gekben lélegzik, már beszívta /szájába, orrába a levegő
ben u zkáló influ'enza-bacil lusokJat. Csakhamar ezek a 
megfertőzött egyének is köhögni É:s p1'üsszö6ni kezde
nek és, most már egy ember /helyett százak és /Százak ter
jesztik tovább az influenzát. ITerjesztik még a fertőr.ést 
az evő- é,s. ivóeszközö'k, ,a ruhák, a kez'ek, 'de mindenek
felett a nedves - náthás - zsebkendő. Ezért lehetsé
gest 'hogy influenzajárvány esetén az emberek 75 száza
léka, tehát 4 emberből 3 megkapja az i nfluenzát. 

Ha be1.élegeztük, beszívtuk az influenzával fertőzött 
levegőt, avagy evő-, ivóesZ:közökkel ,  kézzel stb. is meg
történt a fertő�é,s, 1-2 n!ap m ulva kitör a Ibetegség. De 
már ezen kitörési  idő előtt 'iis la fertőzött ember levert, 
fáradt lesz, minden tagja fáj, különösen a szegycsont 
(mellosont) . Az alsó végtagok olyan nehezek, mintha 
ó lomból volnának. Teljes étvágytallanság mel lett fö,fá
jás, homlok- és keresztcsontfáj dalmak kínozzák a bete
get, 'majd megj elen ik a láz ( 38-39 fok ) ,  a nátha, torok
és légcsőfájás, a köhögés. A s zemá gyul ladtak, laZ 
o1'r- és szemhéjak duzzadtak, kiss� pirosak. Mindenki 
ismeri az i lyen influenzás, náthás arcot. Testünk min
den része már egyszerű érintésre ,is fáj . 

Szerencsére az influenza a 1egtöbbször semmi külö
nös következménnyel nem Jar. Az <esetek túlnyomó 
részében m int egyszerű, vagy sú lyosabb természetű 
nátha, köhögés,  Ú. n .  egyszerű "meghülés" formájában 
5·-6 nap alatt l ezaj.J ik .  Ha maga :az influenzajárvány 
csak kö,nnyű járványként jelentkezik, akkor főleg csak 
azoknál szokott sú lyos következményekkel j árni, akik 
nem kímélik magukat, nem feküsznek le, ha erre szükség 
van, nem h ivatnak orvost, egyszóval, akik nem törőd
nek az egészségükkel .  Ilyen embereknél még a könnyű 
influenza ,is mel lhártyagyuHadást, 'tüdőgyu Jl,adást, o1'r
és homloküri ,genyesedést, fülgenyesedést, sőt következ
ményes halált is okozhat. 

Az 19 18-iki súlyos influenzajárványnál például 
igen sok vo.Jt az  'abortus és a következményes haláleset 
az áldott állapotban 'lévő nőknél. 

Fontos körülmény az influenzánál, hogy aki már 
egyszer átes,ett rajta, az 'nehezebben Ikapja meg. A 'jár
vány fellépése alka lmával 'a megbeoogedettek 90 száza
léka rendszerint o lyan, 'aki még nem s zenvedett ebben a 

bajban. Sajnos azonban, 'az i nf l uenza egY'Szeri kiáIJása 
mégsem biztosít bennünket újabb megbetegedés ellen 
o�yan biztosan, mint 'pl .  a vörheny Vagy oa kanyaró. 

Hallottuk, hogy hogyan terjed ez a betegség. �'Ebből 
következik, llOgy rendkívül nehéz laz el lene való véde
kezé� is. Az jOrrnak vattával bedugása, a s zemüveghor
dás, a ,gyakori Iszájöblögetés, zsebkendőnek az 'orr és 

Nyugtalanság nélkül csab: azt élvezzük, amit szen
vedés nélkül veszthetünb: el; és ha a b oldogság csak a 
bölcs tulajdona, ez csak onnan van, mert ő (lZ, akitfll 
legkevesebbet rabolhat el a sors. 

• (l< . ROUSSEAU. 
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szaJ elé ta l:táJS a, a kez.eknek étkez.és és mindenféle evés 
előtti megmosása, .az 'ajkaknak és orrnyílásoknak pl. la
nolinkrémmel való bekenése mind nagy mértékben aka
dályozzák ugyan a fertőz.é·st, Iegfontosabb az.onban 
mégis az, hogy 'prüsszögni, 'köhögni, köpködni Clsak zseb
kendöbe 'smbad. Különösen óvakodjunk a 'köpködéstő,l. 
a másola.·a való ráköhögéstől. Ha zsebk,endőt tartunk 
az orrunk és szánk elé, ma5"unkat is óvjuk a fertő
z.éstől é s  mi sem fertőzünk meg másokat. Lehetőleg ke
rü ln.i kel,1 'a 'sok utJazátst, a 'zsúfolt !helyiségeket is. Rend
kívül fontOlS' ,a I,egnagyobbfokú tisztaság, .a kezek mo
sása, a külön evőeszköz, "ivópohár, asztalkendő haszná
lata, 'a kézsfogás kerülés>e. Tnfluenzajárvány esetén leg
biztosabb óvszer a remeteélet. A rendszerető, m(ívelt. 
tiszta 'és 1>e1lkiismeretes ember a z  eddig hallottak után 
magátó>l ,is, rá fog jönni arra, hogyan viselkedjék in1'lu
enzajáTvány eseren. 

Inf.!uenzás betegnek okvetlenül otthon kell marad
nia és le kel l feküdni, kü1önösen, ha láza van. A szobá
jában maradó beteg egyrészt n>em fertőzi meg embertár
sait, másrészt csak �,gy remélhető, hogy a már említett 
sú lyos következményeket el tudja kerülni. Az étrend 
legyen 'könnyű, a lázasok étrendje.  Természetesen azon
nal orvost kell hívni, különösen akkor, ha halljuk, 
hogy a járvány súlyos és veszélyes következményekkel 
jár. M'ert pl. azt, 'hogy a szív nem kezd-e ' gyengülni.  
hogy nem keU-e már sziverősítő gyógyszereket szedni, 
csak orvos tudja megítélni .  A láz elmulása után sem 
szabad mindjárt kimenni, mert laz influenza újra kitör
het ( recid ivál ) és a2 ilyen másod,ik influenza mindig 
súlyosabb ,szokott lenni, mint az el,ső volt. 

A tüdőgyulladás. 

A tüdőgyulladás sz,intén főleg ŐssZleI rés télen fel
lépő "meghü,léses" betegség. Minden 'korban előfordul.  
Gyermekeknél jgen sú lyos, de nem annyira életveszélyes, 
mint :a felnőttekn€l. ÖregeknéJ. 60 éven felül négy tüdő
gyulladásos egyén közül három meghal ,  vagyis 75 szá
zaléka halálos Ikimenetelű.  'A 20-40 év közötti emberek 
állják ki a legkönnyebben. Férfiaknál - különösen az 
erós embereknél - sokkal gyakoribb, mint a nőknél. 
Kövér emberek, alkoholisták, szívbetegek tüdőgyulladá
sa könnyen életveszélyessé válik. 

A tüdőgyulladás nem ragályos betegség, vagyi,s a 
beteg körül foglalatQskodók nem kaphatják !meg. 

A tüdőgyulladást is olyan bacillus okozza, amely 
majdnem állandóan feltalálható a testünkben. ,Leggyak
rabban társu,l ,a tüdőgyulladás az influenzához, mint 
annak a következménye. Az 1918-ik évi híres spanyol 
influenza sem volt más, mint genyes, üsz.kös tüdőgyul
ladás. Ilyenkor a tüdő pár nap alatt valósággal meg
üszkösödlik, bűzösen elrothad és okvetlenül hal áJl al j ár. 
Azért nevezték az 1 918-1ban feJ.lépett súlyos spanyol 
influenzát tüdőpestisnek is, ílIlert a tüdőpestisnél is a 
tüdők pár nap alatt szintén bűzös-genyesen eh'ot
hadnak. 

Az egészséges tüdő olya.n, mint a száraz sz.ivacs. 
SzámtaJ,an millió apró kis likacskákban levegő van. A 
szivacsszerű tüdő a belélegzéskor kitágul, vagyis az 
apró l ikiacskák, üregek megnagyobbodnak és megtelnek 
levegővel .  Amikor a beszívott jó levegőből a tüdő vére 
már kivette az oxigént, akkor a tüdők összehúzódnak, 
mire a Ikis üregek is összelapulnak és a ro.ssz levegő t 
magukból kjnyomj ák. Ez a lélegzés. Nyugodt ember egy 

perc alatt átlag 16-18-szor lélegzik be és ugyanany
nyiszor ki. Igy kapja a. testünk a levegőből' az oxigém, 
a mely nélkül l-2 perc alatt megfulladnánk. 

Tüdőgyu!J.adásnál az történik, !hoiY a tüdőbe j utott 
bacillusok gyulladást idéznek elő. Ez a gyulladás folyadék
termeléssel j ár. Ennek a sűrű ,gyulladásos folya déknak a 
neve : izzadmány. Ez az izzadmány! belefoiyik és megtölti 
az említett miUiónyi kis Jikacskát. Miután pedig a likacs
kák megteltek folyadékkal, nem marad hely bennük a le
vegő számára. Ez a tüdőrész tehát most már, nem tud 
résztvenni a léleizésben, mert olyan lett, mint a vÍzbe
mártott szivacs. De mert a testünknek áJ.landóan ugyan
annyi levegőre van szüksége, az.ért a be ivódott, folyadék
kal telt tüdőrész munkáját az épség,ben maradt tüdő veszi 
át. így az e�sz.ségesen ma'radi iüdőnek gyorsabban kell 
dolioznia, de ehhez viszont sokkal nagyobb szívmunka is 
szükséges. Minél nagyobb tüdőrMz esik tehát 'gyuJ.ladásba, 
vagyis telik meg folyadékkal, a megmaTadt ép tüdőnek é.; 
így a szívnek is annál nagyobb munkát kell elvéieznie. 
Ezt az egyre fokozott munkát a szív persze napokon át 
nem bírja és megáll. így következik be a szívgyengeség 
miatt a halál. 

Mi történt a spanyol influenzánál ? Ennél a bete6"srég
nél az említett izzadmány elgenyed. EZ .a geny elrot
hasztja, bűzös üszkösödésbe hozza a tüdőt. A bűzös, üsz
kös váladék belekerül a vérbe 'és ott vérmérgezést okoz, 
amely 2--3 nap alatt sírba viszi, a legerősebb embert is .  
Ez történt 1918-ban a nagy spanyol influenza-j árvány al
kalmával is. 

Hogy kezdődik a tüdőgyulladás ? Valaki pl. erős mun
kában, szaladás ban, táncban stb. nagyon meiizzad és 
utána rögtön hideg helyen (pl. pincében) hosszabb ideig 
megpihen. Vagy pedi.g ilyen erős belső meg izzadás után 
j éihideg folyadékot iszik. Ez esetben a hirtelen lehűlés 
miatt "meghül". A meghült testet a mindig ott leselkedő, 
ólálkodó bacillusok megrohanják és ,gyulladást, folyadék
képződést ( izzadmány) ,  tüdőbeszüremkedést. szóval tüdő
gyulladást idéznek elő. Ezért aki, megizzad, az ne menjen 
hideg helyre, ne iiyék hideg vizet, ha ,pedig mégis ivott 
volna, akko.r utána do]gozz.ék, táncoljon, stb. tovább, mert 
így még talán - de IDem bizonyosan - elkerülheti a tÜ'dő
gyulladást. 

