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Hiszek egy -Istenben, hiszek egy lttuában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek '-Magyaronszag feltárruulá.sában. 

Amen. 

Karácsonyi legenda .. , - , 
. Ha � lélek szárnyal, karácsony estéjén száll a 

legszabadabban. . 
_ , Vissza, az ,emlékezet legvégső határáig: az első 
karácsonyfáinkig, :amelyekből nem maradt meg egyéb 
egy ködös, szinte csak tudatalatti emlékezetfoszlány
nál, roely agyunk valamelyik :titokzatos, eldugott seJt
jére reárögződött : egy pillantás a csillogó fára, egy 
meggyulladt ágacska, egy arc, egy csengetés, egy 
j átékszer halvány kontúrjai vagy más j elentéktelen 
benyomása a nagy karácsonynak. Amikor a hit d rága 
remegés ével vartuk Jézuskát, az ártatlanság szent 
-elfogódottságával léptünk be a szobába, amelyben 
még érezni véltük suhanásának nyomait s ha kivéte
leS! késedelemmel bár, de mégis csak eljött a lefekvés 
ideje, 11ázas kis agyunk képzelete még sokáig röpkö
dött Jézuska körül, álmunkban pedig a takaró nk alatt 
átölelt mackó bohókás históriáin mosolyogtunk boldo
g�n. EZ) a karácsony volt a Jézus igazi karácsonya: 
csakl a Jézusé, senki másé a világon! 

Tovább, a világosabb imultba: amikor· már eltünt 
Jézuska s a karácsonya mieink szeretetének tudatos 
ünnepévé magasztosult szívünkben. Olyan egyforma 
vOlt minden )karácsonyeste, hogy !Illa már nem is 'tud
juk, melyik mikor volt, de éppen, mert nem volt kö
zöttük soha ünneprontó diszharmónia, ma már egyet
len képpé, fogalommá és hangulattá egyesültek' az 
emlékezetünkben 8 összességükben, együttesen jelen
tik !Számunkra, az; lemlékezetnek, fiatalságunknak ka-
rácsonyát. ' 

Vagyt vissza. a véres multba : komor csend borult 
a harcmezőre s. mint mennY'béli hárfák zúgták a feny
vesek a maguk rejtelmes nyelvén a :  "Dicsőség . . .  " -et. 
Nem fájt semmi, nem éreztük a dermesztő fagy lehel
letét, szemeinkf égtek : az egésZ! világot átfogó meny
nyei karácsonyfa gyertyamiriádjai a .szeretet láng-

-j át lobogtattákJ előttünk" s mi megindultan fogtuk fel 
a mennyei szózatot : ,,,Békesség . . .  " Harctéri kani. 
cSony : Szeretet ünnepe a Gyűlöletben, Békesség Ür.· 
ne'pe a Vértengeren ! És mégis. . . mégis ez a kará
csony jelentette és fogja mindig jelenteni számunkra 

- a dicsőség karácsonyát! . 
Azután a gyászos multba: porbahullott hazánk 

sebzett teste fölött orgiát ,ült a forradalom tébolya. 
Szegényes:é csenevész volt már a fácskánk, mert 
sudár fenyőket termő bérceink egyre fogytak a kö
rös-körül beólál1mdó lellensegekj lábai alatt. Szegénye
sek 'voltak -az ajándékok is a fa alatt, a Nyomor már 

teregette reánk fekete palástja sötét árnyékát. Tu
nyán" apatikus nemtörődéssel bámultun� a hadigyer
tyák :fénytelen, �ápadt lángocskáiba s mindegy volt: 
lesz-e a Holnap' is a számunkra? úgy hívták ezt, hogy 
a Szégyen karácsonya. 

Innen a keserű multba: nem haltunk meg,. Isten 
nem akarta. Felgyógyultunk és újra gyujtottunk 
karácsony�ákat. Most már "külföldieket", elvámolva. 
Nagy, hatalmas, öreg karácsonyfák voltak ezek" nem 
meghitt ,gyertyák, Ihanem pjdeg villanykörték égtek 
rajtuk hivatalos világítással, alattuk pedig apró cso
magoc&kák százai Ifeküdtek : könyörületes külföldiek 
szeretetadományai a magyar éhezők számára. Ez 
volt' a Szegénység karácsonya. 

Megpihen a lélek ,ezen a mai karácsonyestén is. 
Egy-egy ünnepélyesen csendes pillanatban elszáll 
messze-messze, hófehér hegyek felé, "határok" mö
gött levő városok lés! falvak utcáira, házaiba, hol most 
szintén karácsonyfák é gnek s ahonnan talán éppen 
ebben a pillanatban s zállanak mifelénk,azoknak a lel
kei �s, akiket szeretünk. Milyen, nevetségesen kicsi, lili
puti Ijátékszer egy jhatársorompó annak, aki a lélek 
szárnyán szárnyal, de mennyiÍre elég mégis ahhoz, 
hogy könnyessé tegye számunkra az estét s kilopja 
szívünkből a békességet. Mert nincs és s ohasem lesz 
békességj a )szívünkben,. amíg hiányoznak !közülünk a 
testvéreink, a rabmagyarok milliói, akiknek isteni és 
emberi törvény szeri.nt közöttünk a helye. A rabság 
karácsonya lesZ! addig a ikarácsonyeste! 

De szálljon lelkünk a j övőbe is! Nem messze, 
csak a közelj övendő karácsonyáig. Amikor. � magyar 
feltámadás Illem karácsonyi álom lesz majd, hanem 
a régóta keresett Igazság megtestesülése, a Sors en
gesztelő karácsonyi ajándéka. Amikor újra magun
kat és a mi! hiánytalanl,ll boldog karácsonyi emlékein
ket látjuk maj d ifiainkban életrékelni s a kll:rácsonyi 
örvendezés nemcsak az ajándékoké lesz, amelyeket a 
j ó gyermekeknek hozott Jézuska, hanem azoké is, 
amelyekkel a swmorú magyarokat megajá�dékozza 
majd : a Szabadságé és Feltámadásé! Mert lesz ám 
karácsony, amelyet az örök isteni' magyar igazság 
megszületése külön is meg fog szentelni s ez 1esz az 
Igazság karácsonya! 

. . '. és egyszer . . .  egyszer m aj d  megint ott fog
nak állani kis laktanyáink Et magasba fehérlő hegyek 
alj ában s folytatj uk fiainkna� ,a mesét N agymagyar
országról, . amely örökkévaló, ott, ahbl édesapánk abba
hagyta \Valamikor . . .  Csilingelő. szánokon suhanunk 
majd újra az  éjféli templomok felé és a nagy magyar 
advent után diadalmas orgonazúgásban, gyertyafé
nyes i ragyogásban ,és örömkönnYe& áhítatban tör 
majd a magasb:- 'lZ újra egymásratalált magyarok 
ajakáról a Pásztorok! Éneke! Ez lesz a diadalmas, a 
magyar karácsony! 
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A mérgezésekröl. 
t,·ta: MICSI{EY KÁLMÁN százados. 

Lapunk folyó évi 6. számában megjelent hasonló 
tárgyú cikkem további kiegészítéseképpen ezúttal az 
idegmér'geb'ől óhajtok elmondani annyit, amennyit 
minden csend őrnek tudnia kelJ róluk. 

Idegmérgeknek azokat a szervezetre káros mér
gező anyagokat nevezzük, amelyek a szervezetbe j utva, 
az idegekre hatnak. Sajátságuk, hogy csak addig ár
talmasak a szervezetben, amíg az a mérget.ki nem kü
szöböli, vagyis csak heveny tüneteket ismerünk, szem
ben a maromérgekkel, amelyeknél a méregnek a szer
vezetboI történt távozása után is maradnaK vissza el
változások, amelyek az idült mérgezési tüneteket 
okozzák. 

A szorosan vett idegmérgező vegyi anyagokon kí
vül idegmél'gezést okoznaK a mérges gomoáK, a mér
ges növenyeK és a romlott húsok is. 

Borsze$z (Aethyl-alkohol). 
A must erjedésénél keletkezik, gyárilag kukoricá

ból, árpából, burgonyából, szóval keménYltőtartalmú 
növényekből állítják elő. 

A sör 4-6, a bor 8-15, a pálinka, likőr, rum, 
konyak 20-60 százalék alkoholt tartalmaz. Halálos 
adagja körülbelül 200 gr színtiszta (abszolut) al
kohol. 

A felnőtt embert, még ha italos is, rövid idő alatt 
elfogyasztott 1;2-% liter rum megölheti. Gyermekek 
igen fogékonyak, már fél deciliter pálinkától meghal
hatnak. Előfordult, hogy egy két és féléves leány más
fél deciliter bortól meghalt. 

Heveny alkoholmérgezés csak telj es lerészegedés 

Magyar Ka,.ácsony. 

Nehéz gond üli meg a lelkeket, 
És minden örömet, fényt eltemet. 
Biz' ünnepünk most sötét, nem fehér, 
Foszlús Á'alócs nincs s alig van kenyér. 
Az eső rossz tetőnkön átcsorog -
De lesznek még magyar karácsonyok! 

&s lelkem clkalandoz máshova, 
Az eltépetl végekre száll tova. 
Ott hánynak szíve majd hogy meyswkud: 
Magyar imát elsírni nem szabad. 
D nne p van s ott sötétlő ház-soro k -

De leszllek még magyar karácsonyok! 

A. szegénység nem júr ma egyediil. 
A. gyulőlség vad nótát hegedül 
S meg ejti az agyat, a szíveket. 
Elszállt örökre tán a kikelet'! 
A szerelel kiverve ácsorog -
De lesZT!l'k még magyal' karácsonyok! 

A. csillag fent biztatva integet 
S én nem adom. fel sohse hitemet: 

mellett történik. Tünetei: először izgalom, hőemelke
dés, maj d a test homérséklete leszáll és a halál 11 test
hőmérséklet állandó csökkenése folytán következik be. 
Előfordul az is, hogy a vér megaIszik, oxigénfelvevő
képességét elveszti és a mérgezett ennek folytán meg
fullad. 

Az elhalton vagy mérgezetten mindig meg lehet 
érezni az alkohol szagát. 

A halál 6-40 óra alatt következik be. 
Faszesz (Methylalkohol). 

Gyárilag fából készítik. Színtelen folyadék, szaga 
nagyon hasoIllLt a borszeszehez. lVlergezo nacasa SOKKal 
nagyoob, halaIOS adagja SOKKa! Klseoo, mmt a bor-
szeszé. .. ' '> 

A világháború eJött nem volt megadóztatva. .ts 
ezért a draga borszesz helyett rum és palinKa készíté
séhez hasznajták, ezáltal számos mérgezés t okozott. ' 
Csupán l�Ol:l-ben 100�nál többen haltak el faszesz
mergezésben az ország területén. Az utóbbi éveKben 
faszeszmérgezés nálunK nem' történt, annál több fordult 
elő az Északamerikai Egyesült-Államokban, ahol a 
fennálló alkoholtilalom folytán egyes lelketlen csempé
szek ezt a súlyosan mérgező alkoholvegyületet is fel
használják ital készítésére. 

A faszeszmérgezettek többnyire csak keveset, 
1-3 dl pálinkát ittak és vagy teljesen j ózanok voltak, 
vagy csak kissé ittasak. Rögtön nem is ére.ztek sem
mit, hanem csak órák mulva panaszkodtak fejfájásról, 
émelygésről, szédülésről, különösen pedig heves gyo.
mor- és bélfájdaJmakról. Valamennyien hánytak és 
többé-kevésbé eszméletlenek voltak. 

Különösen j ellegzetesek a látási zavarok. Köz
tudomású, hogy a borszesz kettős-látást okoz. FaSzesz:-

Lesz egykor még boldog, nagy Magyarország 
S lesznek örőmpírtól sugárzó orcálc 
I slen szeme majd még ránk mosolyog
És lesznek még magyal' karácsonyok! 

FELEKI SÁNDOR. 

Domi. 
Írta: Székely István tiszthelyettes (Szombathely). 

Dunántúli ,fiú volt, becsületes nevén Domokos Já
nos próbacsendőr. A közös hadseregben három' évig 
szolgált és mint géppuskás szakaszvezető jött á.t a' 
csendő.rséghez. iNem tudom, hogy került a kolozsvári ke
rülethez, talán valami létszámkiegyenlítéssel. Mikor li 
háború kitörése alkalmával a �olozsvári tanosztályt f.el
oszlatták, a többi ipróbacsendőrrel együtt ő i,s a mi er
délyi örs ünkre került. 

A háború €lső napjaiban a z  volt áz első dolga, hogy 
a harctérre kéredzett. Nem teljesü l t  a kívánsága. 'Csend-

. őrs�g nélkül :nem lehet mozgósítani s ha háromszo-r
annyi lett volna a csendőr, akkor 'Sem lett voln a  elég. 
Szó sem l€hetett tehát �rról, hogy valakit a harctérre 
vez.ényeljenek, még ha protekciója volt, akkor sem. 

Domit nagyon bántotta, hogy nem mehet a har.c
térre. Folyton ,a géppuskáról besz.élt, vaJoósággal szerel
mes volt belé. Ebéd és vacsora után soha!sem mulasz
totta el ,  ha csak egy kis ideje volt is, hogy a gépPuska 
kattogását ne utánozza. A két keze ujjával olyan gyor
san és ütemesen tudta verni az asztal ,szélét, úgy tudta 
utánozni a .sorozatos és 'egyes lövése�et; :hbgy ·�aki.'� 
ajtón kívül meghallotta s nem tudta a hangok eredetét. 
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mél'getésnél a, pupillák a legtelje:;elJb mértékben ,kitá
gulnaK és a me,rgezett úgy. lát, . mmtna sűrű szItán 
néz-ne keresztül, vagyIs a Iá.tása homálY9s. Az embere
ket szenteKetenek latJák, a legközeleobi hozzátartozó
l<:at sem ISlUeflk meg es VIlágos nappal. kenK Kornye
zetÚket, hogy gyuJtsanak lámpát. AZ égő lámpát nem 
látJák és kesobo telJes vakSág is bekövecKez.Í!c 

�okszor nagyfoKú álmosság lép fel. 
Különös fIgyelmet érdemel az, hogy a mérgezés 

lefolyása közben sokszor feltünő a javulás, néna a 
mérgez ett egészségesnek látszik, munkáját újból végzi 
és ennek dacára néha 2-3 óra alatt meghal. A halált 
a légzőközpont hüdése okozza, tehát fulladás. 

Faszesz gőzének belégzése által is beállhat mér
gézés. Faszeszt tartalmaznak: politúrok, firniszek, 
illatszerek, kölnivíz, hajszesz stb. 

1/4-Y2 dl 30 százalékos faszesz átmeneti vaksá
got, 5�8 dl halált okoz, de már 1-2 dl elfogyasztása
kor is törtéht halálos mérgezés. 

Cyanv együle tek. 

Ezek közül a legismertebb a cyankálium, ame1y 
rendesen ujjnyi vastagságú rudak alakjában vagy da
rabokban kerül forgalomba és fémkohászok, fényké
pészek, valamint galvanizálók használják. A levegőn 
keserű mandulához hasonló szagot terjesit. 

Gyógyszertárakban tartják és fertőtlenítésre, se
bek kezelésére használják a higany-oxycyanidot, ami 
kékre festett 1 vagy 2 gramm os pasztillákban kerül 
forgalomba. 

Az ezzel történt mérgezéseknél J ahn miniszteri 
tanácsos, az Országos Bírósági Vegyészeti Intézet év
tizedeken át volt igazgatója szerint a mérgezési tüne-

meg mert volna esküdni reá, hogy valahol a városon 
kívü1 géppuska ISzÓI. Közben .saját magának vezényelt 
és a vezényszavait végre is hajtotta. A szobában össze
vissza ,szaladgált, mutatva, hogyan viszi magával a gép
puskát. Levágódott a padlóra. A kattogás folyton foko· 
zódott. A géppuska gyors' előrevitelét kiabálva siettette, 
közben a padlóra vagy a bútorok oldalára öklével tett 
erős ütésekkel utánozta a közbeszólt ágyúk hangját, 
ügyesen vegyítve azokat a géppuska kattogás a  közé. 

Az arca i'lyenkor mindig tűzpiros lett szegény Do
mi!lak IS a s�emei úgy fénylettek, mintha lázasak lettek 
volna. Sokszor szakadt róla a víz a nagy munka és a nagy 
harci láz hevületében. Minden hiába volt, a harctérre 
nem' volt s z abad kimennie. 

. 

Domi nagy dol,got kezdett forgatni a fejében. Min
taképe volt a jó katonának, a fegyelmezett, lelkiismere
tes, rendes, ·pontos émbernek. Látva azonban, hogy 
hiába iratkozik fel folyton kihallgatásra s .hiába kéri a 
harctérre vezénylését, mert már fenyítéssel is megfe
nyegette a főhadnagy úr a kérelménE'k makacs ismét
léséért, elhatározta, hogy ,legyen, ami lesz, ő olyat fog 
csinálni, hogy kidobják a csendőrségtől s akkor aztán 
nem lesz akadálya annak, hogya harctérre kerüljön, 
vissza � gépPuskájához. Nekünk persze nem szólt ,sem
mit s így nem is sejtettük Isemmi szándékát, csak ké
sőbb szereztünk róla tudomást. 

Egyik ,este, úgy )9-10 óra tájban már mind levet
kőzve ágyban !feküdtünk, mikor nagy zajra lettünk 
figyelmesek. Az ablakokhoz szaladtunk: ,amelyek II fő
térre néztek. Kinézve, legnagyobb meglepetésünkre az 
ügyeletes szolgálatban álló Domit -látjuk, amint feldúit 
arccal, de előírásos 10éptekkel és sZaJbályszerűen a vál
I.ához szorított karddal lépked a laktanya kapuja felé. 
A kapu előtt a kardját keményen becsapja ·a hüvelyébe: 

tek Jkétfélék. Ha sok kerül be a testbe, akkor a cyan
mérgezés, ha kisebb adag,akkor a higanymergezés tü
neteI lépnek elötérbe, mert ez a szer a higanynak és 
a cyannak vegyülete. 

Cyanhydt'ogén (kéksav) tulajdonképpen színte
len, keseru mandulára emlékeztetó szagu folyadék, 
már közönséges honel elpárolog. Poloskairtasra IS nasz
náljá!k olymodon, hogy cyanKaliumoi kénsavval leön
ten ek, amire cyanbiarogengáz fejlödik. Ez az irtás i 
mód egy alkalomr.lal ket ember halálát okozta. Az 
ezüstözesre és aranyozásra használt cyanezüst és cyan
arany-vegyületekből már híg savak hatására is fejlő
dik kéksav és ezért az ilyen ezüstözésre és aranyozásra 
használt paszták; ha a gyomorba jutnak, a gyomorsav 
hatása folytán mergezést és halált okoznak. 

A ,kesel'űmandulában, a barack, a cseresznye, 
szilva, zsidó-cseresznye magvai ban egy vegyület van, 
amelyből bizonyos körülmények között kéksav fejlődik 
és ezért e magvakból készített keserűmandulaolaj mér
gező hatás.ú. 

A cyanmérgezés tünetei: nagyobb adag bevétele 
után az ember majdnem rögtön, többnyire hangos si
koltással, mintegy v.mámsujtottan, összeesik. A mér
gez ett lélegzése görcsös, az állkapcsai összeszorulnak, 
a szájból véres, habos nyál folyik és 2-5 perc alatt 
beáll a halál. 

Kisebb, de még mindig halálos adag bevétele után 
a méreg hatása csak néhány óra mulva jelentkezik. 
J ahn miniszteri tanácsos szerint ilyenkor előfordul, 
hogy a mérgezett egyideig normálisan viselkedett, pél
dául hozzátartozóitól elbúcsúzott, más esetben vizet 
húzott II kútból vagy dolgozott, emeletre meni stb. 
Ilyen mérgezések a gyakoriabbak. A cyannak ez H 

"Most már megadom magamat, mert most má!' csend
őrök kezében vagyok!" Azzal bejött a kapun ,és bezárta. 

Domi után mintegy 30 lépésnyire sok fiatal önkén
tes őrmester jött kivont karddal, utánuk 'pedig eg·y za
jongó tömeg, 

Becsapkodtuk és idegesen lefüggönyöztük az abla
kokat, a szobaparancsnok .pedig a tömeg láttára Tiadót 
rendelt el. Közben beérkezett· a szobába Domi és bejött 
a laktanyában lakó örsparancsnokunk is, aki .rövid ér
deklődés után Domit azonnal levitette a fogdába. Jófor
mán azt sem tudtuk még, hogy miért. 

Szinte egész éjjel nem aludtunk. Sajnáltuk szegény 
Domit végtelenü!. Vajjon mit csinált ? Mi lesz vele? 
Tudtuk, 'hogyha elfogja a harcivágy, s zembemegy a 'leg
borzalmasabb halállal is. Nála! a "félsz" ismeretlen fo
galom volt. Szogálatát és hazáját a végletekig szerette, 
becsületes lelkét pedig a veleszületett magyar virtus 
lángjai hevítették. Sokszor mondta neki a főhadnagy 
úr: "Még hetelhetik a kedve, még elmehet a harctérre; 
ott aztán nem kell protekció ahhoz, hogy meghalhas
son." L áttu,k, p'Ügy 'sajnálja a főhadnagy úr is, csak a 
százados 'Úr, a szárnyparancsnokunk mutatott köteles
ségszerű p arancsnoki keménységet. 

Az ügyeletes szolgálatot a z  öreg Zsarukácz vette 
át Domitól, akinek a lszárnyparancsnok úr meghagyta, 
hogy indokolatlanul a l aktanyából senki ne menjen ki. 
Egyben pedig elrendelte, hogy a (főhadnagy úr ,az ese
tet a következő napon vizsgálja ki. 

Alig vártuk a reggelt, hogy bővebb részleteket tud
hassunk. Lefeküdtünk, de nem tudtunk aludni az izga
lomtól. Az ablakokat csendesen kinyitottuk. Óvatosan 
kémleltük :az ablakaink alatt sétálók beszélgetéseit. 
Mindenki a rövidkardos csendőrről, meg a. hosszú kar
dos 19 önkéntesrő'l és az Emke-káyéházr6l beszélt. Szent. 
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hatása látszott Rasputinnak, az utolsó orosz cár min
denható kegyencének, J osszupof herceg áUal történt 
meggyilkolásakor . * 

* Rasputin, mint tudjuk, egyszerű szibériai muzsik volt, 
aki az orosz cári családba bejutva, a cárnéra, annak miszti
kus hajlamainál fogva, ren<1Kívlili hatást gyakorolt. h:z a 
befolyás főként azon a számára ,szerencsés korlilményen ala
pult, hogy a trónörökös rendkívül súlyos, gyógylthatatlan be
tegségben szenvedett (vérzékenység, haemopmlia). A beteg
ség abban nyilvánult, hogy amint a cárevics megütötte ma
gát, vagy ha hirtelenebb mozdulatot tett, csillapíthatatlan 
vérzés jelentkezett, mellyel szemben az orvostudomány tehe
tetlenül állott. 

Amikor Rasputin a cári udvar közelébe j utott, a beteg
ségben szerencsés j avulás állott be, ,amelyet a cárné Raspu
tin megjelenésének tulajdonított. E hiedelem folytán a cárné 
teljesen Rasputin ,befolyása alá került. 

A cárnéra gyakorolt befolyás később (a cárnén keresz
tül) a cárra is érvényesült és a cár az orosz birodalom sorsá
nak intézésében gyakran Rasputin Ibefolyására cselekedett. 