Tüdőgyulladásnál még aznap kÍlrázza a betMet a hi
dei, az ajkakon vizes hólyagok ( sömör) j elennek meg. 'A 
láz 40-40 és fél fok. E rős oldal szúrás, nehéz légzés lép 
fel. Az arc piros, a szív 120-at ver. A .beteg súlyos, ne.héz 
betegként fekszik, akárcsak egy darab fa. Eleinte száraz, 
majd nedves köhögés lép fel, amelynél a köpet véres -
rozsdásveres. 

Ha a: betegnek szerencséje van SI ha orvosi kezelésben 
részesült, akkor a folyadék felszívódik a tüdők léghólya� 
gocskáibó� és újra, rendes l�esz .aJ tüdők müködése. Máskor 
azonban ienyedés, tüdőtályog, vesegyulladás, mel1hái-tya
gyulladás stb. lép fel s végü.l a szívgyengesé;g következ
tében oeáll a halál. 

Mi a teendő tüdőgyulladásnál ? Rögtön meleg áiyba 
kell feküdni. Azonnal hideg, esetleg jeges borogatást kell 
rakni a fájó ordaira. Erős bort, pezsgőt, feketekávét kell 
inni, jól ki kell izzadni ( aszpi'rin, tea stb.) addig ,is, míi 
orvos érkezik. Orvosi kezelés nélkül a tÜdőgyulladás igen 
könnyen halállal> járhat, mert a halál okául szolgáló sz.ív
gyengeséget megáHapítani, iUetve azt megakadályozni, 
vaiY a már jelentkező szívgyengesé.get megjavítani csak 
az orvos tudja. 

Dr. Kemény Gyula altan. orvos. 
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Mi történt ? Tegnapr61 mára megváZtozott a világ ? !  
Felszállok a villamosra, - diákok és meglett férfiak 

egymáS'Sal 8zinte versenyezve, !mint gumilabdák ugrállna.k 
fel ülőhelyeikről, hogy azokat nőknek, ö1<egeknek és gyer
mekeknek átadják . . .  

Matr6zruhás gimnazistalányok beszélgetnek a köze
lemben. Egyikük rúzs és púderpamacs helyett egy pár 
szürke zoknit vesz elő, - "ma tízpercben meg fogom eat 
az öcskösnek stoppolni" - mondja. 

Vonaton vagyok. Szob körül járunk. útitársaim 
szeme Ikönnybeborul, - nem ,szólnak egy szót r;e, de kezük 
ökölbeszorul. Elhagytuk Szobot, új helység tünedezik fel, 
akkor az egyik csendesen rrnondja : "Itt, a Duna balpart
ján ezt a színmagyar "Parkant" ezelőtt Párkánynak 
hívták." 

Kávéházban ülök. A szomszéd asztalmál két úr beszél
get. Az egyik azt mondja : "Hallotta ? � lDrezdában egy 
magyar mérnök valami csodadolgot iJaláZt fel, egy /Wt 
mulva idejön, bemutatj'a, a találmányát, előadást tart, 
megy&k, szerzek egy jegy,et, mieWtt még szétkapkodjik . . .  " 

Hohó - mwndom (magamban -, holnap kupadöntő a 
BRSC és SBRC között, - ""át itt mégis ilyen dolgokról 
beszélgetnek ? 

Egyik helyen nagy a tolongás. Teherautók hosszú 
sora, zárul egym4,sra, emberek teli Ikosarakkal, csomagok
kal sietnek egy nagy csarnok felé . . .  'f3zek mindnyájan 
adakozók, lakik sietnek, hogy kivegyék részüket, leróják 
kötelezettségüket az �ngyenebéd- és inségak'cióban . . .  

A motorkerékpárosok alig hall.hatóan gurulnak tova 
gépeiken, a Do b-utca ,egyik üzletéből pedig, 'ahol valami 
apróságot vásároltam, utánam szal,ad a kereskedő és azt 
mondja: Uram, Ön tévedésből öv pengő helyett egy tízest 
adott, öt visszajár önnek, - tessék! . . .  

, . .  most egy sivító, kiállhatatlan, perverzhangú 
autótülkölés . . .  

. Felriadok. Álmodtam. 
Az ablakhoz sietek és felhúzom a redőnyt. Lent az 

utcán egy autó áll, a soffőr valami kajánul kéjes mo
sollyal nyomkodja budapesti viszonylatban is speciáli
san undokhrJmgú autóduda-szörny'ét . . .  szeretőjét hívja 
az ablakhoz . . .  

É bren vagyok . . .  
A szemben levő bérház egyik ablakában szobalány 

tűnik fel kócos
' 
fejjel, balkarján csecsemő, jobbkezében 

egy tejes cuclisüveg. Hátrapislant, az üveget szájához 
emeli - a saját szájához - s egy pillanat alatt üres az 
üveg. A kisgyermek két apró kezével kétségb eesetten 
hadonász . . .  

Igen. Semmi kétség. Ébren vagyok . . .  Ezek már 
nem álomképek. 

* 

A katzenjammernak van egy alkohölmentes formája 

is, amely abban különbözik a szeszes katzenjammertől, 

hogy sokszor még keserűbb, émelyítőbb, mint emez. Ez
zel a katzenjammeros érzéssel veszem kezemble': a reggeli 
lapot, tekintetem az utolsó lapoldalra esik, ahol az apró
hirdetések vannak és olvasom: " . . .  gyermekszerető, lel
kiismeretes nő ajánlkozik . . .  stb." Gyorsan fordítok 
egyet. Visszafelé előre. "Bajnoki mérkőzés Soroksáron. 
Nagy döntő. BRSC-SBRC." . . . .  

Ez az ! Ide kimegyek délután! Nem tudom azt ,se, mi 
az az ofszájd és mikor jogos a tizenegyes, de ordítani 
fogok, ahogy a tüdőmből telik, hogy éljen, meg pfuj 
bíró, mintha ettől függne lelkem üdvössége . . .  

. . . Mert nem vicc, - én ezen az alkoholmentes 
katzenJammeros reggelen tudatosan, világosan és meg
győződéssel érzem, hogy ezek a futballmeccsek fontosab b  
szerepet töltenek be ebben a mi 1 930-as életünkben, 
mint talán minden más, ami az egyén vagy nemzet éle
tében faktorként számítható. Olyanok, mint műtőszob�
ban hooszas, fájdalmas operáció alatt a kloroform. 

Notus. 
-0-

Kitüntetés. Kormányzó Or Őfőméltósága maga3 elhatá
rozásával Goldfinger Imre és Kacsó A lbert a m. kir. székes
fehérvári II. kerület állományába tartozó ool'zsőrmesterek" 
nek több éven keresztül különleges szolgálatban odaadó, haza
fias >buzgalommal teljesített felelősségteljes szolgálataikért 
a magyar b?'onz érdemérmet ooományozta. 

Bem József tábornok arckép ének leleplezése. E hó 9-én 
leplez�eK le tiem J oz�eI taOOl'IIUKnaK, a magyar 5zaoadság
harc legendáshlrü vezerének arckepet a róla emevezett L lo
vas tilzerosztaly laktanyaJáOan. A leleplezesi ilnnepsegeken a 
lengyel Hem J ozsef tuzerezred tiszti küldöttseggel kepvIsel
tene magat. A lengyel tISZ"1 klildöttseg novemoer :1-én, vasár
nap déleló�t a Lenel-utcai tüzerségi gyakorlótéren tábori mi·, 
sén vett részt. A gyakorlótéren emelYezkedett a szomszédos 
l aktanyából kivonUlt magyar Bem lovas tüzérosztály, élén 
parancsnokával, vitéz M agasházy László alezredessel. Egy
másután érkeztek azután a megnívott vendégek és tiszti kul
döttsegek, Lazarrsky u ttomár lengyel ÜgyvIVO, herceg Lubo
mirsky I stván követségi titkár, 15Tzeszc�nsky István alezredes, 
vitéz Kárpáthy Kamiuó gyalogsági tábornOk, a honvooség fö
parancsnoka, v'ogt Waldemán altábornagy, vitéz nánási Me
gay ltrnő altábornagy: a tábornoki karbol és még sokan má
sok a főváros előkeloségéből. A tábori misét vitéz J?olba János 
főesperes celebrálta. :Pontban fél tizenkét órakor megjelent 
szegedi ezredének ezredesi egyenruhájában Kormányzó Or 
őfoméltósága, vitéz Koós Miklós alezredes, első szárnysegéd 
kíséretében. A tábori mise befejezése után a lovas tüzérosztály 
vágtában véghezvitt elvonuláisa következett, amely grandiózus 
látványt nyujtott. Ezután a meghívott vendégek és a tiszti
kar Kormányzó Or őjőméltóságával átvonultak a szom
szédos Bem lovas tüzérlaktanyába, ahol leleplezték Bem József 
altábornagynak, a lengyel és magyar szabadságharcok hősé
nek arcképét. A reggelin vitéz Kárpáthy Kamilló gyalogsági 
tábornok, a honvédség főparancsnoka a lengyel és magyar 
á llamfőt köszöntötte fel, majd vitéz MagasMzy László al
ezredes, a lovas tüzérosztály parancsnoka magyar és lengyel 
nyelven ünnepi beszédet mondott. Beszédének végén őfőmél
tósága engedélyére Bem tábornok arckép éről lehullott a nem
zeti színu lepel. Az arckép Hosszú Márton festőművész ki
váló an sikerült alkotása. Breszczinsky tüzéralezredes és a 
kíséretében levő lengyel tüzértisztekl hogy vi:szonozzák a 
magyar Bem-Iovastüzérosztály tiszti küldöttségének látoga
tását, vasárnap este népes vacsorán vettek. részt a Hungária 
szállóban. A vacsorán testületileg vettek részt a magyar Bem 
lovastüzél'osztály tilSztikarának tagj ai családbagjaikkal, vala
mint mindazok oa volt tartalékos tisztek, llikik valamikor a 
Bem lovllistiizérosztálynál teljesítettek szolgálatot. ,A lengyel 
tisztek hétfőn reggel megtekintették a magyar Bem lovas
tüzérosztály l aktanyáj át, végignézMk a: tüzérosztály gyakor
latait, azután Lazarsky lengyel ügyvivő vendégei vOltllik.. 
Ebéd után Lazarsky lengyel követ átadta vitéz Magasházy 
László alezredesnek, a B1')m lovastüzérosztály para.nesnoká
nak a Polonia resti tuta-rend III. osztályát. A lengyel tisztek 
megtekintették a királyi vár termeit, este baráti vacsorán 
vettek részt a magyar Bem lovastüzéro.sztály tisztikarának 
társ3iságában és kedden reggel visszautaztak Varsóha. 
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Dícséretek. A m. kir. szegedi V. kerület parancsnoka 
Perényi Zsigmond alhaclnagyot, mert 1928-ban Orosháza 
köz.séghez tartozó Szikora-féle téglagyár cserépszállító SZÍ11-
jének 19.000 p engő Ikár értékben, 'gyujtogatás folytán tör
tént leégése a:lkalmából elkövetett biztosítási csalás tettesét 
nagy szakértelemmel és f'áradságot nem ismerő szorgalom
mal kinyomozta, elfogta és az igazság5z01gáltatás kezébe 
juttatta ; Szeköllős Lázár tiszthelyettest, mert ho'sszas csend
őrségi szolgálaJti id'eje alatt előbb mint örsparancsnok, majd 
mint s21akaszparancsnok a közbiztonsági s!Zolgálat t�'rén igen 
buzgóan és eredménye'sen tevékenykedett, alárendeltjeit ihe
lyesen nevelte, oktatta és ,fegyelmezte, alárendelt örseit he
lyesen és célirányo'san befolyásolta és vezette, előljár6i iránt 
igen hűséges ra'gaszkodást ,és igen jó ,magavi�eletet tanusí
tott ; Berki Józse! és Ozsamba Lukács tiszthelyettest, a gö
döllői őrkülönítményre vezényelt őrmestert azért, mert há
rom éven át a ' Kormányzó Or őfőméltósága legmagasabb 
személye védelme érdekében őrszolgálatukat mindenkor példás 
magatartással, kiváló buzgalommal, hűséggel és éberséggel 
látták el, - a szolgálat nevében való teljes elismerésének ki
fejezése mellett dícsérő okiraUal látta el. 

Csendőrjárőr megtámadása. N oyember 9-én éjszaka a 
fejérmegyei Gárdony község határában lévő agárdpu3ztai 
erdőben két ismeretlen orvvadász a seregélyesi Öl'S egyik 
járőrére Tálőtt, a j árőr (!gyik toaogját, Szilágyi Lajos őrmestert 
balvállán és' balszemén súlyosan megsebesítette és elmenekült. 
A j árőr a két ismeretlen orvvadászra, !négy 'eredménytelen lö
vést tett. Az orvvadászok kézrekerítése végett az örs a buda� 
pesti nyomozóalosztály közreműködésével széleskörű nyomo
zást indított. A súlyosan 'rneg�sebesült őrmestert a szék",S'fe
hérvári honvéd- és közrendészeti 'l�órházba száJl ították, 

Fegyverhasználat. November 7-én hajnali! 2 órakor a 
szirmabesenyői örs állományába tartow .Joó BeTnát őrmester, 
járőrvezető szolgálatban egy ismeretlen nevű tettenért betörő 
ellen - mert felszólítására nem állt meg -, két ismeretlen 
�redményü lövést tett. A tolvaj a nála lévő batyut eldob'Va, 
futásnak eTedt és elmenekült. 

Hubertus vadászlovaglás Cegléden. November 9-én a ceg
lédi csendőr lovastanosztály c!>endőrségi Hubertus vadász
lovaglá5v rendezett Cegléden, számos meghívott yendég rész
vételével. A vendége!( egy résZIc a legénY:.:>égi elhelyezések és 
az istállók megtekintése után fél 12 órakor kocsin s autón 
ment ki a célhoz, ahonnam kitünoen lehetett az utobó kéi 
rund-ot látni. Itt villá1sreggeli várta a vendégeket és a lova
sokat. A kedvező időben megtartott vadászlovaglás kitünően 
sikerült. A tanosztályparancSII1okság a tiszti lova!>oJmak 10-
vaglópálcát adott emlékbe, a legénY'ségi állományú egyéneket 
emlékéremmel látta ,el . A S'Zépszámú, előkelő vendégek sorá
ban megjelentek : Fischer József tábomok, a Hüm. VI-c. osz
tály vezetője, Schönherr Károly �redes, a Büm. VI-b. osztály 
vezetője, Zselyonka József ezrcdes budapesti I. ,csendőrkerü
leti paramcsnok, J(lemm László ezredes, a m. kiT csendőrség 
felügyelőjének segédtisztj e, dr. Sárkány Gyt�la ceglédi 'Pol
gármester, továbbá 'a csendőr és a helyőrségi tisztikar hozzá
tartozói. E,sUe a kaszinóban jól sikerült ismerkedési est volt, 
tánccal egybekötve. 

A vadászlovaglásban réslitvettek : A csendőrtiszti kat'vó l :  
Száhlendet· Béla ny. altábomagy, monostori Ert'eth Aladár 
tábornok, .olMy S ándor, Fonyó László és Huber Ferenc őr
nagyok, Nagy J.stván, Morell Gyula, Kirchner Boldizsár, 
vitéz Baky László, vitéz Gerencsér Jenő, Hrabár 'Sándor, 
Bernáth Sándor, Császár István, Münster Jenő, Haidekker 
Károly, vitéz Kiss László, Hajdu Endre, vitéz Zsengellét· 
József, Berweiler J ános, Zékány Zoltán, Ditt'ói Zoltán, Maris
k(� György, pitéz Biró József és Barcza Jenő sZ!ázadosok, 
Réth'lj Miklós g. százados, P'rettenhoffer László és dr. Boda 
József hadnagyok, Argay FerEmc g. zászlós. A honvédtiszm
karból:  Lehrer' Károly és Vilmányi Aladár őrnagyok, Baint
ner István, Schultheisz Miksa, Kulcsár Károly, Emánuel 
László, Markovits Elemér, Boldizsár János, Horchler Frigyes, 
vitéz Dörnyey Béla, Horváth Béla, Csics .zoltán és Osvát h 
György századosok és Együd László főhadnagy. - A csend
őrlegénység ?'észM'ől :  Kotolák András, Hangodi János, �aso
nyi András Szabó András, vitéz Juhász Gyula', Kassat Al
bert tiszth�lyettesek, Takács Pános, Pongó Sándor, Mónus 
Pál, Nagy József, Lakatos

, 
Dániel, C�ornós !óZ!s�f, D

.
e
,
brődi 

József Horváth Lajos, Izso Imre, Nemet Geza es Dwszegt 
Józset

' 
őrmesterek, Torma Sándor, Varju Balázs, Csiszár 

V�ndel Er'dei Imre, Práth Márton, Kozma 'Béla, Holecz ,Mi
hály, Horváth Ferenc, Bedők László, Bognát· László és Pász
tor József csendőrök. 

. örsparancsnokká kine\'eztetett : A m .  kir. székesfehérvári 
II.  kerület állományában Bokor Domonkos tiszthelyettes a 
lébényi örsre. 

Előlép tek : A m. kir. székesfehérvári II. kerület állomá
nyában törzsőrmesteré : Dénes Ottó, Sza/ló István 1., Szabó 
Lajos III., Farkas Mihály I I., Juhász István, Simolák István, 
Kuti Józse! 1., Oroszi Lőrinc, Kovács Ferenc 1., Kecskés 
Imr'e, Pintér Ernő, Szücs Lajos, Écsi I m,r'e, Ki8S Lajos III.,  
Kurtits Fe?'ene, Pethő Károly, Kocsis Károly, Takács Pál, 
Méri János és Porpáczi Béla őrmesterek. őrmesterré : Réde?' 
István, Wagy Imre L, Gál József, Bugo'vics Nándor, Tóth 
Józse! I II., Hoffman Lajos, Uhlig Zoltán és Gulyás Sándor I. 
csendőrök. A m. kir. szegedi V. kerületben törzsőrmesterré: 
Farkas Lázár, Orosz János, Freidinger Jakab, Tari Sándor, 
Nagy Gábor", Ber"ek Lajos, E. Kovács István éi'< Szabó Józse! 
V. őrmester,ek. Őr'mesterré : Füredi József, Pintér István, 
Imre István, Janovák Antal, S tijevúk György, Lenti Lázár, 
Turós István és Práth Márton csendőrölc. 

24. számú ,Csendőrségi Közlöny. ,Személyes ügyek. A:b
mányoztatott a Ill .  o. tiszti szolgálati jel : '[óth brnö száza
dosnak. - Névváltoztatáso k :  Kazirnir Lajos VIII. ker. próba
csendőr családi neve "Kelemen"-re, Hochma1Je>r János I. ker. 
tiszthelyettes neve "Major"-ra lett átváltoztatva. - Nyug
állományba helyeztettek : Kovács János II-V. ker. és Mészá-
1'OS KáJroly V. ker. tiszthelyettesek. - Ideiglenes nyugállo
rnányban meghagyattak : Homoki Lajos VI. ker., Kormos Ist
ván VI. ker., Dél József VI.  ker., Péter Vilmos VI. ker. tiszt
helyettesek és vitéz Nagy József VII. ker. gazd. tiszthelyettes. 
- Ideiglenes nyugállományba helyeztettek : Szeidl József II. 
ker. gazd. tiszthelyettes, Tóth Kása II. Péte?' I II. ker., Gás
pár József VII. ker., Kozma Józse! VII.  ker., Hegyi József 
VII. ker., Lukács Imre III.  ker., Di?nény Józse! V. ker., Tan
esik János V. ker. és Juhász József IV. ker. gazd. tiszthelyet
tesek. - Szabályrendeletek : Nevek helyes I§s szabályszerű 
használata. Módosítás. - Lakóspénz illetékességének szabá
lyozása. - Ellátás meg(Ulapítása atyátlan mostohagyermekek 
után. - Egységes papír- és n1Jombatványalakz(�toknak r"end
szeresítése. - Törnegbeli r"uházat előirányzása. - Sajtóter
mékek lJOstai szállítási jogának megvonása: 

Magyar lovastisztek kitiinő szereplése New-Yorkban. No
vember l l-én tartották a National Horse Show keretében a 
newyorki Madison Square Gwrden-ben az amerikai lovas
körökben nagy érdeklődéssel várt nagy katonai versenyt, az 
IntM-national Military Trophy-t. A versenyen résztvett a 
magyar tiszti csapat is. A magyar honvédség színeiben indult 
10 magyar lovastiszt kiutazását az Amerikai Magyar Nép
szava kezdeményezte. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, át- · 
látva a magyar tisztek szereplésének hatalmas propaganda
jelentőségét, engedélyezte a lovastisztek kiutazását, annál in
kább is, mert az utazás és szállítás összes költségeit a ver
senyt rendező amerikai Nemzeti Lovas Szövetség viselte és 
a magyar tisztek amerikai tartózkodásuk alatt az ő vendégei 
voltak. Ilymódon kiutaztak lovaikkal Malanotti Lajos huszár
alezredes, Schaurek Ottmár huszárfőhadnagy és Endrődy 
Ágoston tüzérfőhadnagy. A csapat és a lovak megtették a 
nehéz tengeri útat és rövid pihenés után indultak az Inter
national Military Trophy-ban. A hármas csapatok részére ki
írt versenyben az egyes csapatok tagj ai ugyanazon nemzet 
ténylegesen szolgáló katonatiszt j ei vagy tartalékos tisztek 
lehettek. A versenypálya nyolcassal kombinált téglaalakú 
volt, amelyen kilenc nehéz akadályt kellett ugratni. A verse
nyen Magyarországon kívül Németország, az Amerikai Egye
sült Á llamok, Kanada, Svédország és Irország hármas csapa
tai vettek részt. A 14.000 főnyi nagyon előkelő közönség előtt 
lefolyt versenyt 5 és fél hibaponttal Németország nyerte, 
mely ilyképen megismételte 1928. évi győzelmét. A csapatban 
Vonwagel, Momm és Haskel főhadnagyok l ovagoltak. Egyé
nileg Vonwagel főhadnagy volt a legjobb. Második az Egye
sült Államok csapata lett 10 hibaponttal. A harmadik helyet 
nagy meglepetésre a magyar csapat foglalta el 16 hibapont
tal, negyedik pedig 17 és fél hiba ponttal Irország csapata lett. 
Kanada és Svédország holtversenyben az ötödik helyen vé
geztek. 