Ez volt az a körülmény, ami Jusszlljpof hercegnek és tár
sainak ellenszenvét kihívta" de mert a cár környezetéből eltá
vohtani a cárné akarata folytán nem sikerült, elhatározták a 
megölését. 

Ugy tervezték, hogy Rasputint J usszupof herceg palotá
jában fogják megölni. Meghívták oda Rasputint, ahol egy 
lengyel orvos által szerzett cyannal mérgezett süteménnyel és 
borral kínálták. Rasputin fogyasztott a mérgezett ételből és 
italból, de a méreg !Várt hatása a cinkosok legnagyobb ré
mületére nem mutatkozott. úgy látszik, a méregkeverő orvos 
nem volt tisztában a cyannak előbb leírt azzal a tulajdonsá
gával, hogy a méreg hatása néha csak órák mulva mutatkozik 
és így erről a herceget és társait nem világosíthatta fel. 

A méreg várt hatásának elmaradása a cinkosokban meg
erősítette a hitet, hogy Rasputin emberfeletti tulajdonságok
kaL rendelkezik, kire a méreg; nem is lesz hatással. Amikor 
azután Rasputin azt mondta a vele beszélgető hercegnek, hogy 
úgy !Veszi észre, meg akarják! őt mérgezni, a herceg félelmé
ben, nehogy az 'Ügy kitudódjék, egy óvatlan pillanatban több 
revolverlövéssel megölte. Szerk. 

Isten! Mi 'I'ehetett? Ezekután még inkább nem tudtunk 
elaludni. 

. Reggel 8 óra I'ett. Még mindig nem tudtunk semmit, 
mert kimenni nem volt :szabad. Az ajtónkon kopogtat
nak. A helybeli törvényszék elnöke és laz ügyészség ve
zetője 1éptek be. JHede:Jmesen fogadtuk .öket. Egyszerre 
röppent végig fejünkben a' rossz .sejtelem. Mo'st már 
igazán nagy baj lehet, ha !ezek a :nagy urak hivatlanul 
'az öI'lsr'e jöttek. Ök azonba� siettek tudomásunkra adni, 
hogya csendőr iérdeké)Jen jöttek önként tanuságot 
tenni. Ezért keresik a ,százados urat. Útbaigazítottuk 
őket, i:lletve felkalauzoltuka szárnyirodába. Nagyon 
kíváncs,iak 'vo,l,tunk, hogy mit beszéltek a százados úrr,al, 
de Ihát azt mi persze nem haUhattuk meg. 

Alig 'egy óra mu'lva: ,az ajtónkon' kemény kopogtatás 
hallatszik. A honvéd állomásparancsnok úr lépett Ibe. 
Harsány ,,,Vigyázz!" fogadta. Ösz feje 'és IBzigorú 'tekin
tete .rang nélkül: is tiszteletet ,parancso'lt volna minden
kinek. Olyan szigorúan 'nézett végig rajtunk, hogy be
leremegtünk A ·szobapa'rancsnok jelentkezése után azt 
mondja röviden: 

- ;Az ,estél'i csend'őrt keresem! 
- A fogdában van - jelentettük. 
- Hívják 'a százados urat! 
Rohantunk a százados úr után, szinte valameny

nyien. N em azért, hogy a vigyázz állásnak akartunk 
véget vetni, hanem, mert nem akartunk tanui lenni an
naJk, ami a szerencsétlen \Domival történni fog. 

A ,százados úr gyor,san kardot kötött, jött és jelent
kezett. Az áHomásparancsnok 'ú.r vele is éppen olyan 
katonásan beszélt, akárcsak velünk .. 

- Azt a 'csendő,rt akarom ;látni! 
- Igenis! - felelt a százados úr. - �s azonnal 

intett, I,hogy a Domit ve�essék elő. 

A mérgezés tüneteként a gége összeszorul, a mér
gezettben aggódás, halálfélelem, sötétlátás, fólzúgás, 
szédülés, émelygés és hányás Jép fel. Azután feszltő 
és ,rángó görcsoK jelentkeznek, majd a lábtól a fej felé 
haladó hudés fejlődik ki, amely megszünteti a légző
izmok működését és beáll a halál. . 

. A helyszínen esetleg keserŰInandulára emléke�tető 
.szagot lehet érezni, ami a cyan jellemző szaga, bizo
nyos idő elteltével azonban ammo,nia-szag érezhető. 

A cyanmérgezés legtöbbször öngyilkosságnál for
dul elő, de történt már szándékos mérgezés js olymó
don, hogy gyógyszerek alakjában juttatták a mérget 
az áldozat testébe. (Hofrichter.) 

Növényi s,:Lvak. 

Ezek közül ritkábban az oxálsav (sóskasav vagy 
heresó), többízben az ecetsav okozott halálos mérge
zést. Az oxálsavat a háztartásban a fehérneműre ju
tott rozsdafoltok eltávolítására használják;' Színtelen, 
szagtalan, száraz, fénylő,erősen savanyú ízű, apró tű
és oszlopalakú j egeceket képez. Keserűsó helyett té
vedesből bevéve okozott mérgezést. 

Az écetsav rendesen használt konyhaecetünknek 
hatóanyaga. A közönséges étel ecet 2:-8 százalékos 
ecetsavat tártalmaz; csecsemők már ettől ,is meghal
hatnak. Konyhaeceten kívül a fűszeresboltban ecet
eszenciát is árulnak, amelyből a gazdasswnyok otthon 
szokták az ételecetet higítani. Ezek az eszenciák 50-
80 százalékos ecetsavat tartalmaznak és már több
ízben okozták felnőtt emberek halálát, olymódon, hogy 
más folyadék (pálinka, keserűvíz) helyett tévedésből 
itták meg. . 

A m_érgezés tünetei: töménY9ldat (nagy adag) 

Végre ,eltelt a kínos pár pillanat : Domi belépett. 
Az ezredes úr elé vágódik és jelentkezik. Örökké vidám 
arca úgy meg volt törve, ,hogy ,szinte könny jött a 8ze- • 

münkbe láttára. Mikor az' ezredes úr feléje: 'Iépett, . elállt 
a lélekzetünk. Összehúzódott nyakunk önkéntelenül a 
vállunk -közé sülyedt. iMit fog neki mondani! Mintha 
most, 16 év mulva is 'látnám; és érezném azt a fájdalom
teljes. Il'észvétet, \amely 'egész lényünket megHlette. 

Az ezredes úr lPedig Domi elé 'lépett: : 
- SZeTetem a bátor katonát! �. �s 'lllegszorította 

a !kezét. 
Ugy meglepődtünk, hogy p'em :,tudtuk szemeinket 

levenni a nagy és kicsi kaitona egymásba forl,'ott kezei
ről. Nagy 'lélekzetet véve ikiegyenesedtünk. Hála Isten! 
Gondoltuk magunkban. És H'Z ezredes úr folytatta: 

-,Vitéz magyar csendőr maga, azt látom. Gratu
lálok! De rosszalásomat keU kifej eznem, Iho,gy a tizen
kilencből csak ötöt sebesített meg. Miért nem vágta le a 
nyakát mind a tizenkilencnek ? ! 

Ezt már igen hangosan mondta. 
- Mert elszaladtak ---' felelte Domi csendesen. 
A'h, ezredes úr sarkonfordult és búcsúzás né'lkül. el

távozott. A 'szárnyparancsnok úr pa kapuig kísérte. 
Az ezredes úr nem várt szavai Domit teljesen fel

vidították. Szemeinek örömtől, fénylő tüze 'minket. is 
mosolyra késztetett. Körülö;leltük, mikor a Iszárny'pa
r,ancsnok úr visszatért és kiadta a - parancsot': ,; Vissza
vinni a fogdába!" De eme rövid pillanatok alatt: Domi 
gyorsan ,elmondott mindent- a dolog lényegéből'. <Jlyan 
őszintén mondott el ,mindent, hogy állításának eLLeIllk,e
zőjét :később sem Iehetett bizonyítani. Nem is várlunk 
tőle mást, mint őszinteséget. Tudtuk, hogy akkor is 
igazat mond, ha azzal maga felett pálcát tör. 
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b�vételénél az erők hirtelen csökkenése folytán össze-· 
esés következik. A mérgezett öntudatlanul, tehetetle
nül fekszik, szemei beesnek, arca megnyúlik és elhal
ványodik. Az orr, fül, végtagok hidegek, a testet néha 
hideg veríték Jepil el. Gyakran rángógörcsök is mutat
koznak és a halál negyedórán belül beállhat. 

U gyanezen tünetek hígabb oldat (kisebb, de ha
lálos adag) bevételénél is jelentkeznek, de természete
sen lassabban. 

Mivel ezeket a savakat a táplálék kis mennyiség
ben tartalmazza, ezért a nyomozás során mindig pon
tosan meg kell állapítani; mit evett a mérgezett, hogy 
a vegyészt a hullában talált sóska-, vagy ecetsavnyo
mok honnan származásáról a: nyomozás adatai fel
világosíthassák. 

Veronál, M edinál, Luminál. 

Fehér, kristályos, kesernyés ízű szerves vegyüle
tek. Legerősebb hatású aLuminál, 1eggyengébb a Me
dinál. 

Tablettákba préselve árulják gyógyszertárakban, 
keresztes mérgek. 

A Veronál vízben kevésbé, szeszben bőségesen ol
dódik. a Medinált a víz is oldja. 

Mindhárom vegvület a szervezetben változatlan 
marad és 99 százalékban a vizelettel eredeti összetéte
lében távozik. Ezért a. vizelet, mint bűnjel, egész meny
nyiséQ'hen megőrzendő. 

Kisebb mérg-ező adag bevétele olv mély álmot 
okoz, hogy lehetetlen a mérgezettet felébreszteni. - A 
méreg hatásának elmultával a mérgezett felébred, de 
még napokig- sajátságos kábultságot érez. . 

Nagyobb mérgező adag bevételénél, ha ez már fel-

EIi'smerte azt a' 'hibáját, hogy ISzo'lgálatban 'léte da
cára az Emkébe tért és ott egy rpohár bort akart elfo
gyasztani. Nem azért, mintha nagyon ke}:Jett volna neki 
az ,a hor, hanem ,abban a reményben, hogy e�ért a csend
őrszemmel nézve súlyos h ibájáért a harctérre fogják 
vezényelni. Ezt iR ibüntetést pedi,g csak ,KÖszönettel 
venné, hiszen ezzel' csak régi vágya teljesülne. Most 
már szivesen ment a fogdá'ba, mert úgy nátta, hogy az 
igazát nem Ifogják eIgáncsolni. 

Domival tegyébként az történt, hogy az itt 'leírt al
�a:Iomma'l napos ,szol,gálatban volt. A háború első hó
napjaiban ,sokszor előfordult, hogy a napos csendőrnek 
éjjel is el kellett mennie a városba valamelyik parancs
noksághoz 'vagy hivata'lhoz. Domi is ilyen helyen járt 
a városban. :Megbízatása végeztével hazafelé tartott. útja 
az Emke kávéház mellett vezetett el. Ezt a kávéházat 
szoktuk l'átogatni néha, nagyon ritkán. Más ,szórakozó 
helyre nem mentünk. Itt tehát valamennyire Domi is· 
jártas volt. Bement tehát az Emkébe azzal a szándék
ka:J., hogy megiszik ,egy pohár bort. Mint Imondottam, 
nem annyira a bor, mint inkább az elkövetni :szándé
kolt fegyelmJ kihágás kedvéért. 

Mikor a söntésbe belépett, még kérésére sem en
gedte imeg a főpincér, hogy mint csendőr a söntésben 
ihassa meg a bort, hanem a nagy terembe tessékelte. 
Vitte utána a bort s egy szépen megterített a:lSztalra 
letette. Domi, mikor a terembe lepett, meghökkenve 
látta, ,hogy 'egyik :asztalnál - amint később mego.lvasta 
- 19 önkéntes őrmester van, akik már ;jó pityókosan, 
fáradt cigányok mellett vidáman Idiskurálnak. Ekkor 
már megbánta, hogy bement, de mivel az önkéntesek 
1llár �gyis mind meglátták, resteIt vi,sszafordulni. Ka
ton�san tisztelgett, leüLt a Iböra m�l'lé, a.' külön aszta:lhoz. 

szívódott, önkívületi állapotban alvás, hányás, száj
habzás, esetleg görcsök jelentkeznek. Előfordul esetleg 
kisebbfokú pupiIlatáJgulás is. Az alvót lehetetlen ön
tudatra ébreszteni. A halál rendszerint 2-3 nap alatt 
áll be, még a legnagyobb adag bevétel énél sem fordul 
elő hirtelen haláL A haláltusánál esetleg hörgés jelent-
kezik. ' ' 

Jelenben a Veronál, Medinál, Luminál divatos ön
gyilkossági solerek. 

Lényeges a nyomozásnál a vizelet biztosítása, 
mert a mérget nagyrészt abban lehet �imutatni. A 
mérgezetcek rendszerint vizelni sem tudnak, azért szü
lész}/ó vagy orvos közbejöttével meg kell őket csapol
tatni és a vizeletet eltenni. Feltünő és Veronál-, Me
dinál-, Luminál-mérgezésre utal, hogy a mérgezett 
rendkívül mélyen alszik. 

A helyszínen a szokásos tablettás adagolásnak 
megfelelő üvegcsövecskéket kell keresni, amelyen rend
szerint rajta van a címke is, hogy milyen mérget tar
talmazott. 

Karbolsav. 

Világ-ítógáz gyártás án ál képződő kőszénkátrány
ból előállított színtelen vagy kissé vöröses színű his
tályos anyag, amelyet gyógyszertárakban tartanak. 

A karbolt 1-2 százalékos oldatban fertőtIení
tés re, 90 százalékos oldatban a fogorvosok fogideg
ölésre használják. Szaga sajátságos, a fogorvosi rende
lőkből ismert. 

A karbolnask magzatelhajtó hatást is tulajdoníta
nak és ezért szokták a női ·hüvelybe. metőleg a méhbe 
befecskendezni. Ilyenkor is okoz mérgezést. 

Előfordult, hogy egy �oldus tetűpusztífás céljá
ból a testét kente be vele és meghalt. VéletlenSégből 

Az önkéntes őrmesterek annak az örömére mul'at
tak, hogy előléptek 

Az egyik önkéntesnek szemet szúrt, hogy mit ke
l'e,s itt a kakaIStol las !csendőr, hiszen szolgálatban van. 
Ennek �dfejerest ;is adott, de mikor l,átta, hogy Domi 
nem reagál a megj egyzésre, mérgében és részegségében 
felkapott egy e.l'őtte álló poharat tés Domi felé hajította. 

Dominak se ikeBett több.' Hardvágya felülkéreke
dett· a Inapos csendőr józaniságán. Kirántotta' rövid 
kardját tés nekiment tizenkHencnek. Nem törődött v-e'le, 
ho,gy kardjának éle vagy a ilapja sebesít-e. (5 csak vá
gott. '.Á mu.latozók gondoiatnyi idő alatt röppentek ki 
az ajtókon, némelyik az ablakon. Pil'Ianatok alatt az u't
cán vo1tak mind. Az Emkétől mintegy 30 lépésnyIre 
szaladtak. Ott megántak és kardot rántottak, de mivel 
Domi még Jlem ment utánuk, zajongani,  csapikodni kezd
tek ikardj a'Íkkal. 

Domi kiállott az Emke kapujába s igy kiabáltak 
egymásnak. 

Az önkéntesek szidták Domit kegyetlenül, hogy 
menjen haza. 

- Előbb vegyék be az Emkét! - mondta Domi. Azt 
hiszik, hogy ezzel a kicsi micsodáv,all Ca kardját mu- / 

fatta) nem lehet semmit csinál'ni? ! S miután látta, 
hogy a nagy csatából sebesülés nélkül 'kell bevonulnia, 
még egy utolsó próbára vetemedett. Utánuk vetette 
magát. De hiába volt, azok jobban tudtwk szaladni. 
Harcivágyát nem elégítthette' ki. Gondolt még egyet. 
Utánuk hajította a kardját, úgy .futás közben, hátha 
így talál. 

Ekkor, mint az oro��lán, ha kiszemelt áldozatát 
egy ugrás ra nem találja ,el, tfarkát lelógatva szégyen
kezve távozik, Domi is a kardja után kul'logott. Azt fél-
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pálinka ' helyett is megitták és  így történt a szeren
csétlenség. Orozva, másik ember megölésére nem al
kalmas, mert szaga feltűnő. 

lIeveny karbol'mérgezési tünetek : A méreg be
vétele után rövid időre az erők hirtelen csökkenése 
folytán összeesés következik, mintha a mérgezettet 
villám sujtotta volna vagy taglóval ütötték volna fejbe. 
A mérgezett ' öntudatla'nul, tehetetlenül fekszik, szemei 
beesnek, arca megnyúlik, elhalványodik. Az orr, fül 
és végta.gok hidegek, a testet néha hideg veríték bo
rítja,  gyakran izomrángások és görcsök is mutatkoz
nak és a halál negyedórán belül beállhat. Ugyanetek 
a tünetek hLgabb oldat bevételénél is, valamint a bő
rön való behatáskor, természetesen lassabban. 

A mérgezés után rövid idővel a méreg szaga a 
boncolásnál felismerhető. Tömény karbolsav a test 
felületén maró ' sérüléseket ' is okoz, amelyek ,a szájban 
különösen erősen jelentkeznek fehér hólyagos felüle
tek alakj ában. 

Mák. 

Éretlen mákfejekbőr ' nye
'
rik az ópiumot, amely 

a morfiumon kívül még számos más mérgező anyagot 
tartalmaz. Ezeket együttesen "ópiátok"-nak nevezzük. 

Az ópium és alkatrészei elterjedt gyógyszerek é� 
dacára a fennálló rendelkezéseknek, könnyen hozzá
j uk jut a közönség. Ennek következtében a vele való 
mérgezés is gyakori. 

Leginkább öngyilkosság vagy véletlen ' baleset 
(olymódon, hogy a morfinista többet vett be a meg
szokott adagnál ) fordul elő. 

A zölden szedett és szárított mákfej ekből készült 
főzetet, igen elteriedten, a síró-rívó kisgyermekek aJ
tatására használják, bár ettől sok el is pusztul, mert 

vette, a hegyét :szabályszerüen a vállához szorította és 
úgy vonult befelé. Utána men t a tizenkilenc fiatal őr
mester <és azok után a ,néptömeg. Mire a katonai tiszti 
járőr a 'helyszínére ért, csend volt mindenütt, Ami a.z
után történt, már lleírtam . .  

. Ha nem a háború el,ső napjainak izgalmában tör
tént volna' az eset, talán' .Ie sem 'írtam volna a Csendőr
ségi Lapok hasábjain. Kétségtelen·; hogy Domi vitézül 
viselkedett, de iaz ;is kétségtelen, hogy egy katonának 
sóha és semmiféle körülmények között . nem szabad 
annyira megfeJ.edkeznie ma.gáról, hogy .feljebbvalókra 
támadjon. Az 'ezredes áUomásparancsnok úr kézszorÍ
tása a vitéz katonának szólt, a fogda, amelybe Domi 
mégis ' csak vissz8lkerül t, a 'fegyelmetlennek. . 

Domi három hétig ült a fogdában. Akkor 'Szemlére 
jott az ,őrnagy úr, a kerületi beosztott törzstiszt és el
rendelte a szabadlábrahelyezését, de ,egyúttal azt is, 
hogY a' szárnyparancsnokság helyezze át 'azonnal egy 
másik 'örsre . Hadbírói vizsgálat is indult el lene, de 
vágyainak vágyát, hogy 'a harctérre ' kerülhessen, még 
ilyen áron sem tudta elérni. 

Két hét mulva a Domi új örsparancsnoka tel·efonon 
felhivta a szárnyparancsnokságot" és bejelentette, hogy : 
Domokos próbacsendőr az ' éjjel ' agyonlőtte ma.gát. Le
velet nem 'hagyott hátra, 'bajtársainak azonban az a vé
leménye, ,hogy azért l ett iöngyilkos, mert a h:arctérre 
vezényJ.ését nem tudta elérni .  

* 

Méltán adj uk a hősi nevet annak, aki az . ellen·ség 
előtt meghal' a hazájMrt. De minek nevezzem Domit, 
aki meghalt azért, mert nem tud9tt az ellenség elé 
kerülni ! 

némely· gyermek oly -fogékony az ópiátok- iránt, hogy 
a csecsemők részére megállapított Jegkisebb gyógy� 
adagtól is meghal. Így voltak esetek, amikor l'h mák
fej 1 dl főzetének 1-2 kávéskanálnyi mennyisége né
hány hónapos gyermeket megölt. '-

A mákfőzet használata nagyon rossz szokás, mert 
huzamosabb ideig tartó beadása folytán a gyermekek 
buták és hülyék lesznek. Ez ellen a- rossz és ves-zélyes 
szokás ellen a csendőröknek felvilágosító munkával 
kell ·küzdeniök. 

Mérgezéskor a 'halál az agy és gerincagy, · vég-
eredményben ' a  légzőközpont hüdése ' folytán áll be, 
vagyis fulladás os. 

Kezdetben a mérgezett izgatott; a részeghez. · ha
sonlóan, érzéki csalódásai vannak, nemsakára- azonban 
hüdéses j elenségek mutatkoznak, öntudatlansággal, 
nehéz légzéssel, 'a reflexek szünetelésével. A szem
bogarak erősen s zűkülnek, a halál közvetlen. bekövet
kezése előtt azonban kitágulhatnak. N.éha bőrvö.rösö� 
dést látunk és a mérgezett viszketést észlel (utóbbit 
különösen gyógyulással végződő mérgezés esetében) .  
A halál leginkább 5-12 óra alatt áll be . .  

Az esetek többségében a mérgezés tünetei foko
zatosan súlyosbodnak egészen' a halál · bekövetkeztéig, 
kivételesen ' azonban a mérgezés lefolyásában muló ja
vulás is ' mutatkozhatik. A mérgezett magához is tér, 
de nemsokára újból elveszti öntudatát és órákig, eset
leg napokig tartó öntudatlanság után meghaL , 

. Még' érdekes tudni, hogy a morfinhoz; 'ópiumhoz 
egyesek annyira hozzászoktatják magukat, hogy a ha
lálosnál . 'lényegesen na.gyobb adagot . is' kibírnak. 
( ópiumszÍvók, morfinisták,) ' . , . 

. Egyes 'betegségek is csökkenthetik az ópiátok ha
tását, Így az elmebeteg, a tetanus-, strychnin-, atropin
mérgezett a mérgek iránt kevésbé érzék�ny. . Ennek 
az ellentétes hatás l ehet a magyará,zata,. 

Str'ychnin. 

Forróégövi mérgező növényekből előállított a.nYag, 
amely vízben ·oldható, színtelen, selyemfényű .kristály 
alakj ában kerül forgalomba. Különös figyelmet .azért 
érdemel, mert részint patkányméregnek, részint dú
vadak irtására használják, ennélfogva avatatlanok ke
zébe j uthat és már többízben használták szándékos 
mérgezésre. A vadászok hatósági engedéllyel gyógy
szertárakból vagy_ drogériákból szerzik be. Oldata 
rendkívül keserű, 1 százezreIékes ( 1  :100.000) .old,at
nál a keserű íze még érezhető . .  Ezért a strychninnel 
kevert ételből vagy italból e.ddig .csak. ritkán fogyasz
tottak el annyit, hogy a megkísérelt mé.rgezés .halálos 
kimenetelű lett volna. Mindamellett már ismételten 
előfordult, .hogy dúvadak irtására ai erdőben ' kitett 
húst szegény emberek megtalálták, hazavitték, éhSé
gükben keserű íze dacára elfogyasztották és így ' el-
pusztultak, . . 

. 

A strychninmérgezés .tüneteI a .méreg bevétele 
után 3-30 perc alatt mutatkoznak és a halál 1-3 
óra alatt állhat be. A mérgezett nyugtalanná lesz, iz
maiban feszülést, húzódást érez és remegés j elentke
zik. Ezután következik a tetanus szerű merevgörcs, 
amely a strvchninmérgezés legjellegzetesebb tünete. 
A fej a nvakszirtbe huzódik, a kezek okölbe szorulnak, 
a végtagok �rősen kifeszülnek. A szemgolyók elfordul
nak, az arc �lkékül, az állkapocs görcsöt kap és a száj 
habzik. Ez az állapot 1/r-':'-2 percig tart, azután rángá
sok keletkeznek és a roham metrszünik, de a legkisebb 
külingerre (kopogás, ajtónyitás, járkálás, légvonat, 
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gőt i-áfüvas 'is) a roham újra kezdődik. A görcsös ro
ham alatt a légzés rendkívül megnehezül, esetleg egy
'időre ·szünetel. Az öntudat rendesen a halálig megma
·,tao, amely 'néha több roham után vagy a roham alatt 
áJI be. Kivételesen már az első görcs is halált okoz. 

Mérgező növények. 
Az ezekkel történő mérgezési esetek nálunk elég 

gyakoriak, de köznépün'k többnyire a mérgező növé
nyek egyes részeit, úgymint : magvait, leveleit, gyöke
reit használja és ritkábban fordulnak elő oly mérge
z�sek, amelyekben a tiszta növényi mérgek vagy azok 
yegyületei szerepel nének. 

Mivel a növényi mérgek a holttesten elváltozást 
nem igen mutatnak, sem a vegyi vizsgálat nem biztos, 
sőt nagyon nehéz, ezért különös fontosságuk van a 

, megmérgezett életében lefolyt tüneteknek. Ha növé
nyi mérgezés gyanuja forog fenn, erre 'különösen nagy 
súlyt kell helyezni. 

A nép a mérgező növények közül leginkább a 
.,maszlag"-ot és a "beléndek"-et ismeri. Előbbi alatt a 
maszlagos nadragulyát és a. maszlagos redőszirmot érti. 

MaszZagos nadragulya ,(Atropa belZadonIna) . 
Heg'yes vidéken, erdőkben, vágásokban, mélyebb 

völgyekben szórványosan termő bokros növény. Vi
rágja szennyes-lilaszínű és harangalakú. Termése 
szőlőszemnagyságú, fénylő, fekete bogyó, amelyben 
'igen sok apró, vesealakú, barnásszürkeszínű mag 
van. Gyökere 1-2 cm átmérőjű, hengeres, hamu
szürke és síma. A gyökér belül fehér, a fiatal gyökér 
lisztes, az öreg gyökér fás. E növénynek minden része 
mérgező. 

Mérgezést okozhat olymódon, hogy gyümölcseit 
az eraőben játszó gyermekek cseresznye h elyett m eg
eszik. sőt felnőtt ember is halt már meg ilyenmóoon. 
Szándékos métITp.7.ésre, kuruzslásra és mlllgzatelhaj
tásra is használ i ák. 

GvfíO'''<';'I;ertárakban tartiák a leveleit és a gyöke
réböl előállított atropin nevű mérget. 

Maszlagos redőszirom (Detura stramonium). 

Ismert neve még : csattanó csodafű, pukkantó, tö
viskés disznó, tövisalma. Művelt talajon, emberi la
kások közelében terem ; %-1 ;:rn magas növény. Vi
rágja fehér, kehelyalakú. Termése diónagyságú és 

, alakú, tüskés tok, amely telve van 3-4 mm-nyi apró, 
lapos, vesealakú maggal. Az éretlen magvak fehérek, 
sárgasbarnák és barnák, az érettek feketék. 

Gyermekek a mezőn talált növény tüskés tokjával 
j átszanak és azt. valamint a magvakat már többször 
meg'ették. Szándékos mérgezésre is használj ák, még
pedig többnvire a magvait. úgyhoQ'V azokat borba vagy 
ecetbe áztat ják, esetle� vízben kifőzik és a főzetet ke
verik ptel va.Q'v ital közé, végül a magvait megtörik és 
mák közé keverik. 

Gyógyszertárakban a növény egyik részét sem 
tartják. 

Beléndek (Hyoscyamus niger). 

Más néven bolondító csalmatok. Parlagon, út
mentén, szemétdombo� terem. Az egész növény sző
rös, 30-60 cm magas. Virágjai kehelyalakúak, liIán 
ere7,ett. szennyes-sárgaszínű levelekkel. Termése bögre
alakú, felül kupakkal nyíló tok, amely telve van 1-1;2 
mm-nvi apró barnásszlirke, vesealakú magvakkal. 

Gvógy zertál'akban a leveleit tartják. 
Mérg-ezések történtek olvmódon, hogy a magvakat 

gyermekek megették. Szándékos mérgezés re is ha z-

nál ták, ,különösen borba, pálinkába áztatva, mások .el
bódítására, hogy azután kirabolhassák őket. ( Vásá
rokban. )  

A most leírt három növény atropin hatású mér
gező anyagot tartalmaz és a mérgezés tünetei nagyjá
ban azonosak. Altalában a mérgezettek kábultak és bó
dultak. A mérgezett rekedtségben, hangtalanságban, 
nyelési képtelenségben és szédülésben szenved. V ég
tagjai remegnek, pupillája kitágul és elveszti alkal
mazkodó képességét. Később az arc kipirul, az érverés 
igen szapora lesz, a mérgezett bőre száraz és érdes. A 
mérgezett karjaival hadonászik, össze-vissza beszél, 
ugrál, táncol, meg akar s zökni ( delirium) . Ezután esz
méletlenség, mély bódulat következik és vagy meghal 
a mérgezett, vagy ébredés után la,ssanként javul és 24 
óra alatt teljesen meggyógyul. 

őszi kikirics (Colchycum automnale). 
Hegyes és dombvidéken, nedves réteken terem. 

Liliomalakú, lilaszínű virága ősszel nyílik, gyökere ha
sított körtealakú. A l egmérgesebb hatású növények 
egyike. Gumóját már ismételten használták mérge
zésre. 

Mérg'e a colchycin, amely a szervezetben össze
gyűl és így erősebben l).at, tehát gyógyszeres használa
tánál is vigyázni kell .  

M ér'ges gornbák. 
Legismertebb mérges gomba, amelyet azonban 

senki sem eszik : a légyölő ga.lóca (Amanita muscaria ) ,  
fehérpettyes, narancssárga kalappal. Erről mindenki 
tudia, hogy mérgező és olyan jellegzetes külsejű és 
alakú, hogy ehető gombáva.l nem cserélik össze. 

A mérgezés tünetei hasonlítanak az atroninmér
gezés tüneteihez, vag-vis rekedtség, han�talans4�, nye
lési kéntelenség, szédülés. végtag-remeg-és, pupillatág-u
lás, később szívdobogás, kipirulás. delirium, eszmélet
lenség és a halál szívbénulás következtében 6 óra, vagy 
pár nap alatt következik be. A mérg'ezés kezdeti tüne
tei a mérgezés után 1 /.-2 óra alatt jelentkeznek. A 
méreg a vizelettel távozik a szel'Vezetből. 

Egyik legveszedelmesebb mérges gomba a gyil
kos galóca ( Amanita phalloides) ,  amely már gyakran 
okozott mérgezést azért, mert összetévesztették az ál
talánosan kedvelt, jóízű csiperke-gombával,  amelyhez 
felületes megtekintésre hasonlít, de gondosabb meg
figyeléssel attól igen könnyen megkülönböztethető. 
Mind á két gomba kalapja fehér, azonban a gyilkos 
galócánál a kalap alatt levő l emezek is fehérek, míg a 
csiperkénél a lemezek fiatal korban rózsaszínűek, ké
sőbb pedig élénk rózsaszínű vagy csokoládébarna színt 
mutatnak. Ezenkívül a tönk tövét a gyilkos galócánál 
hüvely fogja körül, a csiperke töve síma. Gyilkos ga
lóca élvezete után a mérgezési tünetek 8-10 óra 
mulva j elentkeznek, mégpedig : hányás, hasmenés, re
megés, nyugtalanság, kábultság, gyengeség, sárgaság, 
g·örcsök. A halál I-3 nap alatt állhat be. 

A papsapka-gombák ( Helvella-félék) az idő.iárás. 
továbbá elkészítési módjuk szerint hol mérgesek, hol 
nem. Ha t. i. frisseIlJ szedve leves nek készítik, vagy 
zsírral megsütik és úgy fogyaszt ják el, akkor mérgező 
hatá.st fejthet ki, míg ha aszalják, vagy a friss gombát 
előbb vízzel leforrázzák, akkor nem okoz bajt. Hatá os 
alkatrésze, a helvellasav, ugvanis vízzel könnyen kilú
gozható és aszalásnál elbomlik, sőt némelyek szerint az 
erős sózás is meQ'semmisíti a mérget. Hatása hasonló 
a gyilkos galócáéhoz. 

Ug'Vanezt állítha,tiuk a kucsrnagombákr6l ( Mol'o
hella-fajokról ) is. Érdekes, hogy sem a papsapka, em 
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pedig a kucsmagombák évekig n�� okoztak b_ajt, míg 
bizönyos években egyszerre több mérgezési eset for
dult elő. Igy feltünő sok gombamérgezés volt náJunk 
az 1915-16. években. A tünetek az ét1}ezés után 2-3 
óra mulva hányásban nyilvánulnak ; már 6 óra mulva 
sárgaság lép fel, 24 óra mulva a vizelet - véres, a há
nyás tovább tart és a sárgaság mindig fokozódik, 
majd hüdés és a második nap vége fejé halál áll be. 

Ezenkívül van még egész sereg gomba, melyek ré
szint ehetők, részint élvezhetetlenek, részint pedig ha
tározottan mérgesek, de ezek megkülönböztetéséhez 
gombílismeret szükséges. 

Húsmérgezé(lek. 

A husmergE;7.É s  fennforgását csakis bakteriológiai 
\ izsgálatta' iehet megállapítani, mert azt az esetek 
legnagyobb. részében különleges ba�téri�mok idézik 
elő. A vegyvizsgálat legfeljebb másfajta mérgezés ki-
zárására szolgálhat. 

. ' 

Az ember egészségére ártalmas húst és húsétele
ket három. csoportra oszthatjuk : 

1. Beteg ( kélnyszervágott) állatból származott 
hús. Az ilyen hús és az ebből származott húsáru kül
sőleg semmiféle elváltozást .nem mutat és teljesen ki
fogástalannak, egészségesnek l átszik. Ebben a húsban, 
valamint az attól megbetegedett emberek váladéká
ban, vérében és zsigereiben bizonyos j ellegzetes bakté
riumok fedezhetők fel, amelyek a paratifusz baktériu
mok csoportjába tartoznak. A megbetegedésnél a gyo
morbél-lob tünetei ( hányás, hasmenés) lépnek elő
térbe. 

2. Egészséges, állattól származott, de később meg
romlott hús és húsétel. A romlás a rothadásnak többé
kevésbé kifejezett j elenségeiben mutatkozik. Ilyen 
húsban a közönséges rothadási baktériumok tenyésznek 
és az ezek által termelt toxin ok ártalmasak az egész
ségre. Ezek a baktériumok a levegőből j utnak a húsra 
és néhány óra mulva a frissen vágott ma.rha húsának 
felületén is feltalálhatók, ahonnan lassanként a hús 
belsejébe terjednek ; ennélfogva kifogásolható tápszer
nek csak az a hús tekinthető, amelynek helső részei is 
feltünően sok baktériumot tartalmaznak. 

A rothadó hús azonban nem minden esetben okoz 
egészségi zavarokat. Igy például a vadat sokan akkor 
tartják legízletesebbnek, amikor az már határozott 
rothadásnak indult, amit nemcsak a szaga, hanem el
változott színe is mutat. Ezenkívül tudjuk, hogy a ci
gányok az elásott és rothadt állati hullákat baj nélkül 
elfogyaszt ják. De azért kétségtelen, hogy közönséges 
rothadásnak indult hús is okozhat mérgezést és ezt 
különösen vagdalt húsféléknél tapasztalhatjuk, ame
lyek rendkívül dús baktériumtartalmúak. A rothadt 
hús tehát csupán a rotha.dás bizonyos fokában nem 
okoz bajt. A megbetegedés ez esetben is gyomorbél
lob tünetei között történik. 

3. Egészséges állat húsából ké8zí�ett, de a levegő 
korlátolt hozzMárása folytán sajátságos bomlást szem
vedett kolbáBzfélék éSI egyéb húsételek. E z  a bomlás a 
a vastagbélbe töltött hurkán és kolbászon, zsírréteggel 
körülvett pástétomokon, hiányosan pácolt és rosszul 
füstölt sonkán és rosszul beforrasztott húskonzerveken 
keletkezik. A húsmérgezésnek ezt a fajtáját hurka
mérgezésnek (botuHsmusnak) is nevezik. Ez a leg
veszedelmesebb és rendesen halált is okoz, mert az 
ilyenkor fej'lődő különleges baktériumok (Bacillus bo
tulinus) által termelt mérgek a központi idegrendszert 
támadiák meg, magán a húsételen azonban feltünő el
változás nem észlelhető. 

A gyomor és a belek alig betegednek meg, legfel� 
j ebb mulékonyan, néha makacs székrekedés jelentke
zik. Szédülés, fejfájás, légszomj, csökkent és gyengült 
érverés, látási zavarok, az arcidegek részletes bénulá
sai, az arc elferdülése, az arcizmok korlátozott niózgat
ha.tósága, az ajkak, szemhéjak bénulása a jellemző tü
netek Jáz és öntudatzavarok nélkül. A betegnek sok 
ricinus t kell bea-dni, az segíthet. -

' A  mérgezési tünetek a rossz hús elfogyasztása 
után rendszerint 1-2 napra jelentkeznek. 

Az a sok észlelt körülmény, hogy valamely húst 
elfogyasztó egyének közül csak egyesek betegedtek 
meg, míg másoknak semmi bajuk sem l ett, nem bír je
lentőséggel, mert ezt éppen a húsmérgezéseknél gyak
ran tapasztaljuk. Az egézség�sen maradt egyének s�r
vezete ugyanis vagy nem nyujtott a pathogen bakté
riumoknak kedvező tenyésztési talajt, vagy felemés� 
tette a mérgeket. Igy a Németországban előfordult 
egyik tömeges mérgezés alkalmával 72 család evett 
ugyanabból az ártalmas húsból é� csak 22 családban 
fordult elő megbeteg�dés, de itt is 12-0 egyén közül ' 80 
teljesen egészséges maradt. 

Húsmérgezési esetben a hullának megfelelő- ré
szei, úgymint : vér, béltartalom, egy darabka máj és 
lép minél előbb és közvetlenül a Pázmány Péter-egye
tem bakteriológiai intézethez (Budapest; IX., Rákos
utca 7-9.)  küldendők, mert ikésedelmes elküldés es-e
tében a hullarészek természetes rothadása folytán ke
letkező közönséges rothadási baktériumok a bajt oko� 
zott pathogen baktériumokat elpusztítják. Az elküa
dést nem kelJ hogy bíróság ' eszközölje, megteheti a 
boncoló orvos is. De még gyors vizsgálat esetén- elért 
negatív eredmény sem zárhatja ki a húsmérgezés le
hetőségét; mert a j ellegző ba.ktériumok nem - minden 
esetben vannak j elen. Igy az irodalomban feljegyzett 
külföldi példákból látjuk, hogy 20- eset' közül csak 7 
esetben l ehetett j ellegző baktériumokat feltalálni. , 

Csendörhis"óriák� , 
írta: Öreg csendlir. 

Az istenkáromló. 

Járőrszolgálatban voltam másodmag.ammal. Megér
kezve a� örskörleWnk egyik községébe, utunk egyenesen a 
köz.�égi !bíró lakás ához vezetett, amely egyúttal !községháza 
is volt. Illendő köszöntgetések és parolázáso'k után a nagy 
kályha mellett terpeszkedő viaszkosvászon-kanapén, elhe
Iyezkedtünk. A Ifiásodcsendőr Ibairól, én johbról. 

Kérdezzük a bírótól az újságot: nincs semmi. ' El � is" , , 

hittük neki, mert a község nagyon 'csendes és Ibékés -..JaIt: ' 
Csak 'nagyritkán fordult elő, hogy a legények a korcsmá
ban, 'Úgy alkaTrnilag, elagyabugyálták egymást, de nagyobb 
baj nem igen esett. 

B eszélgetésközben kopogtat 'va\.aki az ajtón. A kántor 
volt. Beköszön , a szobába, kezetfog sor,ban mindenkivel. A 
bíró székkel kínálja : 

. 

- űlj ön 'már le nálunk, kántor úr, mi jót 'hozott ? 
A kántor nekem felel : 
- Azért jöttem, 1- mondja - mert megláttam az 

urakat ·az ablakom alatt . . Egy kis panaszom volna. 
- N a, csak nem ? 
- De igen, !kérem, a szolgalegényemre. N em, mintha 

I op na, ,vagy vérekedne, !vagy ,gazember �enne, hanem azért, 
meJ;t olyan istentelen módon káromkodik, 'hogy azt ember 
nem hallgathatja. Mar .számtalanszor megbotránkozott 
rajta a főtisztelendő fúr is, ;korholom én is -érette ,eleget, 
mert mint katolikus kántor csak nem tűrhetem el az isten-, , . 
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telenségeit, de nem használ az kérem semmit. Még a cse
lédleányommal is olyan haragot tart mindig, hogy rett�
n<:>tes. Attól tartC'k, hogy el' eri a hB'!td, vag:· legaliibbls 
megdögönyözi és halálr,a ijeszti a feleségemet, amikor nem 
vagyok otthon. 

- 'Hát akkor miért tartja, Mester úr, miért nem küldi 
�I 8 fogad helyébe másikat? 

- Sajnálom, kérem, el,küldeni, mert olyan jódolgú, 
hogy párját ritkítja. Ég a keze ,alatt a Imunka, sohasem 
fárad el, szereti az állatot s jól gondozza. Nagyon szeret
ném, ha megmaradna nálam, azért az urakhoz csak az 
lenne a kérésem, hogy l'egulázzák meg. egy ikicsit és azok-
tassák le, ha lehet, a káromkodásról. 

. Hát én legényi�esztő sohasem voltam s n em IS regu
láztam meg soha sen;kit. Vagy akit igen, annak már na
gyon ,nagy dolgot kellett elkövetnie. E lőször, az igazat 
me.gvallva, bosszantott egy kissé, hogy minek is �é� en�e� 
ez a kántor volta,képpen, de azután v�lahogy klíVancsl IS 
lettem arra a nagylegényre s a kántorral sem akartam 
�gészen iharagba j önni, hogy kereken megtag·adom a kéré
sét. ISok közőm egyébként nem volt a dologhoz s .azt tud
tam iB, mert abban az időben a puszta káromkodás nem 
képezett kihágást, csak ha a tettes közbotrányt okozott 
vele, már pedig itt arról n em 'Volt szó. 

, Na, de azért csak áthivattam a legényt. Mikor a bíró 
szolgája, akit elküldöttem érette, elment, a kántor is szedte 
a sátorfáját és elment. Nem aókart, úgy látszik, a szolgájá
val találkozni, v,agy pedig nem akart j elen lenni a "meg
regulázásnál" . 

Elmúlik negyedóra, félóra, a legény nem jön. Pedig 
nem lakott messze, csak a szomszéd utcában. Végre, majd
nem egy óra mulva beállít. 

Úgy emlékszem, nyár volt, de mindenesetre szép me
leg és napos idő. Hétköznap volt s a nap sugarai perzse
lŐen égették az utca porát, de azért az én legényem hó
fehér ingben-,g;atyában s tükörfényesre kipucolt csizmában 
állított elém. Azért késett annyit, mert áJtöltözködött. 

Jóvágású, pelyhedzőbajuszú, fiatal legény volt, olyan 
katonasorbavaló. Amint belépett a szobaajtón, mindjárt 
meg is ám az ajtó mellett a sarokban, mintha gyö,keret 
vertek volna a lábai.  Még köszönni is elfelejtett. Amint fel
álltam +lL kanapéról és feléje köz.eledtem, elkezdett resz
ketni, ,mint a nyárfalevél. 

Meg,szólítottam : 
- No, öcsém, hát te vagy az a cifrán káromkodó 

legény? 
N,em felelt egy kukkot sem, csak állott előttem és foly

ton csak a .kalapcímeremet nézte. Láttam, hogy nagyon 
odavan, hát bátorítani kezdtem : 

- No, ne félj, nem harapom l e  az orrodat, se a füle-
det. Hogy hívnak ? ' 

E,gy kukkot sem felelt, csak állott és nézett, a lábai 
pedig !verődtek össze a gatyájában. 

- Kedves fiam, - mondom neki - aztán meg ne 
halljam ám többé, hogy káromkodsz ! " . N em felelt. Csak állott velem szemben 

I 
meroen .es 

szemrebbenés nélkül, mint egy szobor. Csaknem elmoso
Iyodtam. Ezzel a szerencsétlen .flótással ugyan nem sokra 
megyek, gondoltam. EI is engedtem : 

- Na, menj Ihaza Isten hírével. . Kétkézzel kapott a kilincs után. Nem is ment kl ,a 
szabából, csak úgy ,pöndörödött ki az ajtón, meg a küszö
bön. Megint elfelejtett köszönni, úgy örült, hogy kívül van 
az 'ajtón. Az egész ottléte nem ,tartott tovább két-három 
percnél s ez alatt az idő alatt egy hang nem sok, annyit 
sem tudtam Ibelőle kivenni. \ 

Egy követk.ező járőr zols-álat alkalmával véletlenül ta
lá!koztam az utd.n a kántorral. Megkérdeztem : 

- Na, j(ántor uram, mit csinál a legénye '! 
- Dolgozi(k, - feleli ,örömmel. 
- Káromkodik-e még ? 
- N em az, kérem, egy árva kukkot sem, csak tesz-

ve.:lZ \�gész nap, hang nélkül. 
- A.kkor hát jól van ! 
Elköszöntünk s mentünk tovább. Néhány hóna.p 

mulva, egy vasárnapi ,napon, megint találkozom a kán
torral : 

N a, kántor úr, mit csinál a legénye ·t 
Házasodik ! 
M i t  csinál ? 
Házasodik. Újévkor, hogy kitelt az esztendeje, ott

hagyott s elvette Juditot. 
- Ki az a Judit ? 
- Hát a cselédleányom, kérem, ,akivel olyan nagy Jha-

rag;ban volt. De a 'megregulázás után olyan szelíd lett a 
legény, mint a kezes lbárány. Nem ,veszekedtek többet, Bőt 
egymásba i,s gabalyodta,k, már :az esküvő is megvolt. 

M egcsóváltam a fejemet s elnevettem magamat. Mert 
én aztán túllőttem a célon. Nem mondom, egy kicsit meg 
akartam "regulázni" a legénykém,et, de annyira még�em 
akartam reáijeszteni, hogy ijedtében meg is házasodjék. 

A felszólított szolgálat. 
A soproni őrsön teljesítettem szolgálatot Jakab Máté 

őrmester, őrsparancsnok úr keze alatt. . Egy napon mindenki külszolgálatban állott, meg az 
őraparancsnoKunk is, csak ketten maradtunk I otthon az 
őrsön : :::; l,audt Antal próbacsendőr címzetes őrsvezető é<:i 
én, szintén próbacsendőr. 