A lugkőrendelet megszigorítása. A BudalJesti önkéntes 
Mentőegyesület küldöttségileg kérte a népjóléti minisztert, 

hogy szigorítsa a lúgkőrendeletet. A küldöttség felhívta a mi

niszter figyeimét arra, hogy a lúgkőmérgezések száma, mely 

egyideig a lúgkőrendelet kiadása óta csökkent, most megint 

ijesztő módon szaporodik. A küldöttség előadta, hogy a lúg

kőrendelet végrehajtásának ellenőrzése tekintetében nagyobb 

szigorúságra volna szükség. Végül a Budapesti Önkéntes 

Mentőegyesület azt a kérelmet terjesztette elő, hogy a kor

mány szüntesse meg egészen a lúgkő árusítását, mert Magyar

országon csaknem ötszáz embert pusztít el évente. 
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'Egy volt magyar tiszt feltalálta a vezetés nélkül harcoló 
repülőgépet. 'Egy londoni újságból vesszük : A. de V. Robert
son őrnagy, a kiváló katonai szakértő írja a Manchester 
Guardianban : Tihanyi Kálmán, Angliában élő volt magyar 
tiszt pilóta nélküli repülőgépet talált fel, amely egészen ma
gára hagyatva, minden közvetlen vagy közvetett vezetés nél
kül felbocsátható ellenséges repülőgép ellen, ennek minden 
mozdulatát nyomon követi s ha bizonyos közelségbe jutott ál
dozatához, felrobbantja hatalmas robbanóanyag rakományát. 
A légi torpedót a repülőgép orrában elhelyezett szabadon 
lebegő foto-elektrikus készülék kormányozza, amelyet az üldö
zendő ellenséges repülőgepre irányítanak, akár csak egy kö
zCJllRéges fényképezőgépet s azután föleresztik a repülőgépet, 
amelynek erős motora, két légcsavarja és egészen rendes kor
mányzókészüléke van. Ha az üldözendő gép kiesik a foto
elektrikus készülék központi ából, villamos áramok úiból a cél
pontra irányítiák a kamrát, amely viszont a repülőgép kor
mányzókp�zülékét fornítia 'megfelelií irányba. A gép akció

képességét nem befolyásolják rossz látási viszonyok, eső vagy 
füstfelhők, sőt éi iel is h asználható és az utolsó pvtizedek leg
fontooAhh aviatikai tAl" lmál"v�n A,K: tekinthető. Bpkp.� cplokra 
is szoll!'álhat, így péld�ul elháríthatia az Ö«zpilt.közést a 
repülőgépek vagy a haiók, vonatok, esetleg autók között is. 

Herceg Eszterházv Pál a kószegi várat 'felajánlotta a hon

védségnek. Herceg Eszterbázy Pál' felajánlotta a kőszegi Ju
riffics-várat a honvédts9g céliaira. Gömbös Gyula honvédelmi 
miniszter a herceghez intézet levelében küszönetét feiezte ki 
a nagyértékű adományért. E'gyideiűleg- me�ndu1tak a tár
gY3llások egyrés� a hitbizományi Mró!S'ág1;ó1 n yerendő jóvá
hagyásért, másrészt az adomány átvételével Jmpcsolatos in
téz1<edések megtételére. 

Magvar Börtönügy címen könyVet ír
,
t dr. Szőllősy <?s

.
z'kár 

igaz"'�R'iil!'vminiszteri tan�cflos. Az értekes munka call a  a 
börtönügvi blnomány endigi erenménveivel kapcsoll'ltbAn a 
magvar börtönilgy 

'
érvényben lévő tételes ' j ogszabályainak 

tüzetes ismertetése. 
Mel!'halt az amerikai hadsereg volt , vezérkari főnöke. 

BliR.� tábornok 77 pves kor,$han Wl'l ohinQ't.onban eJhllTlvt.. A 7.  
elhunyt a háború alatt vezérkari ' főnöke volt a z  amerikai had
serel!'nek. 

Elfogtak egy npn7.hl\mic:ítót. Tőhhszőr megírtuk mftr, 
hog-y a:z ol"szág- kii1nnhöző ré!"7;eiben több ízhp,n ij, ami'l v,$ltó
pénzt taltílt a ,csendőrflég. A hosszas nyomozás és megfig-ye
lés alapiftn november 9-én Ki'lklmrmai sán (Pe� m.) az ott:mi 
örsnek sikerült Lrf.-iko Andrú.� kiskunmaisai lako!>!l; tettenérni. 
amilmr aJ nála l évő nagyobb mennviségű hamis 50 és 20 
filléres váltónml'zt az orszáQ'os vásáron értékesíteni akarta. 
Az öri': eg-y i árőre Laikót elfogtJa. A kikérder.és $or:'i,n a gya
nusított beii':merte, hogy � hamis pénzeket ö ké�zítette. A 
mee:tartotJt házkutatás során al nyomozó ,iárőr a lJ.mzhami sító 
laká�án kp.t- és: emengős. valamint 50 és 20 filléres pénzek 
hamiRítáf:ához !'zükség-es gipRzön1N�nyeket talált. A hamis
pénzek készítésében Laikó anyja is sel!'édkezett. A tetteoeket 
az örs a búnjelekkel együtt aJ pes1Nidéki kir. 'törvényszéknek 
adta át. 

öng-yilkosság. A balatonberénYi örs állományába tartoz� 
Intervisz Andrá.� őrmester november '9-én reggel szolgálatI 
fegyverével főbelőtte magát ég azann�l meghalt. Tettének 
oka ismeretlen. 

Párisi tanulmányút. A Pári si Magyar Diákegyesület Uta
zási Osztálya, mely a MEFHOSz tanulmányútiait rendezi és 
az elmult szezonban 23 tanulmányutat indított 1050 ré!'ztvevő
vel, f. évi december hó 28-án 15 nagyobb párisi tanulmányutat 
rendez. Utvonal : Budapest-Wien-Buchs-Basel-Páris. 
Résztvételi díj : 300 P. Köztisztviselőknek : 290 P. Diákoknak. 
240 P. Rendez továbbá tanulmányutat a tavasz folyamán : 
Éflzakafrikába, Egyiptomba, Olaszországba, Konstanti
nápolyba és a francia RiYierára. Az erre vonatkozó prospek
tus e hó végével hagyia el a nyomdát és az érdeklődőknek leg
nagyobb készséggel díjmentesen küldi meg a Párisi Magyar 
Diákep'vesület Utar.:'i.�i Osztálva (Budanest. IX., Fprenc-1<i;rút 
'38., földszint 2. Telefon : :8172-74. )  !Hivatalos 'órák : hétköz
napokon d. u. 4-től 6-ig. 

Eladó: tiszti étkezde, kaszinó, stb. számára 'a Kormányzó 
Úr Őfőméltósága 70X100 cm nagyságú, bekeretezett művészi 
portréja, Szentgály Antal festőművész olajfestménye. Ára: 
500 pengő. Cím a szerkesztőségben. 

örsfőzőnőnek ajánlkozik Szalai Sándorné ( 42 éves, címe : 
Budapest, VIII., Hunyadi-utca 9., földszint 6.) . A pécsi örsön 
8 hónapon át főzött. Állást azonnal is elfoglalna. 

Olvassa el, mielőtt ír nekünk ! 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bár

kitól elfol!adunk. A lapunkban megíelent közleménvek tulaj
doniogát fenntartj uk, tehát aZ()kat beleegvezésiink nélkiil

. 
nem 

szabad utánnyomatni. Kéziratot csak akkor kiildiink VIS!'\7.a, 
ha a bekiiJrlő megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot mellé
kel. A közleményeket kéri ük a papírnak csak :az egvik olda
lára félhasábosan, írógéppel, vagy jól olvasható kézírásc;al 
írni : 'olvashatatlan kéziratot nem olvasunk el . A szerkesztői 
iize�etekhen mindenkinek válaszolunk, de a kérdező telil's ne
vét, rendfokozatát és állomáshelvét tiintesse fel. Névtelen le
vélre Tlem viUaszoIunk. Kéziratok sorsáról is csak szerkes7.tői 
iizenetben ádnnk választ . . Levelet nl'm írunk. bélvel!'et h-hát 
felesleges beküldeni. Jeligéül legcélszerűbb égv ki!'\ebb hely
ség nl'vét, vagy többiegyű számot választani . Ha jelige nincs 
mellielölve, a kérnező nevének kezdőbetűi és �lIomáshl'lve 
alatt válaszolunk iKöz�rnl'kű kprilésekre a ,.Csendőr" lek'!zi· 
kon" rovatban adunk választ. Előfizetni csak legalább f�lé"re 
lehet. A csentlőrség ténvle<!'es és nvull'állományú legénvs�gi 
el!yénei az előfizetési ár felét fizetik. Csak OA m. kir. csendőr
ség. honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíróságok, 
ilmzságii gyi és közig-azgatási hatósá"'ok tényleges vagy nyug
állománvú 'Íal!'i aitól fOl!'adunk el előfizetést, mástól nem. Az 
előfizetéseket kériük lJ>ontosan megúiítani, mert a feIR7.ólitá" 
kö!tség-ét kiiJön felszámít.iuk. A nekiink szánt vénzkiililemé
nVl'ket kériiik a Nem zeti Hitl'Jintézet RudaOI'!'\t-KriRztinavá
rosi fiókiának (Budaoest. I., Kri!'\ztina-körút U.) 1672. számú 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feli egyezni. hogy 
a befizetés a mi j avunkra történt. A szerkf'Sztök II BZl'rkesztó
sé'!'ben iinneonapok kivételével 1 5�18 óráig találhatók. Szol
gálati beosztási ,helveiken a lap ül!veivel nem fOl!'lalkoznak. 
A hozzánk intézett leveleket így kell címezni : "A Csendőrségi 
Lapok szerkesztőségének, Budapest, 1., Böszörményi-út 21. 
szám." 

- -v -
Fenyves. Tökéletesen igazat adunk Önnek abban, hogy 

az embernek a jó magyal' mivolta nem a névtől függ. Voltak 
idegen nevű, örök emlékezetű szabadsághőseink, akik Magyar
országért és a magyarság ügyéért az életüket áldozták s vol
tak jó magyar nevű árulóink is bőségesen. A kérdést nem is 
ebből a szempontból kell tekinteni. Azt hisszük, olvasott már 
pl. az úgynevezett "névelemzés"-l'ől, amellyel megszállott terü
leteken az idegen kormányok a magyarságot irtják. Azokról 
a színmagyar gyermekekről, akiknek nincsen kétségbevonha
tatlanul magyar nevük, megállapítják, hogy nem magyarok, 
illetve, hogy eredetileg nem voltak magyarok s nem engedik 
őket magyar iskolákba beiratkozni. Az állít ják, hogy az ilyen 
gyermekek erőszakosan elmagyarosított nemzeti kisebbségek 
leszármazottjai, akiket vissza kell adni az eredeti nemzetisé
güknek, vagyis vissza kell őket oláhosítani, tótosítani vagy 
szerbesíteni. U gy-e, milyen nagy fontosságot nyert ott egy
szerre a kérdés, hogy valakinek magyar neve van-e vagy ide
gen? Belát juk és méltányoljuk, hogy sokan nem szívesen vál
nak meg a szüleik vagy őseik nevétől, de viszont érthető az 
a kívánság is, hogy aki testben és lélekben magyar, váljék 
azzá a nevében is. Kényszeríteni természetesen senkit sem le
het arra, hogy a nevét megmagyarosítsa, de aki jól meggon
dolja, megteszi maga is minden kényszer nélkül. 2. Arra, hogy 
a háború után elhunyt atya háborús emlékérme a legidősebb 
fiúnak adományoztassék, még nincsen rendelkezés, nincs ki
zárva azonban, hogy ha sokan lesznek, akik ezt óhajtjáK, meg 
fogják engedni. 