Egyszerre csak megszólal a telefon. Staud t  Antal  
odaugrik : 

---.:. Halló ! Ki beszél ! 
A soproni szolgabírói hivatal volt. Menjen egy j,árőr 

azonnal át a szolgabíróságra, a továhbi felhívást majd ott 
kapja meg. 

Összenéztünk. Mit csináljunk ? M enjünk, ne menjünk ? 
Végre, nagy tanácskozás után; úgy 'állapodtunk meg, hogy 
elmegyünk. A szolgálatot persze nem .írtuk elő, mert "l 
szolgálati könyvhöz nem mertünk hozzányúlni, csak fel
szereltünk és beállítottunk a szolgabíróságra. Mind a ket
ten még tapasztalatlan pró'bacsendőrök voltunk és borzasz
tóan féltünk, hogY1 most mi lesz. 

Egy meavetáncoltató karaván hevert szanaszét a .!IzoI
gabíróság udvarán, azt kellett elkísérnünk a mintegy har
minchat kilométernyire levő ,felsőpulyai járási székhelyre 
a főszolgabíróhoz. A kal'avánban öt-hat férfi, körülbelül 
ugyanannyi asszony, meg egy csomó gyerpl{ volt, azonkívül 
nyolc-tíz . .medve, ugyanannyi Imajom és egy sereg kutya. 
Az állatok mind láncra voltak fűzve. 

Atvettük őket. Tavasz idején lehete t t  délután öt óra 
körül. 

Megindult a menet az országúton Felsőpulya felé, mi 
meg utána, teljesen felszerelve, felfegyverkezve. Ügyel
tünk, hogy meg ne szökhessen se ember, aszony 'Vagy gye
rek, se medve vagy majom. útközben nagy fejtörést ,l'en
dezWnk, hogy vajjon ,ha egy medve vagy majom meg talál 
szökni, jogunk van-e ellene fegyvert használni. Mert hogy 
az emberek ellen jogunk van, abban pillanatig sem 
kételkedtünk. ( Milyen szerencse, hogy nem kísérelt meg 
egyikük sem szökést, ülhettünk volna utána a kerületi 
fogdában a jogtalan f egyverhasználat miatt . )  . 

Késő este lett, amikor a tizenöt kilométernyi távol
ságban levő Nyék községbe értünk. Betereltük a karavánt 
a nagyvendéglőbe a félszer alá, azután pedig elküldöttünk 
az éjjeli őrökért, akik kötelességtudóan meg is j elentek és 
hüségesen kitartottak mellettünk egész reggelig. A kanl-
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ván lepihent; ' fui meg' felvaltva: ,"őrködtüpk: ' Egy csendőr, 
egy éjjeli őr, aztán mégnit' egy ésendőr 's egy éJjeli őr. 

_ _  ' _ , lVI,��virr_::dtt�n�. };zép, .koraiavaszi ií�p6S idő volt, 
csak a föld fagy:a engeaett tfe! :s így áztari sár lett. M ind 
nagyobb sárban kutyagoltunk" "FeJső-pulya felé ' áz� ;orBzág-

_ y.t<?n a ,medvék után, mert azok" maradtak él- mlnmg leg
'hátulra. ' Lapos .mancsaikkal ci.;1mmög"Va táposták ',az -útszéli 
sarat s Igen" 'lassan h-a IadtailC Vezetőjük - néha � 'meg-meg
rántotta a nyakukba akasztott, de a 'szájukon i,s kerésztül
vezetett I-áncot, ';mi"re ordítottak egyet, egy pillanatra meg
állottak, két .lábra ágaskodtak, de azután lécsillapodva, ne
hány .!é;pést mégis iValamivel j obban 'igy:ékeztek előre. A 
'majmök- már élénkebbek ' voltak. ' Hosszú' farkukát libeg
tetve s pórihorgas lábaikat magas'ra énfelget"9"e; olyan ké
nyesen ,lépked tek, aikár a városi kisasszonyok a korzón. Két 
kocsi döcögött előttünk, mélyek elé egy-'egy pár ,gebe volt 
befogv.a. Ezekben a kocsik ban lielyezkelitek el . a gyerekek. 
A kocsilk mellett .kétoldalt a kutyák trappoltak. Egyszóval 
rend volt. - ,  " 

: 

AkIk szem/bejöttek, 'egy 'pHlanatra megálltak fl meg
- bámulták a ' ,gyülevész hauat. :j:!;gY-eg� mruolytól szélesre 

ter"ii1t az áJbrázatuk, aztán Inien"LbK tovább. ' 
DéLután há'rom óra leheten� ' amikor' megérkeztünk 

Felsöpulyára. Kerest4k. a" .szolgabír,ói hivatalt, ,hogy annak 
rendj e és módja szerInt átadjulk a karavánt. Es itt -törten t 
az el,ső Ibaj. 

A szolgabírói hivatalban azt· mondták, :mi az isten
pyilának klsertük oda ezt a� ,karavánt ·t HlsZlEm, illa nálu1k 
lettek volna, ők is osak ,máshova kIsértették volna öket. 
Most ,ini az örtiögöt ,csmáuanak veLük t 

Hát azt mi se tudtuk. 
Telefonálnak a ielsopulyai járásőrmestel' úrnak (.�ár 

elfelejtettem, hogy hívtaK) ,  azonna� jöjjön át a szolga
bírósagra. 

Ammt átjön és meglát · mi'nket, nek,ünkjőn : 
- Magu:k kicsodák 'l 
- Járasörme.:lter úrnak Staudt Antal próbacsE-ndőr, 

címzetes őrsvezető ,és Pál istván próbacsendőr alázatütlan 
jeJ.entjuk, a soproni szolgabíró.:iágról poztuk ezeket az el
fogott egyéneket. 

- Maguk soproni örsbeliek ? 
- Igenis, j árásőrmester úr ! 
- Na, -éppen jókor jönnek ! Hiszen .magukat 'körözik, 

mint szökevényeket. A reggel kaptam ' a táviratot Sop
ronból. 

Tátva maradt a szánk. Hát persze, mi Sopronból el
indultunk anélkül, !hogy akárcsak a főzőnőnek is egy árva 
szót szóltunk volna. A tSzolgálatunkat 'a szolgálati könyv
ben nem írtuk elő, őrjárati lapot ,sem vettünk magunkna!k, 
a felhívást sem iktattuk Ibe, csak nekiindultunk így, Isten 
nevében, szolgálatba. Éjj el, amikor az örsparancsnokunk 
hazajött s nem talált sem minket, sem a ,szereLvényünket, 
szentül meg volt győződve, hogy megszöktünk; s .kora reg
gel azonnal táviratozott a szpmszédos' örsöknek, mogy fog
janak el. Az persze honnan j utott volna az eszébe, hogy a 
szolgabírói hivatalban keresse a prÓlbacsendŐIeit. 

A felsőpulyai járásőrmeste11 '  úr felhívja ao soproni, ör
söt. Megindul a telefonálgatás ide-oda. El lehet képzelni, 
mennyire megörült az örsparancsnokunk, amikor meg
tudta, hogy mégsem ,szöktünk meg. A karavánt azonban 
senkisem vállalta. A felsőpulyai föszolgaobíró mindenáron 
vissza akarta küldeni Sopronba, a soproni meg azt mondta : 
örül, hogy megszabadult tőlük. 

V égre aztán a járasőrmester úr oldotta Imeg a hely
zetet. Atvette a karavánt, aztán két ,ügyes csendőrrel ki
kí�értette őket aZt o.sztrák határig>, s 'Ott átk erg ette őket a 

' határon Ausztriába. Hadd legyen szórakozásuk az, ,osztrák 
csendőrö!<nek is. Mi ,pedig Ibevonultunk Sopronba. 

M·ikor Jakllib Máté őrmester úrnál j elentkeztünk, 
nem is volt \ olyan mérges,· m�nt ahogy az egész- úton -fél
tünk tőle. Csak annyit monilott, Ihogy ha a Szolgálati - Uta-

- sítás ;81 .  §-át ismertlik volna, nem vettük ' volna á t  il. kara
vánt a szolgabírói Ihivataltól, .mert ez a paragrafúL:vilá
gosan 'megmondja, hogy toloncszá-lIítmányok kísérésére 
csendőrséget nem szabad igényoevenni.-

Hát .. , !bizony ezt a hetvenkétkileméteres kutya-golási 
megtakaríthattuk volna magunknak. Staudt Antal baitár
sam - is mérgesen -csapta. le- a kalapját a� ágyára a legény
ségi szobában : 

-j Ki a� örQögnek�jut eszébe mindjárt minden. para
grafus ! 

A- renomé. 

Régi j ó ; időrkre, emlékezve, eszemb� j u t  a régi jó ., vijág 
csendórségenelK egyj.K legJeJiegzeteseloo szemelylsége..: a 

-törz:;őrmester. Nem Olyan lKuJszolgálatot te!Jeslto .c.:.endőr 
volt Ő, ' mmt manapság, hanem ugyn.evezeti -szárny-szt.m
vivő, a szarnyparancsnokságnak mmdi,g szorgalma.->an .. és 
fáradhatatlanul dolgoz.ó elsö segédmun.kása. 

Abban az időben nem Ivolt alihadnagyi rendfokozat, 
de még tiszthelyettesi sem, ső� még a régi j árásőrmesteri 
rendfokozat is ott sz,unnyadt valahol a meg nem szüle
tett ideák lelőhelyén. Az, örsparancsnok legmagasabb rend
f,okozata az örmesteri, volt, a legtöbb- örsparancsnok azon
ban csaok örsvezetői, legfeljebb oímzetes. őrmesteri rendfo
kozatot viselt. A vaióságos ,őrmester olyan ritkaságszámba 
ment, Ihogy {ha az embe!' valahol látott egyet, nem felej
tette el évekig. ' 

Elképzelhető, hogy ilyen viszonyok mellett milyen 
nagy úr volt a törzsőrmester aki egyedüt volt rang
osztályba nem sorolt havidíjas a csendőrségnél. .De nagy 
feladat is hárult reá : a szárnyparancsnokság összes 
irodai, gazdászati és számvivői teendőinek az elvégzése. 
AIkkoriban !még a 'ruházati ügyek iSi a szárnyparancsnok
sághoz tartoztak 8 minden szárnyparancsnokságnak raik
tára is volt. 

Egy igen derék csendőrtörzsőrmestert ismertem én 
ebből az időből. Rosenauer Péter volt a neve és a soproni 
szárnyparancsnokság számvivője volt. Magas, szélesvállú, 
domborúmellű, fekete, erdélyi szász ,ember volt, felfelé fé
sült, szépen ápolt <bajusszal. Valamikor a csendőrség fel
állítása idején ikerült Erdélyből Sopronba az ezernyolcszáz
nyolcvanhármas évben és ott is maradt mindvégig, amíg 
csak nyugállományba nem került. 

Abban az időben ' Győr és Moson Ivármegye is a sop
roni szárnyhoz tartozott, három vármegyére terjedt ,ki 
tehát a szárnyparancsnokság területe. Rosenauer törzs
őrmester úr mégis ,úgy ismerte a csendőJ;örsöket, mintha 
mindeniknek ő lett volna az örsparancsnaka. Távolsági 
tél'lkép nélkül meg tudta mondani nemcsak az örsöknek 
egymástól való távolságát, hanem még a tereptárgyakét is 
s szinte fejből vizsgálta át az utazás.i számadásokat. Az 
örsparancsnokokat is ismerte : tudta, melyik a jó és me
lyi,x a rossz örs parancsnok. . De még a csendőrökről is 
anyakönyvi lap nélkül meg tudta mondani, ki s.zolgált a 
gyalogságnál, ,ki a lovasságnál, ki a tüzérségnél. Ismerte 
a termetüket, d'ej'bőI tudta, !hog� ikire milyen zurbbony kell, 
kirg mekkora pantalló illik, hányas sapka a fejére, csizma 
a lábára. Sőt nagyon kevés kivétellel még azt is meg tudta 
mondani, hogy melyik csendőr mely napon esküdött fel 
csendőrnek és mi'kortól il letékes neki a magasabb csend
őrségi pótdíj .  

Egész nap, reggeltől estig, az  irodában ült, dolgozott 
s fente a lábait az asztal alatt, mint. il. légy. Ritka eset 
volt, hogy este, lámpavilágnál is ne dolgo�ott volna. Csak 
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a vasárnap délutánt tartotta .meg magának. I lyenkor iki
utazott valamelyik közellevő örsparancsnok barátjához és 
ott töltötte a vasárnapot, hogy aztán hétfőn újult erővel 
láthasson neki a munkának. 

Különb számvevőt nem ismertünk a kerület területén. 
Egyszer azonban mégis egy kis zavar történt vele. 

Ameisz: Gyula örmester volt a szárnyparancsnokság
nál a második segédmunkás. A szokásos haviszámadást 
állították össze. Ott feküdtek a zsoldjegyzékek, az utazási 
számadások, az él'em- és jelvénypótdíjak kimutatása, a 
fűtési, gazdasági és irodaátalányokról szerkesztett kimu
tatások, meg összesítések. Izgatottan számolt Rosenauer 
törzsőrmester a reggel óta, de hiába, a számadás nem 
egyezett. Valami hiba CSÚdzOtt bele. Eikezdte előlről hátra
felé, majd hátulról előre, mindhiá!ba : kilenc koronával 
többet mutatott a számadás végösszeg e, mint amennyi 
pénz volt a pénztárban. 

Odahívja Ameisz őrmestert : 
- Nézd csak, Gyula, - mondta neki - valami hiba 

van itt a számadásban s nem taiálom. Segíts te is  keresni. 
Ameisz Gyula is régi, kipróbált számvivő volt. Oda

viszi a széket a törzsőrmester asztalához és most már ket
ten keresik a hibát. Tűhegyes ceruzájával végigkíséri a 
rubrikákat, a számjegyeket, néha külön is összeadja őket 
az előtte heverő papírlapon, de hiába, a kilenc korona dif
ferencia mégis megvan. 

Számolgat ják egész délután, napnyugtáig, lámpa
gyujtásig. lVlár egészen belezavarodtak a sok számba, 
gondolkodni sem tudnak. 

- Tudod mit, Gyula - mondja Rosenauer törzsőr
mester - hagyjuk most itt ezt a számadást a manóba, 
gyere vacsorazm, maj d vacsora alatt csak kitalál unk va
lami oko3at. 

FelKelnek az asztaltól, otthagyják a ,számadást és el
mennek val:sorázni, mmdenik a maga lakásál a. 

V acsora utan megmt csak neknilnek a számadásnak. 
Most már a számj�gyek mmtha életrekelnének, mintha 
felkerekednének é3 ott táncolnának az orruk előtt, a sze
mük előtt, az irodában körbe-köl'be, meg a levegőben, 
mint a zümmögő Jegyek, csak éppen, hogy hangot nem 

. adnak. i ... A J_: 
Hiába, nincs a kilenc korona. 
- Törzsőrmester úr - mondja Ameisz őrmester -, 

menjünk be a városba, szeliőztessük ki 'egy kicsit a fejün
ket. Reggel óta szakadatlanul az íróasztal mellett görnye
dünk, nem csoda, illa bel�zavarodunk a számadásba. SétáI
junk egy kicsit a friss levegőn, pihentessük egy kissé az 
agyunkat, talán többre megy ünk vale. 

Rosenauer törzsőrmester hallgatott reá. Kardot köt
nek s kimennek a városba. Némán, szótlanul lépkednak 
egymás mellett, csak a j árdához ütődő kardhuvelyek csör
rennek s cipőj ük kopog egyszerre, amint az aszfalton lép
kednek. 

E lőttük haladt két soproni "ponzichter" atyafi, egy 
öreg és egy fiatalabb. Németül beszélgetnek, de úgy lát
szott, hogy az öreg egy kissé nagyot hallott, mert a fia
talabbik kiabálva beszéit. 

- Hány éves lehet maga, Hanzi bácsi ? - !kérdi az 
öreget. 

- Hogy ,hány éves vagyok ? Nyolcvan felé járok. Az 
ősszel töltöttem be a hetvenhatodikat. 

- Bizony, az szép idő - mondja a másik. 
- Hatvanhétben már mint népfelkelő szereltem le 

az osztrák-porosz háborúból. Akkor ,volt a kigyezés -

folytatta az öreg. 
Rosenauer Péter vállonragadja a meglepődött Ameisz 

őrmestert : 

- Gyula, gyere haza ! Gyere, aki teremtése van a 
világnak. - l!:d megforauJva szelsebesen hat;aielé iramo
dl'K ugy, �ogy az orme:lter alig tllrta ikovetnl.  

lvuKor oeérneK az lrodáoa, a törz80rmester le sem 
köti :l<aroJát, Je sem te.szi a sapKáját, csaK lampat gyujt és 
neKieSIK a szamaoásnaK. Es mmma az ujjavaj keresztül 
aKarlJ.á ,bÖKnI, oaamutat az egyik számjegyre : 

- Itt a hiba, hogy a féreg (rágja- IKi ezt a papirost ! 
Itt a hioa, látoo-e ? 

- N em látom. 
- Hat a '{ o-os szám, Ez a ihiba, a 76. Ide nem 76 

kellett vo ,na, hanem 67. A kettő között meg éppen 9 a ikü
lönDdég. Ugy Jutott eszembe, hogy az öreg német ezt a 
két szarnot mondta, mert arrol eszembe jutott a hadnagy 
úr Ihatvanhétkoronás utazási számadása, amit pénteken 
fizettem Iki és sehogysem emlékeztem reá, hogy, ez az ösz
szeg vaiahol szerepelne. ,Mikor aztán ihazajöttem és kere
sem, keresem, tényleg nem találom sehol. Hetvenhat volt 
beírva helyette. 

Perzse, hogy ezután hamarosan elkészült a számadás . 
Ameisz 'Őrmester pedig másnap megkérdezte : 

- �s mit csinált volna törzsőrmester úr, ha nem ta-
lálja meg a hibát ? 

- Hát bizony akkor örökre odalett volna . .  _ 

- A �l<ilenc korona ? 
- ördögöt ! A renomé ! 

A csendőr a régészeti 
kutatások szolgálatában_ 

írta: Dr. PRESZI.Y LÓRÁNT alezredes. 

A történelemnek azt a korszakát, melyből írások 
nem maradtak, általában a történelem előtti időknek 
(praehistoriának) nevezzük. 

Ennek a korszaknak is vannak kutatói. Vannak 
tudósok, akik az emberiség l egősibb mult jának tanul
mányozására szentelik élttüket és idejüket, akik -
hogy így fejezzük ki magunkat - a tórténtlem létrá
jának Jegalsóbb fokáig mennek le s onnan, az embe-

( riség legősibb idej éból , szednek elő és gyüjtögetnek 
össze - felette érdekes és értékes - anyagot a tudo
mány számára. 

A legősibb mult történetével kezdődik ugyanis az 
emberre vonatkozó biztos tények birodalma s onnan 
kiindulva halad a tudomány az ember származásának 
és éJE-lének -- kétségtelen előnyt nyujtó - tényleges 
ismeretéhez. 

Bár, mint a tudomány minden ágábán, (Igy ebben 
is, sok a feltevés, de a talált leletekből, az anyaföldből 
gondos és elképzelhetetlen türelemmel ásott tárgyak 
- mint kézzelfogható valóságok - elég szilárd alapot 
nyujtanak a leg::tpróbb részletekig kiterjedő elemzésre 
és az elemzés eredményeinek szabatos egységbefogla
lására. 

Az ősrégészetnek tehát az a feladata, högy bevilá
gítson abba a nagyon-nagyon távoli - több éveZl'edes 
- ko�szakba, amelyekről írott adatokkal nem rendel
kezünk. 

"A mécsek azon tárgyak, amelyeket a gondos 
anyaföld fedett és őrzött meg az enyészettől és ame
lyeket a véletlen vagy az ásatások vetettek napfényre. 
Mentöl több mécs gyúl, annál nagyobb a világosság, 
mely a koromsetét multba bevilágít." (Józsa.) 

Azok a leletek, azok az anyaföldből gondosan fel
tárt tárgyak, melyeket gyakorolt szemű és módszere-
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sen képzett, lelkes tudósok gyüjtenek össze és szor
gosan vizsgálgatnak át, mindmegannyi mécsek. ame
lyek, ha nem is  égnek, mégis messze bevilágítanak az 
ősemberek ősvilágába s gyarapítják az ő életükről 
eddigelé is szerzett ismereteinket. 

E zzel szemben azok a leletek (tárgyak) , melyek 
bárminő nagy mennyiségben is lennének felhalmozva, 
de a feItalálási (lelet-) körülményeik szakemberek 
által a legapróbb részletre is kiterJedő gondossággal 
megállapítva és feljegyezve nincsenek, olyan mécsek, 
amelyek meggyujtva nincsenek, amelyek nem égnek 
és nem is világítanak s ezért a történelemtudomány 
számára a legkisebb értékkel sem bírnak. 

A tújékoza llan (laikus) e m ber számára az ilyen 
tárgyak vagy semmi értékel nem képviselők, vagy 
csak éppen annyit ,  h ogy m egtetszik s mint neki tetsző 
tárgyat, esetleg megőrzi. tgy megmenti a pusztulástól 
és elkallé dástól, de a t udománynak ebből semmi 
haszna nincs. 

Azonban nemcsak az őskorból ,  hanem az emberi
ség minden korából őriz az anyaföld - ép vagy törp
dezett állapotban - olyan tárgyakat, amelyek a tör
téne lemtudomány számára éppen ügy, m int e mber· 
tani és művelődéstörténeti szempontokból értéket 
jelentenek. 

Az ember érdeklődésének egyik legszebb és leg
méltóbb tárgya a saját mult ja. Ezek az összegyüjtö
getett és talált tárgyak és leletek annak megismerésé
hez segítik az embert és a tudományt. 

A magyar hegyek kÖzt, a magyar rónákon szol
gálati útját járó magyar csendőr lába is  ősidők óta 
lakott terülEteket tapos. Olyan tájakon jár, amelyeken 
a legrégibb idő óta lakott az ember, hol dúslakodva 
minden jóban, amit a százszámra körülötte s ürgölődő 
szolgahad teremtett elő, hol nyomorúságos viszonyok 
közt szedegetve össze a legszerényebb mindennapra
valót. Élt és küzdött az életért, a létért, hogy az egy
másra tornyosuló szúzadok alatt a l egk ezdftlpgf'sphh 
kuHurából apáról-fiúra .  családról-családra. nemzedék
ről-nemzedékre, fajtáról-fajtára örökítse át azt a fej
lődő míiveItséget, amely ebben a megcsonkított 01'
,>zágban is éppen olyan folytonosan változó k épet mu
tat ,  mint  E urópa bármely más részén. 

A sok hegyből megmara d t  Csprhát. Mátra. B ii kk, 
P ilisi hegyek és Bakony vidékén egy-egy sziklafülké
I:ől vagy barlangból a régibb kőJ.:or emberének ked
velt tartózkodási helyei integetnek fel tsjP. Az ú tjába 
eső barlang 1 0.000, sőt esetleg több esztendőről beszél, 
amelyeknek kulturájából egy-egy megfaragott állati 
osont, egy-e�r pattintgatással készült kőszerszám, egy
egy marokba illő balta, egy-egy kpspenge. vagy egy
Pgy nyílhegy maradt meg csupán. Ezek mondják el a 
hozzáértőknek : hogy és m int élt  az a primitív ember, 
aki ·elsőnek ismerte a tüzet, elsőnek tudott húst sütni 
s elsőnek karcolta be a szikla oldalába az előtte folyó 
küzdelmes élet egy-egy el méjét jobban foglalkoztató 
jelenetét. 

A hegyek lejtőin, eldugott völgyekben és a vcgc
láthatatlan alföldi tá.iako n  már fiatalabb e mlékek fe
lett jár a magyar csendőr. Legalább is 5-6000 éves 
kultúra €mlékeibe ütközik m indenütt, ahol az egykor 
vízborítoUa rónaságnak minden időben szárazon ma
radt partjain visz el az útja. Csont- és kőeszk özök. 
durva, vastag edénycserepek, finomabb díszített cse
repek az újabb kőkor emberének készletéből marad
tak meg évezredeken keresztül s művészi formájukkal 

ma ·is lenyűgöznek, bámulatba ejtenek. Az eke vasa, 

a munkás ásója egymásután forgatja ki régi fekvő
helyü k ről. ahol pedig, eredeti helyzdében hagyva, so
kat mondhatott volna a hozzáér tőnek. He lyéről ki· 
mozdítva csak arra jó, hogy a figyelmet ráterelje 
azokra az emlékekre, amelyek azon a helyen még a 
föld mélyében maradtak elrejtve. 

Ebben a kulturában már nagyobb telepeket je
l enthet egy-egy felszínre vetődő cserép, vagy egy-egy 
nehéz munkával. csiszolással készült. sokszor már 
nyéllyukkal is ellátott kőbalta. Sirokat jelezhet, amely· 
ben összezsugor ítva. oldalukon fekszenek a halottak, 
körülrakva edényekkel. eszközökkel. csontból és kagy
lóból készült ékszerekkel. amelyeknek szakember által 
történő k ie me lése egész oldallapokat menthet meg 
ezeknek az embereknek megiratlan törlélW h;ből. Lak ó
lelepeket. falvakat jelezhet. melyeknek egy más mEllé 
sorakozó h ajlékai s a bennük feJhalmozé. d 6  edények 
�s eszközök a kor emberének életmódjáról adhatuak 
felvilágosítást � hozzájuttathatnak a lakóház kéldésé· 
l .ek tdjE:s megoldásához. D e  szakember kell hozzá. al, i  
mindent meglát. a m i  a h ozzá nem prtőknek fel sem 
tű nik. 

De ugyanezek a \"idékek későbbi k oroknak is Sük 
emlékét meg.őrizték. Réztőröket. két végük felé hegy<'
sedő késeket. h ossz ú kőpengéket, apró fi.ilíi edén) ek 
töredékeit vetheti fel az ásó. Az első fémet, amely az 
ember életében szerepet játszott. A réz- és bronzkOJ" 
emlékei fek szenek a csendőr útjáball ,  a melyd�neL 
nagy temetői közül ha zánkba n  csak alig néhányat 
ismer még a tudomány, telepet pedig jóformán egy<,t 
sem. E zek a tárgyak is zs ugorítva fek 'ő csontvázak 
mellől kerülnek elő és pedig m indig olyan hel yről .  
am elyet a víz sohasem b orított. Meghecsülhetetlen 
k inc;ei ezek a magyar tudománynak. 

Zö ldpatinás fémeket is  vethet kl  az eke. Lapos, 
\"ésőforma baltákat, peremes és tokos ba1 t :lkat, sarló
kat, lándzsacsúcsokat, tőröket, kardokat, vaslag kar
pereceket, hosszú tűket, stb. ,  amelyek a 3-4000 éves 
bronzkor· emlékei. Színben és formában változatos 
edényanyag kíséri ezt a kort. amelynek emberei csak 
kezdetben temetkeztek zsugorított helyze tben ; később 
�'I égették halottai kat. 

Az előbbiek mellett edények, ékszerek, I,ő- és 
bronzeszközök ; az utóbbiaknál urnába helyezett. égett 
cmbercsontok,  köztük megolvadt bronztárgyak, az 
urnák mellett edények feküsznek. De nemcsak teme
tőkben, hane m nagy kiterjedésű telepeken is megtalál
hatjuk e kor emlékeit, amelyekben hazánk területe 
rendkívül gazdag s amelyeknek megmentése elsőrangú 
tudományos érdek.  

Új népek új fémek et h oznak. Új míivelődési kor· 
szak nyílik meg az emberiség történetében. A réz után 
megjelenik a vas s bevonul hazánk területére is. Min
rl enütt ú rrá lesz. E:/!I a vaskor. K ardok, késel\. .  tőrök. 
lándzsá k .  láncok . oll ók kerülnek fdslínre.  Mir d �n 
vasbél .  Ezek mellett bronzbél k észült ékszerek, kar· 
perecek, kapcsolétűl" amelyek már egészen más ízlés
sel készültek. mint az eddigi korból val ók. De más az 
edény is. Amíg az újabb kőkor, a réz- és bronzkor 
embere ».Zabadkézzel készítette - a művtsszi tökéle
tességig emelkedő - edényeit, a vaskor embere már 
fazekaskorongot használ . amelynek nyomai jól ki· 
vehetők az edények belső oldalain. Tel jesen m egvál
tozik az élet képe, de megváltozik a halálé is. E kor
ban a halottakat k inyújtva helyezik örök nyugalomra. 
de most is  mellérakják az iilethen nélkiilözhftetlen.  
kedves tárgyait. Az edények, a vas- és bronztárgyak 
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most sem h iányoznak a sirokból. Ezeket még akkor is 
megtaláljuk, amikor idegen nép hatására újból égetni 
kezdik a halottakat. , 

Ezzel a korral már derengeni kezd a történelem 
hajnala. A vasktiltúra hordozói a kelták. akik nyugal 
felől jöttek hazánk területére. 

,Ezeknek a k oroknak emlékei sokszor egymás fö
lölt sorakoznak s egy-egy magasabb domb - sokszor 
évezredek óta - állandóan tartó településről beszél 
a mellette elhaladónak. 

A kép változik. K elet felől nép áradat jön újabb 
kulturával, újabb - most már - ismert nevű népek· 
kel. Megjelennek a nomád szkithák s a Krisztus előtti 
VI. századtól a Krisztus utáni IX. század végéig egy
mást váltogatják a népvándorlás nagy népei, hogy vé· 
gül is helyet adjanak a honfoglaló magyarságnak. 

A szkithák után jönnek a szarmata- és jazyg· 
törzsek, akik az itt is erörekapó s két részen is hódító 
rómaiak közt. a dunántúli  Pannonia és erdélyi Dácia 
közt szabadon lévő D una-Tiszaközi területet szállják 
meg. Jönnek a különféle germán törzsek : a nyugati és 
keleti gótok . Majd a hunnok, avarok, gepidák, longo
bárdok, akik hosszabb-rövidebb ideig t�lepedtek itt 
meg, de egységes birodalmat, állandó , hatalommal 
sohasem' alakíthattak. Ezek az népek az életnek és 
halálnak nlÍnden emlék ét éppen úgy hátrahagy ták, 
mint a névtelen népek. Nincs az országnak olyan 
része, ahol ne halmok mellett, sirok felett vinne a 
járókelő útja s nincs olyan része, ahol ne ezrével pusz
tultak volna el az emlékek a nélkül,  hogy a hozzá
értők láthatták \'olna, vagy hogy a m ú zeumokba csak 
t öredékei is bekerültek volna . • Nincsenek k ivéve ez 
alól a halmok sem, amelyek nek belsejében - a lehor
dás alatt - örökre tönkre mentek a benne felhalmo
zott emlékek. Pedig kis jóakarattal, érdeklődéssel min
dent meg lehetett volna menteni a pénzérték szem
pontjából amúgyis jelentéktelen emlékek közül. 

A népvándorlás k orának visszafejlett kerámiai 
(edény) anyaga, a finom művü római cserép- és üveg
edények ezerszámra pusztultak el a kardok, nyilak, 
szekercék, kések és kengyelekkel együtt, N em jutott 
más sors a jazygok, szarmaták és germánok kapcsoló
tíi inek, a h u!).nok és avarok csatt jainak ,  boglárainak 
és szíjvégeinek sem. S ebben a sorsban osztoztak a 
római sírok lelettárgyai, táborhelyek épületmaradvá
nyai s a szkithák különös k isipari emlékei. A véletlen 
napfényre hozta, a tudatlanság pedig barbármódra 
pusztította el a legnagyobb részét. 

És a sors nem kímélte meg cl honfoglaló magyar
ság emlékeit sem. 

A gazdag bogláros, nyakpereces, gyürüs, halán
tékkarikás, kardos, kengyeles sirok, lovas temetkezé
sek végleg elvesztek a

' 
tudomány számára s amit a 

tatár és a török pusztítás még tneghagyott a magyar 
középkor ingatlan emlékeiből, templomok omladékai 
ból, azt tönkretette az utána k övetkező korok sötét 
t udatlansága, amely még napjainkban is  képes arra , 
hogy két ' tégla árának megtakarítása kedvéért örökre 
némává tegyen egy nagyobb müveltségről tanuskodó 
l;>eszédes emléket. 

D e  vannak már területek, ahol megszünt a célta - , 
lan pusztítás. 

. Vannak egyszerü emberek, akIk a k isebb-nagyobb 
múzeumokban megismerték a régi korok emlékeit és 
ha k int a tanyavilágban kezükbe kerül egy-egy fel
vetődő emlék, gondosan félreteszik, h ogy odajutfas · 
ák, ahol közk inccsé válik , ahol mindenki egyaránt 

tanulhat beIöle. : De még nlÍndig vannak, akik -tudat
tanságból vagy nemtörődömségből ' félredobják a bp.
cses emlékeket, összetörik az előkerült tárgyakat; bi
zalmatlanul fogadják azokat a tudós férfiakat, akik 
a tudomány nevében érdeklődnek. Ellenben néhány 
fillérért odaadják azoknak, akik úgy őket, mint a ma
gyar tudományos világot önző érdekből becsapják. 
Ezen az áll apoton kell segítenünk és l ehet is, de csak 
szépszerével és minden erőszakoskodás nélkül. 

Ebben a munkában is szép h ivatás várna intéz
ményünk tagjaira. 

Nincs az államhatalomnak még egy olyan szerve, 
melyet nagyobb szeretet venne körül, mely rokonszen· 
vesebb volna a becsületes tanyai magyar előtt. mint 
az ő szeretett magyar csendőre. Ügyes-bajos dolgaiban, 
cirkálóútján ú gyis bizalommal fordul hozzá min
denki, akinek nincs leplezni valója. Mindenki tudja, 
hogy az egész tanyavilág közbiztonsága a kezében 
van. E zért segíti mindenki őt ott és abban, ahol és 
amiben lehet. S ebből a bizalomból fakadhatna ha
szon a régészeti k utatásokra is. 

Nem nyomozásról lenne itt szó, hanem egyszerű 
magánérdeklődésekről, ami sem külön munkával, sem 
különösebb fáradsággal nem jár. 

Alig van tanya, amelyben a csendőr meg ne for
dulna, alig ásnak olyan árkot vagy gödröt odakünn, 
amit a csendőr észre ne venne, meg ne látna s ha ér
deklődik, meg is tudhatja,  találtak- e  akár csontot, fé
met, követ vagy cserepet benne? S ha megtudta, mér
hetetlen hasznos szolgálatot tesz a tudománynak, ha 
feljegyzi s a területéhez tartozó legközelebbi múzeumot 
erről akár alkalmilag szóval, akár egy kis papírlapon 
értesíti. 

A falu és a tanyavilág embereivel való érintkezés 
során - szolgálatban ú gy, mint szolgálaton k ívül -
pár szavas érdeklődése a régészeti kutatások és a tu
domány szempontjából hasznot jelentene és a j ó  ma
gyar nép ezirányú felvilágosítása nagyban elősegítené, 
előbbre vinné a magyar régészetnek mindannyiunk 
által becsülendő hatalmas fáradozását. 

Pályázatunk eredménye. 
A Csendőrségi Lapok ezévi augusztus lO-iki 23. szá

mában ipályázatot hirdettünk a csendőrség Mnyleges és 
nyugdíjas állományú legénységi tagjai számára, akik csend
őrségi szolgálati idejük alatt szolgálatban vagy szolgálaton 
,kívül kimagasló tettet vittek véglhez, vagy valamely elő
-fordult esetben kiváló magatartást tanusítottak s azzal a 
csendőrség hírnevét emelték, maguknak és, a testületnek a 
l8!kosság korében különös megbecsülést szereztek, bajtár
saíknak pedíg követendő peldát mutattak. 

A pályamunkák elbírálására megalakult bírálóbizott
ság j egyzőkönyvét az alábbiakban kÖzölijük : 

JEGYZőKONYV. 
Felvette Budapesten 1930 december 15-én az alul

iroU bizottság, 'amely a Cserulőrségi Lapok szerkesztő
sége által _a Csendőrségi Lapok 1930. év augusztus hó 
10-én megjelent 23. számának 732. oldalán ' a csendőrség 
tagjai részére hirdetett pályázatra beérkezett pályamun-

. kák elbírálása céljáb6l alakult meg. 
' 

A birál6bizottság elp,öke: Soltész Imre ' ezredes a m. 
kir. csendőrség állánd6 tanulmányi bizottságának elnöke ; 
tagjai: Havranek János alezredes és Szab6 Jenő Bzázado$, 
a m. kir. csendőrség ál14ndó tan'/.{lmányi bizottságának 
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tagjai -és Pinczés Zoltán százados, a Csendőrségi Lapok 
f58zer.ke8ztője. 

. A pályázatra beérkezett összesen 87 pályamunka. 
A · bizottság az összes pályamunkák beható áttanulmányo
zisa- után egyhangúan a következőképpen döntött: 

_ _  Az -első dí1at, a "Cortébert . Watsh Co." aranyórát 
l\"PJVERY SANDOR szegedi nyomozóalosztálybeli szolgá
latvezető alhadnagynak ; 

a második díjat, az ezüst cigarettatárcát KOVACS 
J ANOS nyugállományú csendőrtiszthelyettes soproni la
kosnak; 

rt harmadik dí.'iat, a "Cortébert Watsh Co." ezüstórát 
pedi,q MA RTON PAL tiszthelyettes, acsádi örsparancs
noknak ítéli oda. 

A beérkezett pályamunkák közül kiemeli és különös 
dícséretben részesíti a bizottság a következők pályamun
káit: 

Albucz Péter alhadnaay, Békés ; Bakk József nyug
állomámfú tiszthelyettes, Olaszliszka; Barna János őrmes· 
ter. Elek; Bicsák Ferenc őrmester, Zalae.aerszeg ; Bognár 
Jakab nYll.qá(lományú tiszthelyettes, Fűzfő-gyártelep ; 
Cz�iner György nyugállományú tiszthelyettes, Szentgott
hárd; DorTonka Ferenc nyuqállományú tiszthelyettes. 
Süttő; Holnka Tivadar nyugállományú tiszthelyettes, Sá
rospatak; Illés Mihály tJrmester, Berettyóúifalu; Kósa 
Joachim n'llugállományú tiszthelyettes, Sal.qótar,ián; Ku
pecz G. Márton nllugállományú tiszthelyettes, Kistarcsa; 
vitéz Máté Tivadar tiszthelyettes, Dévaványa; Novák Ist
ván alhadnagy, Budavest;  Soós István nyugá170mlÍlnyú 
tiszthelyettes, Acs ;  Török Lajos törzsőrmester, F,mőd és 
Varga György nyugállományú törzsőrmester, Budapest. 

Kmft. 
Pinczés Zoltán szd s, s .  k. Szabó Jenő szds, s. k. 
Soltész Im1'e ezr., s. Ik. Havran,ek János alezr., s .  k. 

Névery Lajos alhadnagynak első díjat nyert pályáza.
tát a mai számunkban közöljük. A következő számaink
ban folytatóan a második és harmadik díjat nyert pálya
munkákat fogjuk közölni, 

Mindazokat ' a pályamUnkákat, amelyeket a bíráló
bizottság dícséretben részesített, lapunk következő évfolya
niÍí:ban sorrendben szintén közölni fogjuk; szerzőiknek pe
dig a szokásos közlési tiszteletdíj at ki fogjuk utalni. 

A három ,első díjat nvert pályázatot a jövő év folya
mán kiadásra kerülő "Híven, becsülettel, vitézül" cfmű 
jubileumi kiadványunkba mindenesetre, a megdícsért pá
Jyamunkák közm a l'egjobbakat pedi� a rendelkezésre álló 
helyhez képest lehetően fel' fogjuk venni. 

A pályadíjakat a nyerteseknek a bizottság döntése 
szerint egyidejűen elküldöttük. 

. A szerkesztőség hálás köszönetét fejezi ki a m. kir. 
cse.ndőrség állandó tanulmányi bizottsága elnökének és 
tagjainak, hol1'Y a birálóbizottságban résztvenni és a pá
lyázatok elbírálásának nem csekély munkáját készséggel 
vállalni szívesek voltak. 

- . ...-
Eredetileg a gyalog�'WdiJl1lik csak egyi!k rés-Le volt pus

kával felfegyverkezve, a másik rész föfegyvere az 5 m hosszú, 
végén kis; egyenes, hegyesvégü pengével ellátott lánd'Z\S'a volt. 
A? .altisitelr. és tisztek lánd7>Sája jóval rövidebb, a körülbelül 
2.:m ·hoss,;lÍ. Partisan volt. A leg'énység lándzsája a XVIII. S7i�
md eleJén! ' eltünt, li tl�tek partisanja a'Zon'baIl a'll ausztriai 
ezted'ekn.6l megmaradt. A partisanok III rendfokO'Latho'll k-épest 
díszesek, bojtok>'kal és aranyo'lJásokkal -ékesftettek voltak és 
iúkább csak a '  méoltóság kifej�ésére szolgáltak. A malgyal' 
gyalogezredek tisztjei sohasem viseltek partisant. hanem a 
k.ardon kivül rövid puskát, m.ajd a XVIII. s'Zázad kÖZ'epén 
túl már 'CSak kardot és pimtolyt. 

Harc a · rendért. 
írta: NÉVER Y SÁNDOR alhadnagy (Szeged). 

(A Csendőrségi Lapok pálYf;Ízatán első díjjal jllta{ma
zott pályamű.) 

A világháború utolsó évében a torontálmegyei 
bégászentgyörgyi örsön, mint örsparancsnok telj es í
tettem szolgálatot. Az örshöz hat község tartozott a 
legkevertebb nemzetiségíí lakossággal, amelynek n 
zöme mégis román volt .  Az örs abban az időben t izen
hat főből állott, de abból csak négy volt tényleges 
csendőr, a többi népfelkelő gyalogos és három huszá r. 

1 9 1 8  október 31 -én délelőtt 9 óra tájban az örs
irodában elhelyezett telefon csengetett s midőn ha ll u:' 
tóját a fülemhez emeltem, a nagytoráki községi jegyző 
kétségbeesettén hozta tudomásomra, hogy a szomsz�
dos Kistorák és Nagytorák községekben rablás, gyuJ
togatás és gyilkolás folyik. Azonnali segélyt kért. 

Megnyugtattam a jegyzőt, hogy a legrövidebh 
időn belül ott leszünk. Nyomban parancsot adtam, 
hogy az otthon lévő összes legénység - tizenkét fő -
azonnal szereljen fel. Ezután a községi előljáróságtól 
három előfogatot kértem s azokon a legénységet el 
helyezve útbaindítottam, azzal a paranccsal, hogy .a 
lehető leggyorsabban menjenek Nagytorákra és addIg 
is, amíg én megérkezem, erélyesen lépjenek közbe a· 
rend helyreállítására. A legsürgősebb postáimat még 
becsomagolva, alig félóra mulva magam is lóra ültem 
s a legrövidebb úton, a Béga-csatorna töltés én vágtá
ban és ügetésben útbaindultam a legénység után Nagy
torákra. 

Kistorák községtől fél kilométernyire Iehettem, 
amikor egy Izgerán Vaszilie nevű ember a Béga-tölté
sen elém ugrott s a nála lévő furkósbotot felemelve, 
rámkiáltott, hogy álljak meg. Mikor két lépésnyire 
értem hozzá, meg is álltam. Még mielőtt megkérdez
hettem volna, hogy mit akar, villogó szemekkel azt 
kérdezte tőlem románul :' "Hallod-e, te l Elmehetek-e 
én ma az urasághoz lopni?"  RákiáltoUam, hogy a ho
tot tegye le ,  de moz.dulatlan Ii1ara'df, midőn pedig II 

rákiáltást megismételtem, a botot rámenielte. Kardot 
r�ntottam s a jobbvállara egy vágást mértem. Ekkor 
elfordult tőlem s -szaladni kezdett, majd a Béga-töltés 
meredekebb részén a ió lassúbb mozgása következté
ben időt nyerve. beszaladt a község szélén 1évö leg
első házba. Sokkal sürgősebb dolgom lévén, de n1('rt 
a támadót személyesen ismertem is, nem vettem üldö
zőbe, hanem hagytám -szaladni, gondolya, hogy még 
majd lesz . időm- az ügjrét elintézní. . 

K istorák községen keresztülhaladva, úton-útfélen 
lopott tárgyakkal megrakott kocsikkal talállwztam. 
amelyeken rendszerint egy�két lövöldöző katona s 
ugyanannyi román polgár ült, akik vigyorogva muto
gatták. a lopott tárgyakat, amely�k legnagyobbrészt 
zsidó bo!tokból származtak, Midő�n a községházához 
értem, egy arra hall1dó_ községi MjeliöFt, ak! azelőtt 
megjélenésem ·. alkalmával, .1it l egI}lélyebben h,ajlong<?tt 
és. szinte : túlságosan szölgálatkés.z .volt, felszólítottam . 
hogy a lovamat fogja .meg, míg benézek,- az az�nban 
"Egyen meg a fene,_-,nekem már nelll parancsolsz" 
szavakat kiáltotta . felém és ' továbhf9.e:pt. .A lovamat 
egy fához kötöttem és bementem a kÖzségházára. A 
községházán úgy a' . hivatalos helyiségeket,. mint a 
jegyző szobáinak bútorait · a legnagyobb relJdetlenség, 
ben, -összetördelve, Ri udvaron szerte-széjjel heverve 
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találtam, de emberrel nem taláJkozla lll . Az egész köz
�égháza üres .volt. Nem lévén vesztenivaló időm, 
l ov�bb siettem Nagytorákra. O da megérkezve, egy 
intelligensebb romúntól érdeklődve megtudta m ,  hogy 
az embereim néhállY perccel előbb Stem Ármin zsidó
Jlak még k i  nem fosztott bolt jához mentek. Lovamat 
sarkantyúba kapva ,  odasiettelll. Vágtában lovagoltam 
az ott csoportosuló 5-600 főnyÍ tömeg közé, amely 
II Lat nyitott. 