Négyesfogat. H ogy ki jál\hat négyesfogaton ? Akinek 
van. Az pedig. hogy milyen színű lovakat lehet négyesbe fogni, 
ízlés dolga. Mindenesetre egyfajú és egyszínű lovakat �zok
tak, de hogy gondol olyat, hogy ez szabályozva lenne? Akár 
öszvérrel is keverheti, akinek úgy t�tszik. 
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Quo vadis ? 1 .  Ha az egészségi állapota olyan, ahogy 
leírja s ha a külszolgálat teljesítésére magát valóban képte
lennek érzi, kérje szolgálati úton a kerületi parancsnokság
tól, hogy külszolgálatra képtelenségét a Szut. 63. pontja értel· 
mében orvosilag állapítsák meg és osszák be irodai szolgá
latra. Önnek jó írása és fogalmazása van, azt hisszük, nem 
lesz nehéz helyet találnia. Csendőrségi szolgálati idejéhez ké
pest alacsony a rendfokozata, valószínűen mellőzve volt ; nem 
itt van-e a hiba? 2. Külföldre a belügyminiszter úrtól (VI. c. 
osztály) kell szolgálati úton szabadságot kérni, útlevelet meg 
az alispáni hivataltól. Polgári ruháról is gondoskodnia kell, 
mert külföldön nem szabad egyenruhát viselni. Kérvényében 
jelenteni köteles, hogy polgári ruházattal és a külföldi útra 
elegendő pénzzel rendelkezik, különben nem engedélyezik a 
szabadságot. 

Istenfélelem. 1. Igaza vam. A nőtlen legénységet nem 
lehet arra kötelezni, hogy az örsiroda fütésére a sajátjából 
reáfizessen. főleg ha az örsparancsnok nős és így nem is tagja 
a közgazdálkodásnak. A legigazságosabb eljárás a következő :  
Állapítsák meg. hogy a rendelkezésre bocsátott fűtési át.alány
ból mennyi fűtőanyagot tudnak beszerezni. Ezt a fűtőanyagot 
osszák fel a fűtendő helyiségek között azok nagyságának (az 
ablakok számának) arányában s határozzák meg, hogy egy
egy helyisé� fűtésére naponként vagy hetenként mennyi fűtő
anyag-ot lehet felhasználni. esetleg, ha van reá helyük. kiilö
nftsék is pl eszerint a fíítX1'ITlvagot. Ahol fl 7.bln ennél töhbet 
:akarnak fűteni .  ott a különbözetet az érdekelteIrnek kell be
szerezniök. Világítani a közgazdálkodás csak takarodóig kö
teles. 2. A napirend módot ad arra. hogy a szolgálatmentes 
legénység vasárnap templomba mehessen. S zoJ<yálati indok 
nélkül ezt nem 5zabad meggátolni. 3. Az 1924. évi 1 2. számú 
Csendőrségi Közlönyben közzétett 76.138fVI. b. számú kör
rendelet szerint a vasút csak akkor hitelezi a vasúti vitel
díi at, ha a csendőr szolgálat közben kénytelen vonatra szál
lani R nincs mód arra, hogy az örsparanc�Tlok őt menetlpvél
lel ellássa. Ha azonban a iárőr menetlevpllel utazik s útköz
ben elfog valakit. akkor a fogoly va�úti "I<-öltRPp.:ét a járőr elő
legezi s a gazdaRáp"i pivatal mep"téríti . Termp�zetes. hogy ha 
a fOp"nly a va �nti költRégek megfizetését váll ali a. ennel( nincs 
akMlálya. 4. RZllt. 114 .  pontia és a 289. Dont 2. bekez(lP"e 
világo,> rendplkp7.psekpt tartalma7.nak. egvebet mi <;em mond
hatunk. Levelhhöl egyébként az olvas�llk ki, pOP"v örf::narancs
noka i l!"pn l elkiismeretes ember. csak a szolp"á! atáTl'tk él s 
amit Önöktől mepokövetel. azt map"a is megc�elek�7.i. N"m tnrl
inK: őt emiatt hibáztatni még akkor ;"pm. ha Ön öktől talán 
töhbpt követp! is mel!". mint egy IY1�,F:ik ör<;nfl r!1ncsnok. mprt a 
szánrléka. főleg- pedig a i>7.pmélyes példaaná�a tiszteletre 
méltó. Ma nem lehet annyit dolgozni, hogy sok legyen, 

Vécs. Olvassa el mai számunkban "Fenyves" jeligére kül
dött üzenetünk 2, pontját. 

Adózás. Válasz a lekszikon rovatban. 

Hegedű-Harmonika-Trombiták, 
Citera, Tambora, mindenfajta zenekari fa- é s  fém
luvós bangszer. Harmonikakat csakis megb z
bató, Ó g y á r t m á n y (1 k a t  hozunk forgalomba. 
Rak6czl-tárogató salát találmány. Óvakod
Junk az IHenl álgyárosok által tel lánlolt 
kO.töld6n keszü.t ulánzaloktól. RiMs h ,ng
szereket szakszerüen javítun K .  Árlegyzilket 
I n g y e n " Qid az 

ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 
STOW ASSER ki��ál��r 
Budapest, II., Lánchíd u. 5. (Dudán). 
ftl egyedUlI hangslerg,ár al orsI8gban. Több urar nincs 

������� 
Ha á r u j a  megbízható 

Hirdessen a Csendörségi Lapokban 
������� 

Aggódó. 1 .  H a  az eset úgy történt, ahogy leírja s ha a 
verekedés kezdeményezésében Önnek tenyleg semmi szerepe 
nem volt, akkor nem kötelezhető a kártérítésre, annál ke
vésbé, miután a kárt mások okozták, nem Ön. 2. Ebben az 
esetben fennáll a kártérítési kötelezettsége, ha a szóban
forgó ruha valóban hasznavehetetlenné vált, pl . olyan folt 
keletkezett rajta, ami miatt nem lehet viselni. Azt ajánljuk, 
hogy egyezzék ki a sértettel. Nem tudjuk, 'milyen volt a ruha, 
de valószínűleg nem volt vadonatúj ; az összeget egy kissé 
magasnak találjuk. Reméljük, eleget tanult mind a két 
esetből. 

Kórházi költség. A gazdasági hivatal a kórházba át
adott ak tól rendszerint az egészhavi ápolási költséget előre le
vonja, mert nem tudhatja, hogy az illető meddig lesz kórház
ban. Ha aztán az illető - mint Ön is - hamarabb bevonul, 
a gazdasági hivatal a különbözetet visszatéríti. Önnek is biz
tosan vissza fogja téríteni, de ha nem történnék meg, kérje. 

Kölesd. Lapunk mult évi 482. oldalán talál erre vonat
kozó adatokat. 

Klinika. A kérdés jogi oldaláról a lelcszikon rovatban 
adunk választ. Láthatja, hogy az Ön vagyontalansága esetén 
a vagyonnal bíró szülők kötelezhetők az ápolási költségek 
megfizetésére. Nézetünk .szerint azonban van a kérdésnek er
kölcsi oldala is : akinek egy kórház visszaadja az egészségét, 
annak legelemibb kötelessége, hogy legalább az ápolási díja
kat megfizesse, ha a törvény nem kötelezné is reá. 

Rádió. A közgazdálkodásba a tagok napi betéteket fizet
nek be, 31 napos hónapban tehát egy napibetéttel . többet kell 
befizetni, mint a 30 napos hónapokban. l{a egész hónapra 
határoznának meg egy összeget, amit be kellene fizetni, -
tekintet nélkül arra, hogy a hónap hány napból áll, - akkor 
a napi betét visszatérítésénél és az átvonulók, ideiglenesen 
vezényeltek, kórházba utaltak napi betét jeinek a .  kiszámításá
nál zavarok lennének. Éppen ezeket a zavarokat küszöböli ki 
a Cs. 20. utasítás azzal, hogy a közgazdálkodások számításai
nak alapjául nem a havi étkezési pénzt, hanem a napi betétet 
teszi. Egyébként a napi betét összege az étkezési pénz össze
gétóI teljesen független ; lehet kevesebb, de lehet több is. 

Temesvár. A közgazdálkodás vezetőjét a közgazdálkodási 
bizottság ellenőrzi a számadásaiban, arra tehát a tagoknak 
!,ülön-külön nincsen joguk, hogy a gazdálkodásvezetöt tetszés 
szerint ellenőrizgessék. A számadásokat tartalmazó könyve
ket a gazdálkodásvezető vezeti felelősség mellett s így az egyes 
tagok a maguk tetszése szerint ezekbe a könyvekbe, előjegy
zésekbe nem jegyezgethetnek, az adatokat nem változtathat
ják meg, bevásárlásra vonatkozó bejegyzéseket sem eszközöl
hetnek. A levelében írt körülmények között pedig tekintély 
dolga is, hogy rendfokozatban fiatalabb bajtársa megtartsa 
nemcsak a közgazdálkodási, hanem a fegyelmi és illemszabá
lyokat is. 

CSENDŐRSÉGI SZÁLLíTÓ ! 

, 

4 0  év óta fenIJáIló cég. a csendőrség 
r é g i  e l i s m e r t  bevásárló h e l y e ! 

MAKER 
egyenruházati Inté z et e  
B U DA P E S T ,  V I I I., 
BAROSS-TÉR 9. SZÁM. 
lA kelet, pályaudvar érkezési 
oldalán) TELEFoN : d. 321-78_ 

Khaki poszt6, Loden, sZÍntartó gyapju. a legerősebb 
strapára, méterje - - - 15'20 P 

Ugyanaz .Herkule·s Loden« minŐségben 1 7. -
Khaki kamgarn, szintartó, tiszta gyapju lS'SO 
Ugvanaz extra finom ban - - - - 22'50-,-25.- " 
Csend6rkalap-toU, valódi kakastoll, csak dupla, dUB 

kivitelbp'1 van raktáron, tol lfor;lólokkal együtt 7.60 " 

Egyenruhák külön _6,t6k atán 3-6 haYl hlt.lre. 
Egyenruha'szabóságom és sapkamühelyem a helyszinen 8zemélyes 

sz"kkepzetl vezelé.�m mellett múködik. 

/ 
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M. I. 24. L, 2. Pletyka. Sem a nő.sülési korhatárt fel
emelni, sem az ara hozományát 10.UOO pengőre emelni, sem 
az ara iskolai végzettségét alsóbbfokú kÖZépiskolában meg
állapítani nem tervezik. A valóságos helyzet az, hogy a nősök 
létszáma még mindig magasabb a megengedettnél s igy a 
nősülési kérvények beadását még mindig türelemmel kell 
várni, de ha ez bekövetkezik, a feltételek maradnak ugyan
azok, mint voltak eddig. Nagyon ráérő ember lehet, aki ilyen 
badarságokat talál ki. 

Malomrét. 1.  Azt kell igazoln<i, hogy a haretéren meg
sebesult. ;:;zedje össze a levele llen említen bajtársalwl az erre 
vonatkozó jegyzőkönyvi (lehetőség szerint hatósági megerősí
téssel ellátott) nyilatkozatokat és szolgálati úton kérje azok 
felterjesztését a belügyminiszter úrhoz (VI. c. osztály) . 2. Ol
vassa el lapunk 1926. évi 5. számában "Ö. J. csendőr, Kon
doros" jeligére küldött üzenetünket. Az eljárás egyebként 
ugyanaz, mint az 1. pontban írtuk. De miért jutnak mindezek. 
csak most, 12 év multán az eszébe? Éppen elég ideje volt reá, 
hogy rendezze a dolgot. 

Fejes József II" Lipi Sándor csendőrök, Cegléd. Előfize
tésüket novemoer l-tő] tudomasul VettuK, de az el0IlzetoK szá
mának állandó és nagymértékű szaporodása folytán már a 
november l-i számból sincs tartalékpéldányunk, a lapot tehát 
csak november lO-től kezdve küldhet jük újra. 

Husvéth János th., Szilasbalhás, Tóth György őrm., 
Egerág. A november l-i szám kivételével - amelyikből tar
taléKpe1dányunk nincsen - a kért számokat megKulaöttük. 

Határszéli örs. Válasz a lekszikon rovatban. 
Udvarhely 2. 1. Budapest, VIII., Kőris-utca 28. Ill. 15. 

Az illető csendőr InyugdlJas. :.:: . Tényleges állományban erre se 
ideje, se lehetősége s amellett furcsú is volna egy kissé. Nyug
állományban annak idején megteheti. 3. A büntetését kitöl
tötte, kegyelmi kérvényben pedig csak a kiszabott büntetés 
elengedését lehetne kérni, Ha úgy látja, hogy bizonyítékai 
vannak arra vonatkozólag, hogy az elhangzott tanuvallomá
sok nem megbízhatóak, szolgálati úton eljuttathatja újrafel
vételi kéreimét a Ihonvédtörvényszékhez, de eredményre nem 
sok kilátása van, mert az a bántalmazás mégis csak megtör
ténhetett. Ok nélkül senkit sem ítél el a bíróság. 4. Szerezze 
be a nyilatkozatokat s kéreimét szolgálati úton terjessze fel 
a belügyminiszter úrhoz (VI. c. osztály) . 

Bajusz. A <bajusz leborotválását az A-26. szabályzat I. 
rész, I. fejezet 2. bekezdése kifejezetten megtiltotta, ezt a tilal
mat azonban az 1921 január 15-én kelt 3. számú honvédségi 
Rendeleti Közlönyben (Szabályrendeletek) közzétett 563.167-28. 
1920. számú honvédelmi miniszteri rendelet hatályon kívül he
lyezte. Vagyis a bajusz borotválása ezidőszerint nincsen meg
tiltva. Más kérdés persze, hogy jól áll-e éppen a csendőrnek 
a borotvált bajusz. A mi nézetünk szerint a kakastollhoz nem
csak illik, de egyenesen dukál a bajusz, akár elő van egyéb
ként írva, lIkár nincsen. 

Főváros. A Szut. 106. pontja szabályoza a kérdést. 
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legjobb "Adl6ké8zülékek csakis itt a gyárban 

kaphatók. 
Múv�leseJl JavIt. legjobb hurokal készit. 

Anegyzéket ingyen küld 

MOGYORÓSSY GYULA m. kir. 8zab. 
;.;:.�...;;,.; ______ -:-� hangazergyára 

BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 71. . 
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BUTOR 1 életre 
20 havi részletre 

Előleg 
nélkül is 

Kisipari Butorcsarnok, Dohány-u. 66. 

, , 

LEGENY A GATON .. · 

- Regény - (33.) 

íRTA : BARÉNYI FERENC. 

Orbán őrvezető egyideig tanácstalanul nézte Csücsök 
Ádámot, aztán betessékelte az örsirodába: - Hát akkor jöj
jön velem Csücsök uram, írásba szedem, amit mondott. De 
még egyszer figyelmeztetem, fontolja meg jól, mit beszél. 

Csücsök Ádám méltatlankodva rázta meg deres söré
nyét : - . Tudom én, mit mondok. Nem vagyok gyerek. 

Bementek az örsirodába s a baljóslatú csörege az aszta
lon maradt. Alig mult egy kis lidő, az udvar felőli ajtón be
jött egy hórihorgas, nyurga szakaszvezető. Büdi Balázs volt, 
azokból a népfölkelőkből, akik a harctérre vitt csendőrök 
pótlására voltak a csendőrséghez beosztva. Száraz, ösztövér 
ember volt Büdi Balázs, mintha csak hál ni járt volna belé 
a lélek. Örökös átka volt a gazdálkodásvezetőnek, mert a vi
szonyokkal nem ismerős a sárgaképű csontvázember láttára 
mindjárt gyanub a fogta a gazdálkodásvezetőt, hogy nem ad 
enni Büdi Balázsnak. Pedig háromannyit evett, mint más 
ember. Rettenetes étvágya volt. Noha hihetetlenül sokat evett, 
mégsem tudott húst rakni magára, szinte zörgött minden 
csontja, annyira sovány volt. Mindamellett mindig éhes volt, 
folyton éhezett; a nap bármely szakában képes volt akár
mennyit is megenni. Most is, amint a csöregét meglátta, éhe
sen villogott meg a szeme s menten kicsordult a nyála. Vé
letlenül a csöregéstányér éppen az ö helyén volt az asztalon ; 
ott, ahol ő szokott ülni ebéd és vacsora idején. Noha okosko
dása tagadhatatlanul a gyomrától eredt, mégsem vethet kö
vet senki az éhenkórász Büdi Balázsra azon jóhiszemű föl
tevésért, hogy a helyére kitett cs örege őt illeti, mert hiszen 
másképpen minek tették volna éppen az ő helyére az asztalra. 
Azt hitte, hogy ráadásul kapta az ünnepi ebédre s azért nem 
habozott - nem tanakodott sokáig, hanem vígan nekilátott 
a csöregének. Jóízűen majszolta egyik darabot a másik után, 
olyan igyekezettel, hogy még az ecsetszerűen kétfelé álló rőt 
bajusza is fehér lett a sok cukortól. Amikor szomorúan csám
csogva éppen az utolsó darabot kebelezte be, azon szomor-

DUIORI ÖN most olcsó 
.ron vásárol hal Ozlel
áthelyezés miatt, 
csekély havi részlefre 

TO�fORY és TSA It�'V:!:-��!-��7� 
(Apponyi térn éI). A csendőrség tagjainak kivételes kedvezmény. 

Butor 
RÉSZLETRE, 

előleg nélkül 

leg
kedvezőbb havi 

NEMZETI BÚTORHÁZ 
Dohány-utca 46. (Klauzál-u. sarok) 
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kodva, hogy nincsen már több cs örege a tálban, éppen akkor 
jött ki az örsirodából Orbán örsvezető Csücsök Adámmal. 

- Csak nem ette meg a osöregét ! ?  - ilciáltott rá Orbán 
örsvezető. 

Büdi Balázs felugrott és feszes vigyázzba állt. De té
vednénk, ha azt hinnok, hogy ij edtében az utolsó falat fel
akadt a torkán. Nem, dehogyis ;  sokkal gyakorlatiasabb ér
zékű volt. Előbb szépen lenyelte a búcsúfalatot, nehogy még 
kivegyék a szájából és azután rendületlen lelkinyugaJommal 
jelentette Orbán ,örsvezetőnek, hogy azért ette meg a csöre
gét, mert az ő ,helyére volt kitéve az asztalon s azt hitte, 
hogy neki szán ták. 

- Megette a csöregét ! ?  - támadt rá Csücsök Adám ré
müldöző képpel. - Megette ! ?  Szerencsétlen ! 

- Tán a magáé volt ! ?  ,Azért ordibál úgy? - kérdezte 
furcsán ható felsöséges számonkérés sel Büdi Balázs és fel
háborodva gondolta magában : - IHogy mer engem ez a pa-
ras2;t feleletre vonni ! ' . 

- Igen ám, de én nem ettem meg ! - feleselt Csücsök 
Adám és rémüldöző arca valami kaján mosolyra torzult. -
Nem ettem meg, mert meg van mérgezve. Szerecsika van 
rajta, nem pedig cukor. 

- Nem volt az magának szánva, - szól közbe Büdi Ba
lázsnak Orbán örsvezető kdmoran. - Bűnjel volt. - Csücsök 
A,dámra mutatva megjegyezte : - Ö hozta ; följelentette a 
feleségét, hogy ezzel a szerecsikás csöregével akarta meg
mérgezni.  

Büdi Balá:os ecsetszerű rőt bajusza reménytelenül le
konyult.' S avószín szemét nyugtalanul forgatta ; hol Csücsök 
Adámra, hol Orbán örsvezetőre nézett mindinkább növekvő 
kétségbeséssel. - Meg van mérgezve ! ?  Ó j aj ! Szerecsika? 
dadogta hüledezve s rémülten tapogatta a hasát, mert mintha 
már valami sajgást érzett 'Volna a gyomrában. A halálféle
lem mindj obban a hatalmába kerítette a hosszú, nagy darab 
embert. Minden tagja reszketve remegett, kétségbeesetten 
ereszkedett le a padra s hasát fogva, vígasztalhatatlanul j aj
gatott. 

- Minek is ette meg ! ?  Minek is ette meg ! ?  - toporzé
kolt Csücsök Adám háborogva. - Most aztán meghal és még 
én kerülök bajba ! 

- Dehogy is te, én kerülök bajba, - gondolta Orbán 
örsvezető balsejtelemmel és szó nélkül kifordult az ajtón. 
Atszaladt a szomszédba, ihogy örsparancsnokától tanácsot 
kérjen, mert Ilem tudta, mitévő legyen. Éppen az udvaron ta
lálta Gál 'Imrét, aminek nagyon megörvendett, hogy nem 
kellett az asszonyt is  belevonni a dologba. Gál Imre rögtön 
indult, amikor hírül vette, hogy Büdi Balázs alighanem meg
mérgezte magát. Sietve ment át a laktanyába s ezalatt Orbán 
örsvezető részletesen tájékoztatta Csücsök Adám feljelenté
séről. 

Büdi Balázs anntyira el volt foglalva halálsejtelmes bajá
val, hogy fel sem állt a padról, amikor örspal'ancsnoka bejött 
a szobába. Hosszú nyakán úgy lógott le a feje, mint fony
nyadt indán a sápadt tök. Folyton a hasát tapogatva jajve
székelt, mint a kárvallott cigány. Gál Imre körülhordozta éles 
tekintetét a szobában ; észrevétlenül mosolyra húzódott a 
szája, amikor 'jól megnézte 'Csücsök Adámot. Aztán Büdi Ba-

lázson álla,podött meg a szeme, ki szánalmas áUapotában. any
nyira nevetséges volt, hogy a komoly Gál Imre is alig állta 
meg nevetés nélkül. Megtapogatta a homlokát, hogy forró-e, 
de egész rendes volt. Csak az ijedtség verítéke ütött ki rajta. 
Gál Imre megcsóválta a fejét és azt mondta Büdi Balázsnak : 

- 'Nem kell mindjárt megijedni. JöjjönJ ,csak ISegítek én 
rögtön a maga baján. Jöjjön velem. 