A tömegben 1 6- 1 8  fegyveres katona is lehetett ; 
az emberek egyrésze könyökig felgyűrt véres ingben 
volt ,  mert -- amint később megtudtam - az aznap 
lopott serLések és marhák levágásával foglalkozott. 
Természetes, h ogy a falu nagyszámú cigánysága is 
gondoskodott méltó képviseletéről.  Amint körültekin
tettem, láttam, hogy embereimuek, akik � zsidó üzlete 
előtt egysorban, lábhoz vett siuronyos puskával állot
lak,  rendfokozata le van szc dve s éppen akkor egy 
hoglyashajú román a derék Bara Gábor h uszárőrmes
L er rendfokozatát fejtette le piszkos' késével, míg egy 
másik pedig az azelőtt mindenkitől rettegett  legöre. 
gebb csendőröl l1et ölelgette és csókolgatta. Hogy mi. 
lyen lelkiállapotba kerültem, azt szavakkal leírni nem 
Ludom. Loval11 ról le sem szálltam. Miután románul 
dég jól megtullulta m ,  a tömeghez fonlultam s szóno
koini kezdtem, hogy a forradalomnak nem az a eélja, 
h ogy mindenki rabol jon, hanem, hogy a nem zet szá
mára önállóságot biztosítson. K ijelentettem, hogy mi 
bííncselekményeket elkövetni nem engedünk , ha pedig 
vala ki ellenszegülni mer, amíg egy töltényűnk van, 
l üdi nk .  Ha nem lesz elég a mi erőnk, katonaság jön 
(;s ak kor sokkal nagyobb baj lesz, az pedig nem lesz 
II  "rt nyban a Sterntől ellopható apróságok értékével. 

A tömeg meghall gatott, egy része megéljenzett, 
lIIásik része azonban azt követelte, hogy a l óról száll
jak le és vágjam Ic a rendfokozatomat. Ugy tettem, 
nüntha nem hallanám és nem érteném, m it kibálnak. 
További beszéddel iparkodtam a nép hangulatát más 
i rányba terelni. A legborzasztóbb lelkiállapotban gon
dolkoztam azon, mi lesz most, ha a rendfokozatomat 
levágják ;  ezt a szégyent Hem bírom túlélni. Nehéz 
percek voltak ezek, mind sűrűbben hall glOtt : "Gyere 
le a lóról, vágjuk le a rangodat. " Most már láttam, 
hogy nincs m it tenni. cs úfosan penig nem fogok el
Lávozni. Amint a lovon űltem, a galléromról egy kau
csuk csillagnak a z  egyik ágát letörtem � odadobtam a 
tömeg közé e szavakkal : " Nesztek , egyétek meg, ha ez 
fáj nek tek ." A tömeg lecsendesedett és nem törődött 
már a rendfokozattal, de nem akart az űzlet elől sem 
pltávozni, viszont az üzletbe való behatolást. néhány 
kivételével, senki sem merte megkezdeni. tgy telt el 
vagy kétórányi idő. K özben a csendőrséget telefonon 
a többi községek is állandóan keresték. Stem keres
k edő, aki halálraváltan tartó zkodott lakásának egyik 
szobájában, a látottak után némileg megnyu godva, az 
ablakon át adta tudomásomra a telefonáJásokat. Le
száIltam a lovamról, bementem a Stern üzletében volt 
tel efonhoz s egymásután hallgattam végig a minden 
oldalról jövő segélykiáltásokat. Mindenüvé ígéretet 
tettem. hogy a lehető legrövidebb időn belül járőrt 
k üldök . Ugyanakkor felhívtam a nagybecskereki 
számyparancsnokságot s a történteket jelentve, se
gélyt kértem. A számyparancsnokság azt válaszolta. 
hogy segély kirendelése iránt intézkedik. 

K imentem ezek után az utcára. A tömeg""" ekkorra 
már 40·�50 főre csökkent. FelszóIítottam a még ott 

tartózkodókat, hogy távozzanak el s néhány perc 
mulva valamennyien el is távoztak. Ekkor a csend
őreimet és a népfelkelőket behívtam az üzletbe. LEl 
kesítő szavakkal megmagyaráztam nekik, hogy ölbe
tett kézzel nem ülhetünk. cselekednünk kell ; ha csüg
gedés nél kül, bátran cselekszünk és a kritikus 1-2 
napon át kitartunk, nyert ügyünk lesz, de ha nem így 
teszünk, valamennyien csúfosan elpusztulunk. Az em· 
bereim megértettek. 

Ezután a rendelkezésemre álló 1 2  embert 2-3 fő
ből álló járőrökre osztottam s útbaindítoUam a legjob
ban veszélyeztetett H ó gendorf, Ittvarnok és K istOl'ák 
községekbe azzal, hogy az éj folyamán történő dol o  
gokról nlinden járőr másna p korán reggd nekem az 
örsállomásra tegyen je lentést. Szó n(!lkül tisztelegve, 
néma csendben indultak el a járőrök egymás után. 
pedig bogy az addig történtek mennyire megviselték 
őket, azt múr az arcukról is le lehetett olvasni. Bara 
Gábor huszárőrmestert egy szerb szárma �ású népfel� 
kel0vcl a Stern üzletében hagytam azzal a paranccsal. 
hogy ha valaki az üzlethe v�ló behatolást megkísé 
ielné és a felszólításnak nem engedelmeskednék, lőj· 
jék le.  1\lagam lóra űltem és az örsállomásra siettem. 
O tt néhány kétségbeesett magyar ú rból (gyógyszerész, 
postamester, tanító, községi alkalmazottak) és megbíz
h atóbb öreg svábokból 30 főnyi csapatot szerveztem, 
felfegyvereztem s 4-5 főnyi csoportok ra osztva, a k{iz
ség portyázására k iküldöttem ,  én pedig a községi 
jegyzővel és a gyógyszerésszel az ellenőrzésüket foga
natosítoUam. Ennek meg lett az az eredménye, hogy a 
községben senki sem mert bűnes"elekményt elkövetni. 

N ovember l -én 4 órakor Bara Gábor huszárőr
m ester küldönccel jelentette,

' 
hogy a Stem udvarából 

az éj folyamán 8-1 0  román 5 darab hízott st'rtést 
akart elhajtani.  A tolvaj9k ellen lőfegyvert használt. 
aminek következtében egy ember meghalt, kettő pe
deg s úlyosan megsebesitlt. A többi járőröm is  dereka 
san m egállta a helyét, a fosztogatni szándékozókat 
mindenütt visszatartották s esemény nélkül vonul
lak be. 

Aznap délelőtt 10 óra tájban a szá myparancsnok · 
ság intézkedése alapján a volt 1 2 .  honvéd gyalogezred
ből egy tiszt vezetése alatt negyvennégy nyitrai fiúból 
álló honvédszakasz érkezett, amelyet az ürsállol1lásról 
Nagytorák községbe kalauzoltam. Ott a honvédek se 
gítségével az előző napon elrabolt holmikat összegyüj
töttük és tulajdonosaiknak visszaadtuk. A honvéd kar
hatalomnak azonban nem sokáig vehettűk ·hasznát, 
mert a tót  nemzetiségű - honvédek magukat élelmisze
rekkel és más értékes tárgyakkal megszedve, még az· 
nap este m ind elszökdöstek. A vezető tiszt úr l�gy('düJ 
maradt a két géppuskával . A géppuskákat vonatra 
rakva, Nagybecskerekre szállíttattam a cs. és kir. 29. 
gyalogezrt'd törzséhez és a honvéd tiszt úr is elutazott .  

A november 2-ika csendben tel t el .  semmi sem 
történt. Elllbcreimmel a rendfokozatot újra fel
varrattanl. 

November 3-án dr. Draxler B runó földbirtokos 
intézője, K orányi J enő, egy kocsit küldött az örsre. A 
kocsis jelentette, hogy a majort két· háromszáz főnyi 
tömeg fosztogat ja. Az otthon volt legénység közül két 
csendőrt, egy h uszárt és két népfelkelőt magam mellé 
véve, nyomban a helyszínére siettem ; vittem egy ne
gyed zsák tartal éktöltényt is. A major közelébe érve, 
a kocsiról leugráltunk. embereimet három-négy lépés-
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nyi távolságra egy sorba állítottam s a major hátsó 
részén be akartam menni az udvarba , 

Midőn a tömeg bennünket megpillantott, egy pil
lanatra megtorpant, a következő pillanatban azonban 
már meg Ís támadott. A tömegből lövöldőzni kezdtek 
ránk, mire én is tűzet vezényeltem. Harminckét halott 
maradt a helyszínen. A sebesülteket nem számlálhat
tam meg, mert jórészük elmenekült. de amint későbh 
megtudtam, úgy ötvenen lehettek. A helvszínén maradt 
halottakat a majorban alkalmazott O;05Z foglyokkal 
kocsira rakattam és beküldtem a két km-re lévő Kis
és Nagytorák községet elválasztó útra. ahonnan a 
hozzátartozók elvitették őket. 

Eközben az örsről szolgálati jegyet hozott egy 
h uszár, amelyben az állt, hogy a szárnnyal az össze
köttetés megszakadt, a gróf Csekonics Endre kastélyát, 
majorját, valamint az Eckstein zsidó majorját foszto
gatJák. EmlJereimmel kocsira ültem s elindultunk a 
grof CsekoIú��-kastélyho� de a fosLtogatók közeledé
sünkről tudomást szerezve, elmenekültek. Ezekután 
az Eckstein-majorba sieUünk, de akkorára a foszto
gatók onnan is elmenekültek. tgy aztán bevonultunk 
az örs re. 

Bevonulásom után azonnal a községházához siet
tem s a szárnyparancsnokságnak bejelentettem a 
fegyverhasználatot. Verbó J ános akkori százados
szárnyparancsnok úr vette a jelentésemet s az egész 
örsöt megdícsél te bátor magatartásáért. A község
házán egybegyűlt intelligencia is lelkesen gratulált. 
Hazasiettem az örsre s rendbehozaUam a fegyvereket. 

A következő nap csendben telt el. 
November 4-én a helyettesem belépett az örsiro

dába s jelentette, hogy az örs legénysége elhagy ja az 
örsállomást, engem pedig, mert tudják, hogy nem fo
gok velük menni, akár erőszakkal is elvisznek maguk
kal, mert arról értesültek, hogy a dr. Draxler-major· 
ban agyonlőtt románok hozzátartozói fegyverkeznek 
és az örs fegyveres megrohanására szervezkednek, 
hogy valamennyiünket legyilkoljanak. Ha csak valami 
kilátás lenne arra - folytatta jelentését a helyette
sem -, hogy a támadásnak huzamosabb időn át is 
ellent tudunk állani, kitartanának a végsőkig. De a 
honvéd karhatalom gyors szétzüllése beigazolta, hogy 
a katonaságra nem lehet támaszkodni; a nemzetőrség 
megbízhatatlan és fegyelmetlen, a mi népfelkelő ink 
pedig az éjjel mind megszöktek. Hiába fogunk el bár
kit is, tehetetlenek vagyunk. mert nem veszi át tőlünk 
senki, hiszen még a fegyházakból is szabadon enged
ték a fegyenceket. És végül maga a kormány is egé
szen nyiltan a forradalom álláspontjára helyezkedett, 
hogyan lennénk hát képesek mi, egynéhányan ellen· 
szegülni, akik még a legszükségesebb felszerelésben 
és főleg élelemben is hiányt szenvedünk. a szerbek 
pedig napról-napra jobban közelednek. 

Meglepődtem helyettesem eme jelentésén. Kiküld
tem az irodából, magam pedig pisztolyt kötve, kimen
tem a legénységi szobába. Ott csendben ülve találtam 
az embereimet :  a három csendőrt és a három huszár t. 
mert a gyalogos népfelkelők akkorra már tényleg 
mind megszöktek. Erélyes hangon kérdeztem: 

- Mi van itt, mit akarnak? 
Bara Gábor őrmester felel t :  
- Fáj a szívünk, hogy el  kell mennünk, de az 

őrmester úr családját is meg akarjuk menteni a le
gyilkolástól. 

Erre én azt mondottam: 
- Az én ' családommal ne törődjék senki. Ne 

legyenek gyávák ; ha összetartunk. a meglévő töltény
készletünkkel bármilyen veszéllyel szembeszállhatunk 
s utóvégre katonák vagyunk, a helyünket el nem hagy
hatjuk. Tehát még egyszer figyelmeztetem magukat, 
hogy aki a helyét parancsom ellenére elhagy ja, had
bíroság elé kerül. Hozzám pedig senki ne merészel
jen nyulni. mert agyonlövöm. 

Megfordultam és kimentem az örsirodába. Ott a. 
legrettenetesebb lelkiállapotba kerültem, . mert a fele
ségem, akit a tobbi nősők nejei befolyásoltak. az iroda 
elotti folyosón folyton könyörg0tt, hogy távozzunk el 
a kozségböl, mert legyil1wlnak bennünket. Haragosan 
elutasítottam, hogy senkÍl e ne hall sasson és menjen 
a dolgára. 

Ugy 1 3  óra tájban a helyettesem újra belépett az 
örsiroaaba és jelel.tttte, hogy pal ancsom tJlt:lléi e IS 
készen vannak az indulásra. Megtántorodlam eunek 
hallatára. A helyettesemet magaml)ül kikdve s lilyosan 
összeszidtam, aki lesütütt szemekkel szégyeltkezett 
elóttem, majd szó nelkill távozott. Kilévtem l\tána és 
lattam, hogy a legényseg teljesen febzen:ive az udva
ron togysOi lJa áH. i\agyon klKdtem e11enilk : 

- Hat lllit akarnak voltaképpen? Meglagadják az 
engedtJmessegtt·{ liat jol van, lhenjenek, de Jel:;yezzek 
n!t:g magUKnaK, hogy nem lesz mindig forradalom és 
ezei Í meg Iddlll loi5naK. A gyavasaguKt!i t szegydJe\{ 
magukat! 

cn e a legöregebb nős csend'őröm jelentette, hogy 
ő ittmarad. A közelben ólálkodott neje azonban meg 
sem val va, hogy férje a szavalt befejezze, reakláltott : 
"Te nem maradsz itt, vekm jossz, mert meg vagyunk 
esküdvel "  Es az én csendőröm - nem maradt. Már 
késő volt, hogy az asszonyt kiutasitottam a lak ta
nyából. 

Egyáltalán, azt hiszem, ez az eset a forradalom 
alatt sokfelé és sokszor elöfOldulhatoU. Ahol féfiakra 
van szükség, ott nincs helye a szoknyának. 

Ekkor kilépett a SOl boI Székely liyáI fás alőrmes
ter s azt mondotta : "Én nem hagyom itt az őrmester 
urat, ha meghalok sem." Nagyon jólesett e derék em
ber ragaszkodasa. A többiek ekkor már indultak is. 
Felültek az utcán álló kocsikra és elhajtaltak. Magam 
maradtam Székely alőrmesterrel. Megszökött az orosz 
lóápoló és otthagyott a fözőnő is. Aznap este a felesé
gemet és két gyermekemet is kocsira tettem és haza
küldtem �agybecskerekr�, az anyósomhoz, én azon
ban természelesen még el sem kísértem őket, hanem 
ottmal adtam az örs ön, a helyemen. Most már csak 
másodmagammal. 

Aznap este kéretett a községi jegyző. Elmentem 
hozzá. Tudomásomra hozta, hogy az éjjel Nagybecs
kerekről a nemzetőrség részére a másodjegyző száz 
darab fegyvert fog kiszállítani. Ö bizalmasan arról ér
tesült, hogy a fegyverszáll ítmányt a helybeli szerbek 
meg fogják támadni és magukhoz akarják keríteni. A 
jegyzőnek kijdenteltem, hogy a fegyverek elrablását 
meg fogJuk akadályozni. Hazamentem az örsre. Hu
szonegy órakor Székely alőrmesterrel lóra ültünk s 
elindultunk a fegyverszál lítmány elébe. Azzal a köz
ségtől nyolc km távolságra találkoztunk. A kocsin ülő 
másodjegyzövei néhány szót váltva, a kocsi mellett 
haladtunk. Midőn a községi temető közelébe értünk 
észrevettük, hogy ott a sírok között a sötétben néhán� 
ember egészen harcszerűen ide-oda mozog és bujkálva 
közeledik felénk. Megelőzve öket, pisztolyból négy-
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négy l övést tettíink rájuk, mire a támadók futva el
menekültek. A fegyvereket teljes számban beszállítot
tuk a községházára. 

Másnap délelőtt a községi jegyzővel megalakítot
luk a nemze törséget, amely 60 német nemzetiségű vol t 
katonából, l egnagyobbrészt szakaszvezetőkből és tize
desekből ál lott. A parancsnok tulajdonképpen egy 
helybeli tanító, tartalékos repülőfőhadnagy lett volna . 
de ő csak a tiszteletbeli parancsnokságot vállalta ma 
gára és határozott kívánsága az volt, hogy én legyek 
a nemzetőrség parancsnoka. A jegyző és a többi intel 
ligens emberek kérésére a parancsnokságot elvállal
Iam. Beosztottam, felszereltem és kioktattam a csapa
tot. Két volt őrmestert, mint 'szolgálatvezetőt, kijelöl
tem, akik a nemzetőrség tagjait a z  általam adott u ta · 
sítás szerint szolgálatba vezényelték. gn Székely al 
örmesterrel az  ellenőrzést gyakoroltam felettük.  Az 
így megalak íLott kis csapatban katonás rend uralko
dolt. A nemzetőrök becsülettel teljesíteUék szol gúla
l.ukat.  

Kél  nap mulva a szerb nemzetiségű yolt katonák 
felvonul tak a községházára s ki.iveteIték, hogy őket is 
vegyük fel a nemzeLőrségbe. Én neH). akartam bele
menni, h ogy szerbek k ezébe fegyver kerüljön, de a 
községi jegyző és mások is azt erősítették, h ogy a 
szerbek nem politikai okokból k ívánják a felvételü
ket, hanem csupv.n a tizenöt korona napidíj vonzza 
őket. (Bebizonyult azóta, hogy ez mennyire nem voit 
igaz.) De aztán végre is engedtem a közös kérelemnek 
s magam válogattam ki húsz szerb nemzetiségű volt 
katoná t. Azokat a szerb pap, aki  egyébként - mert 
becsületes embernek ismertem - még béke idejéből 
jó barátom volt, megeskette, hogy hűségesep.. teljesí
tik a kötelességüket. Hogy hatásosabb legyen a dolog, 
az eskü végén mindegyikkel kezet fogott, mert - mint 
nekem mondotta - a szetbeknél nagy jelentőséggel 
bír, ha valakivel a pap kezet fog. Nem tudom u gyan, 
hogy melyik h azát értette a pap az esküben s hogy mi 
volt az, amire sorban kezet adtak, elég az h ozzá, h ogy 
így nyolcvan nem zetőri.im lett. Hendben m ent a szol
gálat, nem yolt seuuni különös baj. A községben még 
egy ablakot sem törtek be. A többi k iilk özségekben is 
megszerveztem a nem zetőrséget, csak Nagytorák k öz
ségben maradt ez a törekvésem sikertelen. Nagytorá
kon ugyanis Petru Tyira ottani származású és ot t  
alkalmazásban volt román segédjegyző önkényesen ki
nevezte magát vezető jegyzőnek s mint ilyen, azt mon
dotta nekem, hogy m iutá n a sok románt agyonlövet
tem, a csendőrségre nincs szüksége, majd ő fenntartja 
a rendet K is- és Nagytorák községben. Tudtam én, 
hogy ez így nincs rendjén, a két községgel azonban 
mégsem tudtam tovább törődni, mert elvégre csak ket
len voltunk s a többi megléyő községeink is éppen 
elég dolgot adtak. 

A következő napon a szárnyparancsnokság paran · 
csára az örs kilenc szolgálati lovát Székelv alőrmes
terrel hiánytal anul bevezettük Nagybecskerekre s ott 
fl lovasörsnek átadtuk. Ezzel az alkalommal jelent
k eztem szá rnypara ncsnokomnál. Hészletesen jelentet
tem a. történteket. Szárnyparancsnokom m i ndent meg
hallgatva , azt válaszolta : 

� H ú t ,  fiam, most már az a h elyzet, hogy az ör
sök mindenütt feloszloUak. Amennyiben azonban a 
Begaszentgyörgyön megalakult karhatalomna k  Ön a 
megszervezője, mozgatója és parancsnoka is, menjen 
\· issza Begaszentgyöi'gyre és maradjon ott addjg. amíg 
llclyzet(' o tt tartható. Azután pedig yonu ljon be ZSOl11-

bolyára, ahol a szétu grasztott örsök legénységének 
gyüjtőállomást rendeztem be. Ott közbiztonságilag 
fogunk miíködni addig, amíg a románok előnyomll
tása azt megengedi 

Szárnyparancsnokom ezen rendelkeiését annál 
nagyobb örömmel vettem, mert feszélyezve éreztem 
volna magam, ha a begaszentgyörgyi intelligens embe
rek közé, akik bennem megmentőjüket tisztelték, "isz
sza nem térhettem vol na. j gy a főszolgabírótól kapott 
kocsin Székely alőrmesterrel visszamentiink Bega
szentgyörgyre s tovább folytattuk szolgálatunkat. 

November 7 -én megjelent nálam Ec kstein .J enő 
tartalékos tüzérhadnagy s arra kért, hogy az örskörle
lemben fekvő 1 00 holdas kertgazdaságából elrabolt ja
vakat, ami között 22.000 korona készpénz is szerepeIt. 
szerezzük vissza a jankah idi románok tól. ,J ankahid 
község nem a z  én örsk örletemhez, hanem az alsó
eleméri örshöz tartozott ugyan, de ott csendőrörs már 
l lem volt, mert a lakosság .Ii1.1egtámadta és vissza von ll
[ ásra kényszerített!'. Néhány percig gondolkoztam,  
aztán elhatároztam, h ogy eleget teszek az Eckstein 
kérésének. Ma gunkh oz vettünk Begaszentgyörgyöll egy 
önként jelentkeze t t  nemzetőrt és az Eckstein birtokú
ról két ott alkalmazott olasz h adifoglyot. Kocsira ül
tünk s elmentünk Junkahidra. Midőn oda megérke.t
tünk, a községi bíróval dobszó útián k ihirdettetLem ,  
hogy a z  Eckstein birtok áról el rabolt holmit és a 22.000 
koronát a tettesek hozzák be a községházára, mert ha 
négy óra l eforgása alatt ez nem történik meg, magam 
fogom megkeresni, de azt senk i sem fogja meg
köszönni. 

E gy óra sem telt bele PS máris tömegestől jött a 
lakosság a községházához, magával hozva az ell opott 
holmikat. A községi bírót a tanácsterem asztalához 
ültettem s meghagytam neki, h o gy a behordott tárgya
kat és a pénzt szedje össze és írja fel, ki mit h ozott. 
Elég gyorsan h a ladt a behordás. A tolvajok közül sen
kit sem engedtünk eJ , hanem egy melIékszobába és a 
fogdába zártuk őket. Mikor azután, különösen a pénz, 
m ind együtt volt, kiválogattuk azokat, akik a m�gyar 
kertész gyermekágyban feküdt feleségét a szóba abla
kán kidobták, úgy, hogy belehalt. A k iválogatottakat 
egyelőre csak magunk intéztük el ; annak nem lett 
volna sok értelme, hogy elfogjuk és bekísérjiik őket, 
mert úgysem volt h ova átadni. Majd kocsira rakva 
Eckstein ingósAcgait, visszatértünk Begaszentgyörgyre. 
A jobbérzésű lakosság ú jra gratulációkkal halmozott 
el és még jobban respektált bennünket. 

November 1 2-én megjelent Lovizer I m rp, a járás 
főszolgabírája Begaszentgyörgyön. A községh ázához 
h ivatott. Megjelenésemkor megölelt és azt mon dotta : 

- Kedves őrmester ú r, nagy kese�-üségel11ben is 
boldog vagyok, hogy magát láthatom. Az egész járá
som nak ez a z  egyedüli községe, ahova a lábamat biz
tosan betehetem. E z  csak a maga erélyes kezének kö
szönhető. Nézze, én nem is tudom ,  hogy mivel fejez
zem ki a hálámat maga i ránt ; egy üveg bort h oztalll, 
most nem tudok egyebet adni, fogadja el szívesen tő
[('fi s ha Isten segít, n em marad el a jutalma. Most 
még arra kérem , hogy a gróf CsekonÍcs Endre kasté
( yából elrabolt javakat is szedje össze . .  