Büdi ,Balázs reszketve állt fel és 1ehorgasztott fejjel tá
molygott örsparancsno�a után az udvarra. - Nyissa ki a szá
ját! - para.ncsolt rá Gál Imre s a balkezével megmarkolta 
az üstökét. Kanállal benyult Büdi Balázs torkába s erélyesen 
lenyomta a nyelde1dőjét. A ihatás, mely nem maradhatott el, 
óriási volt . .szegény Büdi Balázs verejtékezve-könnyezve bú
csúzott el nemcsak az átkozott csöregétől, hanem az egész 
ünnepi eLédtől is. Mikor aztán valamelyest magához tért 'a 
kényszerű viszontlátás gyötrelmei után és azt hitte, 'hogy 
most már békén marad, akkor még egy jókora adag keserű 
hashajtót parancsolt belé Gál Imre. - No, most már meg
nyugodhat - szabadította fel aztán Büdi Balázst, a�j sajgó 
hasát tapogatva keservesen ntyöször,gött és verejtékeR hom
l okát törülgetve s z égyenlősen somfOJ'dált el. 

Azután Gál Imre tiszta fehér papírból egy kis tasakot 
csinált s abba egy kanálnyit szórt a csöregés tányér sarkából. 
A csöregés tányért elzárta az arodai szekrénybe s átsietett a 
szemközti gyógyszertárba. 

- Jó napot, őrmester úr - fogadta a gyógyszerész. -, 
mivel szolgálhatok ? Talán egy kis sZJagos vizet a holnapi 10-
csolkodásra ? 

- Igaz, holnap husvét másodnapja - gondolta Gál 
Imre, - Jol'ánt meglocsol om. - Szaglászva válogatott az 
elébe tett matszerek között és a magával liozott kis papírtasa
kot a gyógyszerész felé nyujtotta : - Addig, amíg kiválasz
tok magamnak egy üveg szagos vizet, lenne. szíves a gyógy
szerész úr ezt meg elemezni. 

- Hogyne, nagyon szívesen - készségeskedett a gyógy-
szerész és a tasakocskát kinyitva, megszagolta a porcukrot : 

- Mi ez ? 
- Azt szeretném tudni - felelte Gál Imre nevetve. 
A gyógyszerész zavartan mosoly,gott : - No, igen, azt 

tudom, hiszen azért hozta ide az őrmester úr, úgye ? Csak 
azt szeretném tudni, hogy hol kapták ezt a micsodát ? Talán 
összefügg valami bűnüggyel ? 

- Csak úgy köztünk merült föl a kérdés, találgattuk, 
hogy vajjon mi lehet ? - hárította el Gál Imre a gyógysze
rész alkalmatlan kiváncsiskodását. - Azért fordultam a 
gyógysrerész úrhoz, mert azt hittem, hogy nem terhelem 
meg nagyon ezzel a kérésemmel . . .  

- Dehogy is tel'hel ,  őrmester úr -' szabadkozott a 
gyógysrerész és szaladt is már a szerkonyhába, ahonnan még 
viss�akdáltott : - N agyon szívesen megcsináloIUl. H ogyne, 
nagyon szívesen. Tüstént meglesz. 

Valóban nem is tartott sokáig. Nevetve jelent meg az 
ajtóban : - Bolondját jára.tta velem az őrmester úr ? 

Gál Imre kérdőn tekintett a gyógyszerészl'e, aki z,avartan 
nevetett : - Próbára akart tenni az őrmester úr. Gondolt 
egyet, no, lássuk, mit tud ez a zöldhasú patikus, úgye ? N o, 
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mondja csak, őrmester úr, igaz lelkére, úgye, hogy meg akart 
vizsgáztatni ! ? 

- Nem, igazán nem - utasította vissza a gyanusítást 
Gál Imre. - !K.omolyan állíthatom, hogy minden mellékgon
dalat nélkül hoztam ezt el' a gyógyszerész úrhoz, csak azért, 
mert tudni szeretném, hogy micsoda. 

- N o, igazán ? De igazán ? - kacagott a gyógyszerész, 
Aztán elkomolyodva folytatta : - Ha az őrmester úr mondja, 
el kell hinnem. Hát kérem, tudja mi e z ? 

Gál Imre tagadóan rázta a fejét és kérdőn nézett a ,gyógy
szerészre. 

- Cukor, kérem, semmi más - jelentette ki a gyógy
szerész furcsa meghajlással. - Porcukor. 

- Semmi más ? - kérde�te a bizonyosságra törekvő 
Gál Imre. 

- ISemmi más, - ismételte ' meg állítását a 'gyógysze
rész. - Azaz, hogy mégis ne hazudj ak, nemcsak cukor, vagy 
helyesebben nem tiszta cukor, Mész is van benne. Silány cu
kor, amihez, hogy fehérebb legyen, a cukorgyár több meszet 
kevert. Hitványabb fajtájú cukor, de mégis csak cukor. 

Gál Imre megköszönte a gyógyszerész meghatározását és 
miután a megvásárolt szagos vizet kifizette, hazasietett. 
Távolléte alatt a laktanyában hagyott társaság egy tűzről 
pattant jóképű menyecskével szaporodott meg. Nem volt ne
héz ldtalálni, hogy Csücsök Adám felesége. 

- Hát eljött az ura után ? - kérdezte meg a belépő 
Gál Imre az illedelmesen köszöntő asszonykát. 

- EI - felelte Csücsökné kelletlenül. - Jöttem a nyo
mában, hogy lássam, hová visz.i a csöregémet. Aztán láttam, 
hogy ide hozta, hát bejöttem. 

- Jól tette - helyeselt Gál Imre -, legalább itt hely
ben mindjárt tisztázódik a dolog. 

Csűcsökné durcásan rángatta a vállát : - Dehogy tisztá
zódik ! Hát nem tudja az őnnester úr, 'hogy mivel vádolt meg 
engem ez a pernahajder máléember. P�pogya, máléember, 
úgy néz ki, mint aki a legyet se merné bántani és lám, mit 
tett! Megvádolt, hogy el akartam veszejteni. Azt. hazudta, 
hogy mérgez ett cl:löregével akartam megétetni. 'Az uram, a 
tulajdon uram vádolt meg engem méregkeveréssel ! 

- Nincs semmi baj - csitította Gál Imre a toporzékoló 
menyecskét. - Félréértés volt az egész. Megállapítottam 
már, hogy nem volt megmérgezve. Nem szerccsika volt a 
csöregén, hanem tiszta cukor. 

Büdi Balázs felkapta lehorgasztott fejét, mint lovasa biz
tató szavára a sebzett paripa. Élettelenül fakó arcába vissza· 
tért az élet színe, megnyúlt ábrázata kezdett kiszélesedni s 
már-már kimondta, amit gondolt: - Hát akkor minek csinálta 
velem az őrmester úr azt a csúfságot ! ?  - De szerencséjél'e 
nem jutott szóhoz, mert Csücsökné ,harcias állásba vágva ma
gát, elkezdett az ura felé nyelveini : - Lám, úgye ? Ezért 
kellett engem ilyen szörnyűségbe keverni ! Ezt i s  csak kend 
tehette, ezt a cudarságot. Artatlanul megv.ádolt, akár rögtön 
hóhér kezére adott voIna. Nem sül ki a szeme ! ?  Hitvány rá
galmazó !  Málé, nyám-nyám ember volt világéletéhen, de 
hogy ilyen sunyi, alávaló, ki hitte volna! Most ismertem meg 
csak, való mivoltában. Lám. most tudom csak, 'hogy ki az 
uram ! . . .  

Csücsök Adám idegesen rángatta a vállát ; d;ideregve 
rázta le magáról az asszonyi szót, mint az ázott macska az 
esőt. Nem mert az asszonyára nézni, de azért rászólt : - Ne 
nyelvelj, Maris. asszondom ! 

- N em-e ! ?  Még azt se ! ?  - kardoskodott a menyecske. 

B UTO R H ITELRE 
Megcsodáiják lakását, ha berendezését a 32 évóta fennálló bútor
áruházam szállítja. Oriási választék háló -,  ebédlő· és úriszobáKból 
Nagyon kedvező fizetési feltétl'lek. SANDOR IGNAC [)útoráruháza; 

Budapest, VI., Dessewfy ucca 18-20. (Saillt házában.) 

- Nem lehet ám ezt csak igy elvégezni ! Hallotta, mit mon
dott az ől'mester úr ? Azt mondta, hogy megvizsgálták a �uk
rot éR nem leltek abban egy szikra mérget sem. Na!  

Csücsök Adám meg,csóválta ut fejét : - A cukor ? A cu
kor ? Az lehet. De hát a csörege l ?  - Ravaszul villámló szem
mel nézett a feleségére, de gyáván elkapta a tekintetétJ és  
sz'emtelen bizalmaskodással rápislantott Gál Imrére : - Az 
ám, a csörege. Abban van a méreg! 

Büdi IBalázsnak ettől megint lekonyult a feje, pedig az 
imént már nem volt semmi baja. - Jaj, hát mégis volt benne 
méreg ! - jajgatott fakóra vált arccal és rémülten tRtpog>atta 
a hasát, mert már megint valami nyilallásfélét érzett 'a gyom
rában. 

- Nézzed! - kiáltott Csücsökj Adám a feleségére s oda
mutatott a szenvedő 'Büdi Balázsra. �aján képpel mondotta:  
Látod ! ?  Már rágja a hasát a méreg. 

Több .se kellett Büdi Balázsnak, már érezte is, hogy 
marja a .gyomrát a méreg ; kétségbeesetten! kiáltozott : - 6, 
jaj !  6 j aj !  - Homlokát megint a halálfélelem hideg verítéke 
lepte! ,be. 

- Rágja a majd megmondom micsoda! - p:lttant fel 
Csücsökné haragos an villámló szemekkel. - iMegvizsgálhat
ják a csöregét is, abban se volt méreg. 

- Ahán, értem! - villant meg 'Csücsök Adám ravasz 
szeme. Kajánul nevetett : - Tudom, hogy lhiába vizsgálnák 
azt, ami 'Ütthon van. Abban persze nincsen méreg. Hogyis 
lenne, Júszen abból !te ettél. De amelyikkel engem kináltál. 
Abban volt a méreg. ,Amit ez a szerencsétlen halódó ember 
megevett. 

- J ajajaj ! - ,szólalt meg üsmét a rémült kétségbeesés 
Büdi Balázsból. 

De Gál Imrének is szeget ütött a fejébe a Csücsök Adám 
beszéde. Gondolkodóba ejtette, húgy valójában csak a cukor
ról tudja, hogy ndncsen benne méreg. Persze attól még Jelle
tett a csöregében. Hamar előszedte a szekrényből a csöregés 
tányért. Szerencsére aJlnakidején még idejekorán nyitottak 
rá Büdi ,Balázsra, ,amikor a csöregét ette, úgy, hogy már nem 
nyalhatta ki egészen a tányért. Gál Imre gondborus képe fel
derült, amikor a tányér fenekén felfedezett néhány ott felej
tett csöregetörmeléket. 