Megígértem a föbíró úrnak,  h ogy a kíváns{l gút 
teljesíteni fogoIll. 

. November 1 4-én kimentünk Székely alőrmesterrel 
és egy nemzetőrrel R ó gendorfra s ott megkezdtük a 
gróf Csekonics Endre h atalmas kastélyáhól !lS a mel-
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lette fekvő mintamajorból elrabolt javak összegyüj
t,ését. Négy napon keresztül dolgoztunk reggeltől estig 
es rengeteg holmit szedtünk össze. Visszakerült 200 
d�rab fejőstehén , rengeteg mindenféle gazdasági esz
koz s a termények nagyrésze. A teljesen kifosztott 
kastélyt annyira felszereltük újra, hogy már csak né
hány drága függöny h iányzott. Mivel a rablást egy 
rógendorfi asszony vezette, vele foglalkoztunk a k öz
ségházán. A községháza k özvetlenül a templom mel
lett volt és mindössze egy szobából állott. Az asszony 
tagadott s a hiányzó függönyökről nem a kart tudni. 

. Éppen az asszony kikérdezésével foglalkoztam, 
amIkor .. 

me?szólalt a k özségháza telefonja. A bega
sz��tgyorgyI postamester értesített, hogy Begaszent
gyorgyre a szerbek negyven főnyi csapattal egy had
nagy vezetése alatt bevonultak. K imondhatatlan fájda
lommal tettem le a telefonkagylót s odaszóltam Szé
kely alőrmesternek : 

- Na, Székely, a szerbek bejöttek Szentgyörgyre, 
most már oda minden. 

Azután az aszonyhoz fordultam : 
- Hát asszony, nem érdemli meg, de magát most 

elengedem. Ha azonban holnap reggel 8 órára a füg
gönyök nem kerülnek elő, elvisszük. 

Elindultunk Székellyel az örsállomásra. Amidőn 
oda megérkeztünk, a bevonult szerbek már a bennszü
�ött t:stvéreiknél lakmároztak.  Azt mondja a községi 
Jegyzo : 

- Nézze, őrmester úr, a szerb tiszt azt mondotta 
ugyan, hogy maguknak nem lesz bántódásuk de én 
nem hiszek nekik. Befogatok, búcsúzzunk, m�I1jenek 
felfelé, a még meg nem szállt területre. Nagyon sokat 
köszönünk maguknak , de most már lússák be, hogy 
maguk ketten semmit sem. tehetnek. 

Beláttam, hogy igazat beszél. Átadtam neki a 
laktanya kulcsait s megkértem, hogy gondoskodjék a 
laktanya megóvásáról. . Még annyi időt szakítottunk 
magunknak, hogy megsemmisítsük az örs titkos ira
tait s november 1 8-án este a jegyző k ocsiján eliÍldlll
tunk Begaszentgyörgyről Szeged felé,  mert akkor már 
Torontál megyéből az összes csendőrörsök eltávoztak 
s Makón összpontosultak. 

A laktanya előtt szomoni szívvel tisztelegtünk. 
�em �oI?doltunk és, ma sem gondolok arra, hogy utol· 
Jara latjuk, mert el bennem a remény, hogy a sok 
rossz, de sok szép és j ó  napokat is látott kedves kis 
laktanyámat újra viszontlátom. 

A leírt eseménynd' szemiflnuja és cselekvő ré
szese voltam. 

Szeged, 1 930 október 18. 

SZÉKELY GYÁRFÁS s. k, 
ny ugállomríny ú csc ndőrtiszt helyette s. 

A leírt eseményről - mint volt előljáró szárny
parancsnoknak - szolgálati tudomásom volt. 

Szeged, 1930 október 19. 

VERBÓ JÁNOS s. k., ezredes, 
fl szegedi csendőrkerület parancsnoka. 

Fegy veres karácsony. 
írta: vitéz BERKÓ ISTVÁN ny. ezredes. 

A decemberi hideg alkony l'eáborul a téli tájra s 
a hó csendesen szitálva hull. Néma csend mindenfelé 
nlintha maga a természet is ki ak arná fejezni ünne� 
pélyes komolyságával, hogy m a  van a legszentebb 
este, a k is Jézus születésének ünnepe. Az emberek is 
nlintha jobbak ,  jámborabbak volnának ezen az eslén 
s mintha az egész mindenségből öröm és igazi keresz
tényi szeretet sugározna szerteszét. 

Az egész k�resztény világ ünnepel s aki nek szívé
ből nem halt ki végleg a jámborság utolsó szikrája is, 
az a mai napon szeretetre gondol és a rra törekszik, 
hogy másoknak legalább ne okozzon fájdalma t, ha 
már örömet nem okozhat. A néphit szerint ezen az 
estén, éjfélkor, egy pillanatra az ál1atok megszólal
nak s a források vize borrá változik és ezzpl maga II 
természet is ünnepli azt a percet, a midőn Isten fia �l 
földre szállott. 

K arácsony szent estéje a keresztény család leg
nagyobb ünnepe. Ezen az estén együtt vannak vala
mennyien s a barátságos meleg szobában, a csillogó 
karácsonyfa alatt, mindegyikökre vár valami k is 
ajándék , valami kedves meglepetés ; szívükben lágy, 
halk zenéje csendül a végtelen szeretetnek. 

Ilyennek k épzeljü k  a karácsonyt s az a valóság
ban is körülbelül ilyen. A kedves ünnep örömeiben 
azonban, sajnos, éppen azoknak nincs mindig része. 
akikek azt köszönhetjük,  hogy karácsonykor nyugod
tan, zavartalanul örvendhetiink. Azoknak, akik a tár
sadalom békéje fölött őrködnek, még ezen a nagy 
napon is kötelessél{ük után kell nézni, mert különben 
az elvetemült gonosz lelkek még karácsony szerit 
napját is felhasználnák arra, hogy embertársaik élete. 
békéje és vagyona ellen törjenek. 

A katona az őrhelyén hallgatja a közeli házakból 
átszűrődő karácsonyi éneket, vagy a harang csengé
sét, amely a hívőket éjféli misére szólítja. A csendőr
nek esetleg valamely sürgős nyomozást kell teljesí 
tenie, vagy valami gonosztevőt kell üldöznie, ahelyett, 
hogy ő is odahaza, a családi otthon kedves, meleg 
hangulatában osztozhatna s amíg mások gondtalanul 
örvendeznek, addig az ő élete ezerszer foroghat koc
kán még ezen a szent estén is. 

. Karácsony szent estéjét mindenKi megünnepli, 
akmek lelkében az emberi érzésnek csak parányi 
csöppje is él. Ezen a szent estén nem szabad olyas·· 
minek történni, aminek nyomán embertársaink sze
méből k önny fakad. A multban még a legádázabb 
hadviselőfeleknél is meg-megnyilatkozott az a jánlbor
ság, amely a Megváltó születésének emlék ünnepén 
ébred az emberek szívében. 

Régente, egy-két évszázaddal ezelőlt, az ellenfelek 
a tél beálltával abbahagyták a hadakozást s téli szál
lásaikra vonultak. K isebb vállalkozások és rajtaütések 
akkor is fordultak ugyan elő, azonban a háború nagy
ban és egészben szünetelt a jövő tavaszig. A kará 
csonyt pedig mindenki olyan nagy ünnepnek tisztelte. 
hogy a szent estén még csak gondolni is bűn lelt 
volna valami rajtaütésre, szóval olyasmire, ami II 

- szintén keresztény ellenfél ünnepi áhítatát meg
zavarná. 

Pedig azoknak a régi évszázadoknak a katonái 
igazán nem voltak vatami jámborak,  hiszen a kato
násJ{Qd�st, mondhatni, k izárólag vagyol1szerzés szem-

• 
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pontj ából űzték s nem volt az a kegyetlenség, amely
től visszariadtak volna, ha zsákmányról volt szó. Egy
egy város bevétele alkalinából, néhány garasnyi értékű 
holmiért, pl. a harmincéves háború katonája, gondol
kozás nélkül gyilkolta le a tehetetlen aggokat, a véd
telen nőket és az ártatlan gyermekeket. 

De a kis Jézus szűletésének ünnepén még ennek 
az elvadult, lompos ordasnak is megmozdult a szívp 
és eszébe jutott, hogy ő is keresztény. Mert abban az 
id6ben még nem volt elszórva a nép kőzé a vallásta
lanság halálos biztonsággal pusztulásba dőntő mételye. 
A vad erkölcsű katona, aki szemrebbenés nélkül dúlt, 
öldökölt és fosztogatott, hasonlóan elvadult cimborája 
kezéből vette az oltári szentséget jelképező falevelet 
vagy fűszálat, amelyet a harcmezőn haldokló bajtárs 
fogai közé helyezett, ha nem volt a közelben lelkész. 
aki a szent ú travalót adja. Megmagyarázható tehát, 
hogy ezek a képtelenül nyers, de lelkük mélyén mégis 
csak keresztény emberek sem szentségtelenítették meg 
a karácsonyelltét vérengzéssel vagy fosztogatással. 

Nem vált a keresztény kultúra dicsőségére, hogy 
már fejlettebbnek kellett lenni a civilizációnak, ami· 
kor a háború érdeke a karácsonyestét se vette többé 
tekintetbe. Nemcsak háború esetén, hanem már béke 
idején is kezdtek visszaélni a karácsonyi áhítatos han
gulattal. 

Tudjuk, hogy a régi időkben, még csak egy év
századdal ezelőtt is, a katonákat toborzással gyüjtöt
ték s ha önként jelentkező nem akadt elég, akkor erő
szakkal fogdosták össze a legényeket és vitték messze 
idegen országba, ahonnan talán sohase jöttek többé 
haza. Szívtelen emberek a karácsonyestét használták 
fel a legények összefogdosására, tudván, hogy a szent 
pstén a falvak népe otthon, együtt van s h-azajön a 
fiú is, aki elbujdosott a toborzók elől , mert nem 
akarta idegen érdekekért, idegen földön, élete végéig 
szenvedni az akkori idők katonájának nélkülözéssel 
teljes életét. Rátörtek tehát a békés családra s a kato
nának való legényt onnan, a szent este áhítatos han
gulatából ragadták ki és vitték el erőszakkal. 

Nem egy, de számos, nagyon számos ilyen apró 
tragédiával tették emlékezetessé sok-sok szegény csa
lád karácsonyest jét. Amellett a nép lelkében felébresz
tették az ellenszenvet a katonai szolgálat iránt. Mert 
nagy különbség ám az, ha a fiatal l egény hazafiúi 
kötelességéhez híven, mégpedig akár a törvény ere
jénél fogva, akár a maga jószántából, áll katonának 
és rövid idöközökben - így a karácsonyi ünnepekre 
is - haza-hazakerülhet. vagy pedig ha erőszakkal el
viszik messze földre, ahonnan legfeljebb mint rok
kant aggastyán térhet vissza egykor, de csakis hosszú 
évtizedek multán. 

Ha már béke idején az egyszerű toborzás érdeké
ben ennyire nem vették figyelembe a szent ünnepet, 
akkor szinte magától értetődik, hogy az utolsó évszá
zadok háborúinak folyamán sem voltak többé tekin
tettel a karácsonyra, a keresztényi szeretet eme leg
nagyobb ünnepére. 

Napoleon óriási hadseregének az 1 8 1 2. esztendő
ben Oroszországban szenvedett döbbenetes véráldo
zata alig mult el az év decemberével. amidőn a követ
kező telet, így a karácsonyt is, újabb háború töltötte 
be. A hódító francia császár igája alól felszabadulni 
óhajtó népek szabadságküzdelme folyt ebben az idő
ben. Ott, a havas csatamezőköft folyt le a karácsony 
ünnepe, amelyet az a lelkesült önfeláldozás szentelt 

meg, amellyel az elnyomott népek állták a harcot a 
zsarnok francia császár hadai ellen. Sok derék vitéz 
kiömlő vére öntözte a fagyos talajt, amelyből végre a 
szabadság virága sarjadt. 

Az 1848. évi karácsony Görgey magyar honvéd
serege számára a békés, meghitt nyugalom és a min
dent átfogó keresztényi szeretet helyett keserves nyo
morúságot, szenvedést és nélkülözést hozott. A nyu
gati országhatár felől előnyomuló császári haderő 
még ezen a szent napon se hagyott nyugtot a hon
védeknek, akik _pedig már hetek 6ta, folytonos har
cokban talpon lévén, halálos kimerültséggeJ vonszol· 
ták tönkrefáradt, elernyedt testüket. 

N em volt egy percnyi nyugalma sem a szegény 
honvédelmek, még arra se akadt egy kis idejük, hogy 
vékony, kopott, lerongyolódott gunyájukban kékre 
dermedt tagjaikat legalább a tábortűz mellett kissé 
felmelegítsék. Az ellenség folyton a sarkukban volt s 
ők étlen-szomjan, a kimerültségtől szinte az öntudat
Janságig elb6dulva, jajszó nélkül rogy tak a dermesztő 
fagyban oda az út szélére s az angyalok karácsonyi 
éneke már nem szólt nekik, mert a keresztényi szere
tet legnagyobb ünnepén, karácsony szent estéjén, ha
zájuk és nemzetük védelmében lehelték ki rajongó 
lelküket a sivár havas mezőkön. 

Szükség volt-e arra, hogy a császári vezér a szent 
ünnepet is hadműveletekre használja fel? Bizonyára 
nem. Hiszen abban az időben egy-két nap igazán nem 
számított a hadműveletek végső eredményében; hozzá 
még a magyar sereg olyan kedvezőtlen állapotban 
volt, hogy azt az egy-két ünnepnapot nem használ
hatta volna fel megerősödésre. A császári vezér ünnep
rontása nemcsak ellenfeleinek, vagyis a magyar hon
védeknek okozott fájdalmat és szenvedést, hanem a 
saját katonái keblében is szívtelenül marcangolta szét 
azt a jámbor lelkületet, amely bizonyára az ő keresz
tény szívüket is eltöltötte a Megváltó születésnapján, 
a szent karácsonyestén. 

Míg azonban az ország egyik részében ilyen szo
morú karácsony sajtolt könnyeket a magyarok szemé
ből, addig ugyanakkor az erdélyi magyar sereg dia
dalmasan verte ki Kolozsvárról a császári hadakat. 
Kincses Kolozsvár népének talán sohasem volt olyan 
boldog karácsonya, mint 1 848-ban, amidőn Bem 
tábornok honvédei vonultak be oda diadalittasan. De 
mintha megirigyelte volna a sors ezt a nagy boldog
ságot a kolozsváriaktól, mert idők multán kamatostól 
fizettette vissza vejük. Eppen 70 év mulva, 1918  kará
csony estéjének napján, vonult be Kolozsvárra az 
oláhok balkáni hada, fakasztván nyomában mélységes 
szégyent, bánatot és gyászt. Nem a maguk erejéből 
jöttek az oláhok, nagy pártfogójuk, a francia segítettE' 
őket oda. 

A mult évszázad legtöbb háborúja nem nyúlt a 
télbe, így a karácsony áhítatos hangulatát sem zavarta 
meg mindenik. Az 1 870-7 1 .  évi német-francia há
ború azonban az egész télen át tartott. 

A diadalmas németek ebben a háborúban, akár 
harcban állottak, 'akár valamely elfoglalt francia vá
rosban élvezték a nyugalmat, méltóan ülték meg II 
karácsony szent ünnepét. Szállásaikon karácsonyfát 
állítottak, egymást kedves ajándékkal lepték meg, sőt 
a francia lakosságról sem feledkeztek el, hanem -
miként az egykorú feljegyzések mondják - a sze
gény kis francia gyermekekhez is elküldték a Jézus
kát s a Jézuska játékszereket, édességet és egyéb ked-
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ves holmit hozott azoknak. A németek tették ezt, a 
"barbárok", akikre a világháború idején csak a leg
becsmérlőbb neveket alkalmazták azok a franciák, 
akik viszont erdélyi magyar testvéreink karácsonyát 
1918-ban olyan ördögi módon tették tönkre oláh 
szolgahaduk beözönlésével. 

Ugyancsak régi írások mondják el az 1870. esz
tendő karácsonyest jéről az alábbi kis történetet : 

A harc egészen az est beálltáig dúlt. A sötétség 
megállította az ellenfeleket s azok alig ,egy-kétszáz 
lépésnyire fedezéket hevenyésztek, hogy az éjszakát 
ott átvirrasszák. Vastag hólepel borította a harcmezőt, 
amelyen sötét foltokként hevertek az elesett vitézek s 
az elhullot paripák csonttá fagyott tetemei. 

Az égboltozaton felgyúltak a csillagok milliói és 
a kristálytiszta légen át távolról, igen messziről. ha 
rang csengését hozta a gyenge szellő. Karácsony szent 
ünnepére hívott az a kis harang. 

A német fedezék tetejére egymásután lépnek _ fel 
a katonák, sapkájukat leyeszik a fejük ről s hatalmas 
karban csendül fel a "Stille . Nacht, heilige Nacht" 
szívbemarkolóan kedves dallama. 

A franciák elbámulnak. A felbukkanó németekre 
eleinte tesznek még néhány lövést, majd ők is a fede
zékre állanak ki, sapkájukat leveszik és áhítattal hall · 
gatják az átellenből szálló szent zsolozsmát. Amikor 
a németek dala elhal, új ének, szintén karácsonyi dal
lam csendül fel a franciák ajkán. K önny csillog a 
szemekben mindkét részen s a lelkekbe meleg szeretet 
lopódzik, amely nem engedi, hogy ezen a szent éjsza
kán tovább folyjon a gyilkos pusztítás. 

Mindkét félnél elnémul nlinden zaj, a katonák 
némán elgondolkozva ülnek együtt, lelkük odahaza 
jár a kedves otthonban. Az ellenségre nem kell 
ügyelni, a szent ünnep varázsa erre az éjszakára el
tüntetett minden ellenséges hajlamot. 

A világháborúban, sajnos, már nem gondolkoztak 
ilyen lovagiasan, ilyen keresztényi módon a mi ellen
feleink. Jól emlékezhetünk, hogy éppen a karácsonyi 
szent ünnepeket használták fel újabb és újabb rajta
ütésekre és támadásokra. Mi sugallta ezt a gonosz ter
vet? Bizonyára az a vallástalan gondolkozás, amely a 
legjámborabb, legbuzgóbb vallásos megilletődést is 
ördögi módon használta ki. mint gyengeséget. Nem 
döntő viadalról volt itt szó. mert az nem is lehetett. 
hanem csakis az volt a cél, hogy a mi derék- kato
náinknak még az a néhány nyugodt perce is meg
zavartassék, amikor lelkük hazaszáll a kis család kö ·  
rébe, a fényben csillogó karácsonyfa mellé. 

Sajnos, ezeken a megzavart karácsonyestéken 
annyi meg annyi ártatlan kis gyermek hiába imád
kozott, hogy a Jézuska óvja, segítse a harctéren szen· 
vedő jó édesapát. Milyen örömest kiiJdték volna az 
édesapának mindazt, amit ők odahaza élveztek, a jó 
meleg szobát, a puha ágyat, a fürdöt, a mosdót és a 
táplálékot. S mily jólesett volna ott. a harctér poklá
ban akár annyi melegség is, amennyit a karácsonyfá
nak csak egyetlen apró gyertyácskája fejleszt. 

Az ellenség ünneprontása gyászt hozott, soha be 
nem gyógyuló sebet ejtett sok család szívén. A meg
zavart karácsonyest harcaiban sok édesapa szívének 
vére festette pirosra a téli harctér havas mezőit és így 
sok-sok ártatlan kis gyermek lett örökre szomorú 
árva. Az ő kis szívükben a karácsony kedves képé
nek helyébe komor emlék került. az ő számukra meg
szűnt kedves lenni az a nap, amelyet pedig minden 
gyernlek oly repesve vár. 

' 

Nem érzi-e a könnyek árjának minden keserű
ségét az, aki szerzője volt a karácsonyi ü nnep ilyen 
megszentségtelenítésének ? Nem marcangolja-e szívét 
az a tengernyi fájdalom, amely keresztényhez nem 
illő tettének nyomán fakadt? 

De nemcsak a harctér véres eseményei borítottak 
sötét fátyolt a karácsonyi ünnep kedves, sugárzó kp· 
pére. Szomorú volt a karácsonya azoknak is, akik a 
sivár hadifogságban voltak kénytelenek végigszen
vedni jónéhány esztendőt. ·Ok is állítottak karácsony
fát, hogy legalább képzeletben ott legyenek szeretteik 
körében s hogy legalább szívből kisírhassák magukat 
keserű megillető dés ükben. 

S odahaza, ezer meg ezer kilométeren túl, a ked
ves otthonban felgyúltak a karácsonyi gyertyák kis 
lángjai ; az aggódó hitves és a szerető gyermekek első 
gondolata azonban nem az örömé volt, hanem a bá
naté. Lélekben odaszálltak a messze-messze fogság
pan sínylődő családfőhöz, akivel legalább gondolat
ban voltak együtt a szeretet szent estéjén. Ha fájt is 
a távollét tudata, talán sohasem égett olyan nagyon 
ez a fájdalom, mint ezen az ünnepen. . 

N égy karácsony mult el a világháború sötét szo-
1110rúságaival terhelten s az ötödiknek következő 19 18 .  
évi karácsony reménytelen sivársága talán még felüi 
is múlta az előző négynek m,Índen keserüségét. Nem
csak emberéletek pusztulását kellett siratni, hanem 
látni, átélni kellett, hogy a legelvetemültebb lelkek 
miképen rombolják össze mindazt. ami nekünk a leg
drágább volt, vagyis a jóerkölcsöt. a fennkölt gon
dolkozást, a rajongó honszerelmet s végül magát a 
drága Hazát. 

A katonasors bármilyen komor karácsonyt noz
hat a magyar vitézeknek, olyan rettenetes gyászos, 
sötét karácsonyt mégsem tud teremteni. mint amilyen 
az a karácsonyunk volt, amely a háború elvesztését 
követte. Azzal a fájdalommal, amely akkor jutott 
nekünk osztályrészül, nem ér fel a legkínzóbb testi 
szenvedés sem. 

De félre a sötét emlékekkel, félre a szomorúság
gal. Szent karácsony ünnepéhez nem az ilyen érzel
Illek méltók, hanem az öröm és a szeretet kedves, 
derüs világa. Sokan vannak, akiknek számára a szere
tetből vajmi kevés jutott, így azokat is kell részesíteni 
a keresztény testvéri érzés boldogító melegségében. Ez 
jusson eszünkbe akkor, amidőn a karácsonyfa tün
döklö fényén él örülünk s ez késztessen arra. hogy a 
szeretet nagy ünnepén minél több embertársunknak 
szerezzünk örömet. 

Hazafiúi melegségben égő szívünk pedig a meg
nyugvás és a törhetetlen bizalom mámorító érzésével 
ünnepelje a Megváltó eljövetelét. Lesz még igazi ma· 
gyar karácsony, amikor kivétel nélkül mindenki 
ujjongva fog örülni annak a nagy ajándéknak, amely 
a Kárpátok fenyőivel, mint élő karácsonyfákkal együtt 
lesz osztályrésze a magyar nppnek. 