- N o, ezt a maradékot tányérostul, amint van, felküld
jük Pestre, a törvényszéki vegyészeti intézetbe, hadd vizs
gálják meg, hogy volt-e a csöregében méreg - mondotta Gál 
Imre az ellenségesen egymásra sanditgató Csücsök-pár előtt. 
Tiszta fehér papírba gondosan becsomagolta a tányért. Je
lenlétükben aztán még dobozba tette s lepecsételt.e : - Igy ni, 
ez is megvan. Most aztán elküldjük postára. 

- Hazamehetek ? - kérdezte Csücsökné bátortalanul. 
- Haza - felelte Gál Imre. - Csak ,aztán ügyeljen, 

hogy ne legyen semmi baj. iVárja meg :türelemmel a .!Vegyé
szet.i intézet határozatát . . .  

- Igen ;is. Bár úgyse találnak mérget a tésztámban -
erősítgette Csücsökné. - Itt üssön meg a guta, ha nem iga
zat mondtam . . .  

- No-no - csititotta Gál Imre -, kár [enne [lyen esi- . 
nos menyecskéért. De ha, mint mondja, nincsen benne méreg, 
akkor nyugodtan alhatik, mert a vegyészeti :intézet is csak azt 
mondja meg, ami nyilvánvaló igazság . . .  

- Mihelyt a vegyésZJeti intézettől megkapjuk az !értesí
tést, azonnal közlöm magukkal. 

- Akkor aztán elválok ettől a . . .  ,- ICsücsökné úgyiát
szik valami nagyon csúnyút akart mondani az urára, de ,ide-

A m. kir. csendőrség taglai -I l e g o l c s ó b b a n  
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jében elharapta a szót és a mondatot egy megvető tekintettel 

fejezte be, mellyel zavarodottan pislogó férjét sujtotta. 

Gál Imre kérdőn nézett Csücsöknéra : - Hogy érti ezt? 

Duzzogón kapta fel a fejét Csücsökné : - Hát úgy, hogy 

nem akarok egy fedél alatt megmaradni ezzel a cudarral, aki 

olyan galádul megrágalmaz ott . . .  
Gál Imre megértően bólintott : - Hát dgen. Ha a vegyé

szeti :intézet be fogja bizonyítani a. maga igazát, úgy e zen az 

alapon :megindíthatja. a válópert, mert vitathatatlan válóokot 

képez, ha a férje alaptalanul vádolta meg ilyen súlyos bűn

cselekménnyel . . .  
Csücsökné megkönnyebbülten feJlélekzett. űgyet se vetve 

zavartan izgő-mozgó férjére, illedelmesen "Kezitcsókolom"
ma� köszönt el Gál, Imrétől és sietve perdült ki az ajtón. 

Csücsök Adám keserű pillantást vetett távozó felesége 
után és bosszúsan vakargatta meg a tarkóját : - (Hát én meg 
mit csináljak most, ől'mester úr ? - kérdezte ltanácstalanul. 

_ Maga i s  hazamehet. Majd ha megjön a vegyészeti 
intézet válasza, magával iSI közölni fogom. Várja meg türe
lemmel. 

_ Igen ám, de mit egyek én addi g ?  Mert neIIlj lhiszek 
ám az asszonynak. Minden ételemet megmérgezné. Éhen 
pusztulok, nem tudom mit egye k ? 

_ Tudja mit, egyék tojást - tanácsolta. Gál Imre ko
moly! arccal, befelé nevetve. - Az a legbiztosabb, a ,tojás, 

. ahhoz nem tud hozzáférni az asszony. Ha meg aztán neki 
lesz Igaza. akkor maga ugyis a más toztjére szorul. hallotta, 
mit mondott az imént a felesége ? 

_ Hallottam - dünnyögte Csücsök tAdám ,kedvetlenül. 
Haragosan rántott a vállán : - Majd meglássuk. Hát akkor 
megyek, áldás, békesség ! - köszönt el aormogve és tétovan 
széttekintve hirtelen elhatározással fordult ki az ajtón. Bosz
szúsan morogva kullogott a felesége után. 

Büdi Balázs savószín szemét az ég felé forgatva sápíto
z ott. 'Reszketve-remegve várta a halált. Nem mert enni, se 
ülni, ,se álln i ;  nem mert már semmit se csinálni. \Kísérteties 
nyöszörgéssel! lézengett a laktanyában, mint a hazajáró lélek 
és minden nap újra azon csodálkozott, hogy mégse halt még 
meg. Harmadnap aztán hosszú, sovány ábrázata végre kike
rekedett az örömtől, amikor Gál Imre hivatta az hodába és 
azt m ondta neki : - No, Büdi Balázs, ezúttal szerencséje 
volt. Megjött a válasz a törvényszéki vegyészeti intézettől. 

( Foly tat juk.) 

Csendőr karácsony. 
(A Csendőrségi Lapok pályázata.) 

A mult évi utolsó számunkban ( 1929 december 20.) 
"Karácsony . . .  " feliratú kép jelent meg, amely egy kará· 
cSlmyfát néző csendőrjárőrt ábrázol. A kép megtekintése után 
le kell írni a "Csendőrkarácsony"-t, úgy, hogy a kép a pá
lyázó által írt szöveget szemléltesse. A szöveg lehet akár ka
rácsony ünnepével összefüggő kis csendőresemény, akár pe
dig annak a leírása, hogy miként kerülhetett karácsony esté
jén a járőr a kis ház elé és milyen gondolatokat ébresztett 
lelkükben a karácsonyfa megpillantása. 

A pályázatban csak a csendőrség legénységi egyénei ve
hetnek részt. Határidő : 1930 december 10. A legjobb pálya
munkát a karácsonyi számunkban közöljük és szerzőjét Kátai 
Pál András csendorszázados úr neje, szdl. Helbing Aranka 
úrhölgy fentemlített művészi rajzának szépen bekeretezett 
eredetij ével j u talmazzuk. 

Megfejtés. 
Folyó évi 30. számunkban közölt "Távolsági kimutatás" 

pályázatunk megfejtésére több lehetőség van. Egyet alábl>-:; 
közlünk. A pályázati feltételeknek (kerek 20 km) meg nemo 
felelő, vagy az egymásról lemásolt pályamunkákat nem vettük: 
figyelembe. 

1. Alsószinevér 
3. Dezsőtelep . 
2. Tócskatelep . 
5. Németmokra 
6. Ökörmező 
9. Fenyvestelep 
8. Rákóczivölgy 
4. Felsőszinevér 

' 10. Patakvölgy 
13. Ökröspatak . 
12. Gombástelep 

1.  Alsószinevér 

2.3 
3.3 
2.3 
5.2 
3.2 
3.7 20 km 
4.2 
1 .6 
3,7 
2 
5.4 

Összesen 36.9 km 
E távolság után illetékes . . .  29 óra - perc 
Rákóczivölgy leportyázására illetékes - óra 30 perc 

Az őrjárat tartama 29 óra 30 perc 
Helyes megfejtést küldtek be : vitéz A mbrus András th . 

(Kerkaszentmiklós ) ,  Fésüs th. ( Székesfehérvár) , Kovács Jen5 
őrm. (Zomba ) ,  Hamza Gábor tőrm. (Berettyóújfalu) ,  Gácsi 
J6zsef őrm. ( Biharkeresztes) , Juhász J6zsef csendőr (Pocsaj ) ,  
Zombori István csendőr ( Kisgyőr) , Bugyi István csendőr' 
(Karancskeszi ) ,  V ázsonyi Lászl6 csendőr (Verseg) , Kovács 

Sándor I. csendőr ( Szigetvár) ,  M 6dos Ge?'gely őrm. (Szil ) ,  
Molná?' J6zsef I.  csendőr (Vámosgyörk) ,  Hanczik Pál tőrm. 
(Orosháza) , Bü'ta Mikl6s őrm. (Nagydobo.s) ,  A1JOstol Lajos 
őrm. (Sárospatak ) ,  A ngyal János őrm. (Rudabánya) ,  S06s 
Gyula tőrm. (Brennbergbánya) ,  Bázinger György őrm. ( Má
goes) ,  Sipos Imre tŐrm. (Nagybátony) , vitéz Böjte Péter th. 
( Ostffyasszonyfa ) ,  Stokker J6zsef csendőr ( Mágocs ) ,  Bacsa 
Antal őrm. (Orosháza) ,  Tallódi József csendőr (Nagyhorto
bágy) , Sáling Dezső őrm. ( Csorna) ,  Farkas István őrm. (Fer
tőrákos) , MészáJros Gusztáv tőrm. (Gyüre) ,  Illés Mihály őrm. 
(Berettyóújfalu) ,  Zsénk6 Sándor őrm. ( Hidas ) ,  T6th István 
IX. tőrm. ( Kölesd) ,  Kovács István csendőr (Alsódabas) , Zsu
gonits J6zsef th. (Nyergesújfalu) ,  Nemes JáJnos tőrm. ( Ostffy
llisszonyfa) ,  Kiss Sándor csendőr ( Kötegyán) ,  Fejes őrm. 
(Sarkad) ,  Kovács GYÖ1'gy th. (Szank) , Vejczi Ferenc őrm. 
(Oroszvár) ,  Pozsonyi István th. ( Németbóly) ,  Vincze Rezső 
csendőr (Tata ) ,  Fekete János tőrm. ( Szálka) , Hevesi Im?'e 
őrm. ( Bonyhád) ,  Szende A lbert őrm. ( Bonyhád) ,  Nagy Pál . 
II. tőrm. ( Bonyhád) ,  Tilhof Rafael őrm. (Kisláng) , Erdélyi 
Bálint őrm. ( Sóskút ) ,  Horváth János csendőr ( Nádasd
ladány) , Mészá1'os Mihály tőrm. (Pécs ) ,  Nagy A lbert tőrm. 
( Ózd) , Tóth Lajos III.  őrm. (Győrszentmárton) ,  Szerdahelyi 
Elek őrm. ( Szirák ) ,  Marton Mihály th. (Szombathely) , Kál
mán Imre II.  tőrm. ( Szomtathely) , Dömötör ltm'e őrm. (Ná
dasdladány) . 

A fényképezőgép et a sorsolás során Hamza Gábor tőrm. 
( Berettyóújfalu) nyerte meg. Elküldöttük. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZOLTÁN százados, 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca 1 1 1. sz, 
Felelős üzemvezető : Győry Aladár. 

Csendörtiszlek, alliszlek és azok családtagjai 
n y o l c h a v i részletfizetésre készpénzáron a következő cikkeket kaphatják : 

női-, férfi-, valami"t a Honv. 
Miniszterium által rendszere

sített e g y e n r u h a szövete
ket, bélésárukal. vásznat. 

sifont, zefireket. és egyéb abroszokat, kötött és szövött 
vászonárukat. női s férfi- árut, kötött gyermekgarnitu-

fehérnemüekel készen és ráto kezlyüt. harisnyát, kész 

és függönykelméket uj, gyá
rilag sterilizált ágy tollat és 

pelyheket, paplanokat. min
dennemü mosókelméket. rendelésre. törülközőkel. kötött kabátokaI. függöny 

selymekel. valamint diszpárnákat a 

TRI BON Ruházati Részvénytársaságnál, Budapest VIII. , Üllői-út 14. szám 'J:l . t �b���: 
�z egyes vásárlások utáni első részletek a vásárlást követendő hó l -ével kezdődnek. - Vásárláskor azonnal nem fizetendő semmi ! 
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