A hw:mincéves háború allatt, 1627-ben, többek közt a kö
vetkew havidijak voltak érvényben a csásvári hadseregben : 
ezredes 500, ale=edes 150, százados 100, hadna,gy 40, zá.s7116s 35, 
őrmester 12. káplár 9, közlegény 4 tallér. Később az ezredes 
85V, a százados 180, a hadnagy 50, a 'ZM'Zlós 45, az őrmester 11, 
a káplár 10, a lándzsás közlegény 6, a muskétás kőzlegény 9 
forint havidíjat kapott ércpénzben. Tekintve a pénz akkori 
vásárló erejét, könnyen el tudjuk 'kép�elni, hogy mit vágott 
zsebre egy-egy vén zsoldos. 
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A jegyzékköny vecske 
gyakorlati felhasználása. 

Irta : ,B ÁRó BÉLA Iszázados. 
A Csüsz. II. Irész ;49. §-a ,a Szut. 354. pontjában fog

lalt és egyéb célszerű adatok előjegyzése véJett a lrégi 
magánjegyrek-könyvecs!ke helyébe, mint hivatalos előjegy
zést a jegyzőkönyvecskét rendszeresítette. 

Az utasítás szerint a jegyzékkönyvcskét a J árőrvezető 
viszi magával la Szut. 354. pontjában fo61alt személyek 
megismerése végett, továbbá a Csüsz. szerinti oly adatok
nak a szolgálatra való hasznosítása célj ából, Imely adatok 
különböző utasításokJban és szolgálati könyv,ekJben vannak 
lefeiktetve. ,de amelyekre a külszol gálatban álló jáJrőrnek 
feltétlen szüksége van. 

Röviden arra <lzándékozom rámutatni, ihogy melyek 
ezek .az adatok, amelyeket a júrőr a maga és a szolgálat 
javára hasznosíthat. 

Az eddigi gyakorlat szerint sok járőrvezető - mivel 
okosabbat n em tudott vel e  kezdeni - a dárörtáska belső 
rekeszébe tette a szolgálatba való induláskor a jegyzék
könyvecskét, bevonulásokor pedig elhely,ezte az íróasztal 
VIII. rekeszébe <és ezzel mindent elintézettnek vélt. 

Az egyes Jfejezetek szerint vizsgáljuk meg, ho6y az 
abban foglalt adatokat mire használhatj uk. 

Otmut'atás a jegyzékkönyveeske vezeté&éhez. 

Ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint a Szut. 
354. pontja. 

Eszerint a jegyzékkönyvecskében nyilvlfmtartja az 
örs az örskörletben lakó, ott összeköttetéssel bíró vagy ott 
bűncselekmény t elkövetett : 

a) rovott előéletűeket, 
b J  szokásos bűntettes és gyanús. 
e) állami és társadalmi rend szempontjából veszélyes, 
d) bűntett va6Y vétség miatt köröwtt, 
e) rendőri felügyelet alá heiyezett és feltételesen 

szabadságolt. valamint a ldutasított és kitiltott, 
I) csempészettel és kémkedéssel gyanusított egyéne

ket €s 
g) katonaszökevényeket. 
Az a) , b),  e) , e) :és I) pont alattiakat személyesen 

kell ismernie. 
Ezeket külön-külön a további fejezetek során az 

összetes résznél fogom tárgyaln i .  
A jegyzékkönyvecske legelső oldala a :  

VadásznaptáT. 

Tegyük fel, hogy a portyázó j,árőr május valamelyik 
napján van kint. A járőr lövést hall, vagy bizonyos távol
ságról puskásan lát meg valakit. Előveszi a va:dászna,ptárt 
és egy pillantást vetve rá, látja, hogy májusban őzbakra, 
siket- és nyírfajdra és túzokkakasra szabad vadászni. 
Továbbá azt is látja a meljegyresből, ho,gy általános va
dászati tilalom is van. Mi hasznát veszi mindezeknek ? 

Azt mindenesetre tudnia kell, ihogy a kérdéses vadak 
azon a vidéken regyáltalán előfordulnak-e s ha ilyenek 
nem fordulnak elő, mária megvan az eljárás alapja, ha
csak meg nem ,győződik arról, hogy a vadász valamely, 
a jegyzetben felsorolt minden időben �őhető kártéikony 
vagy ragadozó 'állatra lött. Ha me&1kérdi a vadászt, hogy 
mire vadászik, az - számítva, esetleg a járőr tapas�ta
latlanságára � fácánkakast mond, de az is lehet, hogy a 
csendőr más hasznos vadat talál nála, avagy a vadász 
mellett hajtókutya van. 

Mi lesz a csendőr reljárása Z 
A je.gyzékkönyvecske "csak :magánindítványra üldö

�endő" ,bűncselekmények felsorolása III .  fejezetéből a ,24. 

pontnál látja, hogy a ,24. pont ll. és 3 . .alpont ja .szerint az 
illető vadász hivatalból 'üldözendő vadászati kihágást kö
vetett eL - tehát feljelenti. Ezenfelül a járőrnek a Szut. 
379. pont 4. bekezdése értelmében - még ha a vadász 
vadászjeggyel ' rendelkezik is >- őri�etbe kell vennie a 
puskát. 

Ha rpedig az i lldőnek vadászj egye nincsen, aklkor 
orvva:dá8z fs ez esetben is őrizetbe kell venni a puskát. 

A lVadásznaptárnak tehát lJ1égyféle ha'l>znát Veszi a 
csendőr : 1. ellenőrzi, hogy nem vadászik-e tiltott időben, 
2. tiltott vadra, ,3. tiltott módon (mindbárom esetben hi
vatalból tesz j elentést és a puskát őrizetbe veszi ) ,  4. til
tott területen. Ez eS€t magánindítványra üldözendő, 'de a 
puskát őrizetbe kel! venni. Ha ez az előbb ifelsorolt ,ese
tekkel van összefü5�éshen, úgy !h ivatalból üldözendíí. 

Halásznaptár. 

M inden halászati tkihágás hivatalból oÜldöwndő. Ap
rilis 120-tól máj us 31-ig rbárkit érünk halászaton, .feljelent
jük, kivéve iha az; illető Izárt vízből (pl .  'halastó) halászik. 

Ha eZJután őrizzük ellen la halászt és a táblázatban 
fe13orolt kifogott halak közül valamelyik a megszabott 
méretnél kisebb - a halászt feljelentjük. 

Pisztrángok a hegyi patakokban 'élnek, azoknak a 
tilalmi idejét ' ugyancsak megnézzük, nemkülönben a 
rá!két is.  

Tudnunk kell,  hogy aki ,halászik, annak 'halászj eggyel 
kel! birnia - éspedig névroe szóló Ihalászjeggyel. Aki 
halászj egy nélkül halászik - ha még .egyébként halász
jegye van is - kilhágást !követ el. Akinek ie,?yáltalán nincs 
halászjegy,e, az orvhalász, akitől a halászati eszközöket is 
őrizetbe kell venni .  Aki tilalmi időben 'halat árul !vagy 
szállít - .származási igazolvány nélkül - ,az is kilhágást 
köv-et el. ) 

A ihalásznaptárban fel nem sorolt halakat - tilalmi 
időn kívül - ,bármily nagY8ágban J.eih'et fogni. 

Tudni kell továbbá, hogy tilalmi időben a megjelölt 
"kíméleti tér"-en a fürdés, kacsa-, libaúsztatás, jószág
itatás vagy gázolás is tilos. Ez ellen vétőIket ugyancsak 
kiháJás miatt kelJ feljelenteni >- ll1Ívatalból. 

Csak magánindítványm üldözendő bűneselekTnények. 

Sértett panaszt tesz a j árőrnél. A panaszttevő any
nyira körülírja a sérelmét, 'hogy j árőr m egfrelelően minő
síteni tudja. E lőveszi a j egyzékkönyvecskét és megálla
pítja, h06"Y a <ls'Clekmény nem tartozik...e a táblázat 1-
28. esetei tközé. Ha igen, úgy kiállítj a :és aláü'atja � "Nyi
latkozatot" az alábbi fejezetben tárgyalt személ'lyel. 
Ugyanez az eljárás, ha a, nyomozás során jut erre a meg
állapításra. 

Ha kétely.ei vannak a járőrnek aziránt, Ihogy a cse
lekmény hivatalból vagy magánindítvimyra .üldözendő-e, 
inkább írasson alá nyilatkozatot, aminek joghátránya 
nincs, ellenben annak hiánya - iha szükség volna rá, -
már <hi,ba. 

111 agánindítványra jogosult. 

Ha az előbbi pont alattiak,ból megállapította, !hogy a 
cselekmény magánindítványra üldözendő. ezen rfejezetből 
kikeresi, hogy ki jogosult a nyilatkozatot aláírni. Ezt fel
keresi vagy kinyomozza és vele aláíratja a nyilatkozatot. 

Indítvánui határidő. 

A nyilat.kozat aláírása ut.án azonnal meg ,kelJ a jár
őrnek áIlapítania, hogy a cselekmény mikor követtetett el 
és a sértettnek m ikor jutott tudomására. mert a tudomá
sulvételtől számított három hónapon belü l  tehet csak 
indítványt - ismeretlen tettes ellen -. vagly ha ,a tettes 
kilétét megállapította. ezen megállapítás napjától számí-
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tott három hónapon belül kell az indítványt megtenni, -
hacsak a cselekmény eI noém évült. 

Mert ha a cselekmény pl. vétség, melynek elévülése 
három év, azonban a ··sértett a sérelmére elkövetett cselek
ményt az elkövetéstől számított Ikét év és 10 hónap mulva 
tudja meg, az indítvány megtételére már csak k,ét hónapja 
lesz, mert két hónap mulva elévül a cselekmény 'büntet
hetősége. Ha indítványát ez után a kéthónap után teszi 
meg, a cselekmény elévültnek tekintendő. 

Ilyen esetben is azonban legcélszerűbb a nyomozást 
lefolytatni és az ügyészséghez döntésre felterjeszteni. 
(Szut. 399.) 

Ha az indítványttevő az indítványt visszavonja, 
tovább nyomozni csak akkor kell, ha kétes a j árőr -előtt, 
hogy nem hivatalból üldözendő-e az eset. 

Ha nyomozás kÖ2)ben megállapítja a járőr, hogy a 
cselekmény Ihivatalból üldözendő cselekménnyel van kap
csolatban, nyilatkozat Inem kelI a nyomozáshoz, - ha 
pedig van nyilatkozat és azt 'Visszavonják, a nyomozást 
akkor is tovább ikelI folytatni 

Főmagánvádra üldözendő bűncselekmények felsorolása. 
Ezen cselekményeknél azt kelJ tudni, iho5'Y ha a fel

:lOrolt eset.ek a járásbírósúg .székhelyén fordultak elő, a 
panaszost közvetlenül a járásbírósághoz kell utasítani, ha
csak a tettes nem ismeretlE'n vagy a nyomozái' a bűnjelek 
megszerzése vagy a ténvállás tisztázása vég,ett szükséges, 
avagv ez hivatalból is üldözendővel áll összefü!!'!résben. 

Járásbíróság szék'helyén kívül a felj�lentést mindig 
át kell vennie a járőrnek, de ilyenkor nvilatkozatot is alá 
kelJ iratni. A felielellt.éflohez elég a feljelentő által előadot
bk lés az általa ·bemondott. tanuk neveinek és személyi 
adatainak ,beielentése és a tényállás leszögezése - a sér
tett és gyanusított bemondása ala!ljá!l. 

Nvomozni az e] őlJb i bekezdésben foglalt esetekben 
kelI csuuán ( Sznt. 400. ) .  

Meg kelJ iól ; e;rvezni .  ho!!'v úgy a ma!!.ánindítvánvi, 
mint a fömaQ'ánvádra üldözendő cselekmpnvek. valamint 
a csak oénzhüntetésQel bünteteneH) vét.ségek 1. és 2. oont
jáhan fo!!'l:lltak mind maO'ánindítvánvi cselekmények -
tehát nyilatkozatot is be ke11 szerezni. 

Csak pénzbüntetéssel büntetendő vétséqek fel.soro7ása. 
Ennél azt kell tunnllnk ho.'!'v HZ ilven 'e�yének, kik 

az 1-4. folvós"ám alatti rselekmpnvt követik el, akár 
rovott előéletűek. a'kár ne(H� csplekmpnv közhen tetten
érettek. csak a,kkor fOQ'hatók el. 'ha kilétük i�meretlen. de 
ez esetben is csak személyazonosságUik JnegáIIapításáig. 

Halál, életfof/lItig tartó fem/ház és az öt éve.n felüli 8za
badsáqvesztéssel büntetendő cselekmények felsorolá!{a. 

Ha a járőrnél felielentett va!!'y tudomására jutott 
cselekmények valamelvike az itt felsorolt 1-20. pont alá 
tartozik, úgy, ha a járőr a tettest kinyomozta, a ISZUt. 
312/1. pont alaoi án eIfo!!'ia. 

A 1 6. :pont 'al�tti looásn4.1 megje!!'v7€m, ho�v most az 
értékhatár n em 320 pengő, hanem 4000 nen!!'ő és a 3�8. 
szakasz után a 340. :szakaQz is ooszúrandó. mert ez intéz
kedi:J<: a lopás hűntettéhen v�ló visszaeoésről. melv esetben 
a büntetési tétel 5 léveru felüli, mikor is � tettes e1fagandó. 

!Rendkívüli .esetek bejelentése. 
Erre a Nyut. 9. meIIéklete intézkedik. Az írásban 

megteendő je].entésnél a Csüsz. 16. mintája tart.andó ' be, 
vagyis a h ivatkozás rovatba irandó, hogy a jelentés a 
Nyut. 9. meIIéklet hányadik pontjára tétetett me6'. 

OS8zetes rész. 
Bűntett vagy vétség -miatt körözött 'egyének. 

Hogy kiket kell ide előjegyezni, arra a jegyzék-

könyvecske vezetés,ére vonatkozó "l,tmutatás" 5. pontja 
intézkedik. 

Bevezetés továbbra is a Bűnügyi Körözések Lapjá
ból s a naponta Ikiadott Nyomozati f': rt.esítöből történik. 

Ezt a nyomozókulcs nem rteszi fele<llegessé, mert a 
nyomozókulcsnak az a célja, ho5'Y ha egy ismeretlen 
egyén !kerül a járőr elé, arról tudja megállapítani, 'nem 
áll-e körözés alatt. 

A jegyzékkönyvecskében elője.gyzettnél pedig az a 
cél, hogy ezeket a csendőr mielőbb megismerje, állandóan 
emlékezetében tartsa köröztetését, mert legvalószínűbb, 
hogy ott lesz legthamarább elfogható a Szut. 312i4., illetve 
7. pont alapján, ahol gyakrabban s zokott megfordulni, 
vagy ahová való. Ha tehát az őrskörletben arról értesü
lünk, :hogy egy idegen, vagy valwkinek rokona, vagy is
merőse érkezett, azonnal me5'nézzük :a j egyzékkönyveoo
kében, lhogy nem áII-e körözés alatt. 

Katonaszökevények. 
Ugyancsak az útmutatás 5. pontja szerint jegyzendők 

elő. A többi a nyomozókulcsban található fel. 
Ezeket a Szut. 507/e., illetve ra Szol6'. Szab. I. rész 

326/e. alpont ja alapján ,kell elfogni .  Szökésük miatt, iIIető
leg az elfogás biztosítására ellenük béke idején a Szut. 
305/5. pontja alapján fegyvert használni csa'k a negyedik 
szökés esetén, háború idején pedig a harmadik szökés ese
tén lehet, ,mert csak ezen esetekben 5' éven felüli a bünte
tési tétel ( lásd Kat. Btk. 183-199. § .  és 175. §-ait) .  Ameny
nviben a katonaQzökevény fel lenne fegyv.erezve, a Szut. 
330/4. pont alapján fegyver használható. 

Fegyvertartási engedéllyel bí1"6k. 

Ezek nyilvántartása : 
1 . Közbiztonsági ; 
2. Jövedéki ; 
3. A járőr személybiztonsági, ilIetve �ljárási .szem

pontjából fontos. 

ad 1 .  Ha a fegyvertartási engedéllyel bíró oly bün
tettet, vétséget, vagy kihágást követett el, !hogy a köz
biztonsá6'ra veszélyessé vált, még ha felfogása nem is in
dokolt - tőle a fegyver őrizetbe veendő. PI. magánosok 
elleni oerőszak, nyilvános verekedés stb. 

ad 2. Ha a járőr valakinél - ki nála előj,egyzéslben 
nincs - fegyvert talál, eIIenőrzi, hogy fegyvertartási en
gedéllyel rendelkezik-e, ha nem, ez esetben feljelenti és 
fegyverét őrizetbe veszi. 

ad 3. Ha olyan e6'yén követ el öt éven felüli szabad
s ágvesztésseI büntetendő bűntettet, ki ra jegyzékkönyvecs
ke .szerint fegyvertartási engedéllyel bír és el kelI fogni, 
a csendőr oktalanul ne !közelitse meg védett helyzetében, 
hanem előbb állapítsa meg, hogy a fegyvere nincs-e nála. 

Szükséges a fegyvertartási engedéllyel bírókat is
merni még azért is, hogy ha na5'yobb számú veszélyes 
foglyot kell őriztetni, ezek közül választja !ki a járőr az 
orzesre kirendelendőket. ( Szut. 559.) Vagy pedig a szol
gálaton kívüli fellépésnél is a fegyverbecsület megovasa 
céljából sürgős esetekben igénybe veheti ezek támogatá
sát. (Szut. 300.)! 

Vadászjeggyel bír6k. 
Ez nincs szoros összefüggésben a fegyvertartási en

gedéllyel bírókkal, mert az útmutatás szerint aZQlk, kik 
vadászás céljából rendelkeznek fegyvertartási engedéllyel, 
a fe6'yvertartási engedéIiyel bírók közé nem veendők fel. 
Továbbá, mert vadászjeg,gyel 'oly egyének is rendelkez
hetnek, kitkn€k fegyvertartási engedélyük, illetve fegyve
rük 'nincsen, ki'k asárral vagy 'kölcsönkért puskával va
dásznak. (Lásd : Vadásztörvény.) 
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Másrészt ,az (ire fegyvertartási engedély szempontjá
ból csak azokat tartja nyilván, kik örskörlete területén 
laknak. 

Vadászjegy szempontjából pedig mindazokat nyilván 
kell tartani, �ik az őrskörlethez tartozó vadászterületeket 
bérli,k, illetve azon területen lévő vadásztársaság tagjai. 

Ismernie kell tehát a 'csendőrnek a területén fegyve
resen megforduló egyéneket. Különben azt sem tudja meg
állapítani, ho.?y ,az ilIet.ő "városi" úr nem orvvadász-.e, ki 
idegen területen vadászik, ettől pedig a fegyver is őrizetbe 
veendő, hacsak azt 11e.tn igazolja,- hogy a bérlő, illetve a 
vadásztársaság engedélyével vadászik. 

Eoort az ewkre vonatkozó adatokat az erdekelt öl'sök
től, illetve rendőrkapitányságoktól .be kell szerezni és elő 
kelJ jegyezni. 

Téves tehát az a felfogás, hogy csak azokat kell 
nyilvántartani, akik a saját örskörletben laknak, ha
nem feltétlenül azokat is, kiknek ott vadászbérletük van. 

Halászjeggyel bír6k. 

Csak névre szóló halászjeggyel szabad halászni, ez 
másna,k nem adható át és felszólításra iel ken mutatni .  

Itt is, úgy mint a vadászjegynél, nemcsak azokat kell 
előjegyezni, akik az örskörletbe valók, hanem mindazokat, 
kik az örskörlethez tartozó nyilt vagy zárt vizeket halászás 
szempontjából bérlik, mert a 'halászjegy önmagában halá-
8zásra még nem jogosít. Ilyenek !halászó eszközökkel nem 
járhatnak a víz partján sem , ( 1'925. XLIII. t.-c. 7., 8. § . ) . 

A járőrnek 'ellen kell őrizni,  hogy :a halász nem halá
szIk-e tiltott eszközzel vai5Y tiltott módon. Tilos : 

a) kábító, mérgező vagy robbanó anyaggal való ha
lászás ; 

b) víz lecsapolása vagy bányában való felfogás,a ; 
c) a félmedernél nagyobb állandó halfogókészülékkel 

halászni.  Ha állandó fogókészülékek vannak, ezeknek egy
mástól a legnagyobb készülék háromszoros távolságára 
kell állani ok ; 

d) �áttól, 'Zsiliptől, haUépcsőtőI és más víziépítménytől 
le- és fölfelé harminc méter távolságra csak nyel-es Iborog·, 
gal szabad haláJszni  ; 

ej ide?,en ihalfajtát telepíteni F. M. engedély l1élkül. 
Ez ellen vétők �ivatal'hól Ifeljelentendök s halászati 'esz
közeik őrizetbe veendők.. 

A béka- és piócafo�ás i.s a halászbérlőt i1leti.  Nyilt 
vízből fogott méreten aluli halat, ha él, vissza keIi bocsá
tani, ha nem. él, a 'halászszemélyzet között Ikell szétosztani, 
áruba nem bocsátható. Ily méreten aluli, vis,:za nem bo
csátható halból naponta és személvenként csak ellv k-g 
osztható ki, a töhhi jótékonycélra értékesítendő. Ezt is 
ellenőrizni kell ( 1925. XLIlI. t.-c. 24. § . )  

Erdő-, ,mező-, vad-, !gátörök, álland6 éjjeliőrök. 
Ezek ellenőrzése, az éjjeliőrök kivéte!ével, nem tar

tozik szorosan a csendőrség rendes szolgálati teendői közé, 
mindazonáltal ismernie kell ezeket az őröket, azért, mert 
mint felesketett hat6sá6"i közegeket, a csendőr karhatalmi 
és egyéb célokra igénybe veheti. Ezekről még azt k:e1I tud
ni, ,hogy csak forgópisztollyal lehetnek felfegyverezve s 
csupán F. M. engedéllyel láthatók el Werndl-puská
val. Erdészek, erdőőrök vadászpuskával csak az esetben 
bil'hatnak, ha a részükre megállapított vadászjeggyel Il'en-
delkeznek. ( 

Az állandó éjjeliőrök ellenőrzése már ' a csendőr ha
táskörébe tartozik. Ezek hatósági közegek és feladatuk a 
csendőr megelőző szolgálatát kie6"észíteni .  Tehát fontos 
szerepkört töltenek be az állandó megelőzés kigészítésé
ben. Ezek elIenőrzéS<ét a Szut. 64/13. pontja írja elő. 

A polgári őrök fogalma alá ezek nem tartoznak. E 
fogalom alatt a különleges viszonyok között - mint ragály 
továJbbterjedésének megakadályozására, árvízveszély stb.
kor - felállított őröket ikeH érteni. 

'Kiderítetlen bűncselekmények. 

Az örsnek kötelessége, Iho,gy az előfordult kiderítet: 
len cselekményt az elévüIoési időn ,belül kiderítse. 

Ezt csak úgy érheti el, Iba az ügyet állandóan felszí
nen tartja. A kiderítés rendszerint a 'bűncselekménnyel 
összefüggő bünjelek alapján történik. Eoort az eltünt tár
gyak pontosan körülírva tartandók ' nyilván, !hogy a Ikide
rítetlen cselekménnyel összefüggés'ben lévő 'bűnjeleket a 
járőr minél határozottabban fel ismerhesse. Ezen adatokat, 
nemkülönben .az egyes gyanuokokat csak úgy tarthatja 
nyilván, ha pontosan előjegyzi. 

KörözéseTc. 
Az örsállomás és ezen felül az örs<körletrhez tartozó 

községek külön-külön betétfüzetben tartandók nyilván. 
Közbiztonsági szempontból ismerni kel! a községek 

terüIetét, I'akosságának számát és' nemzetiségét. 
Főként pedig vásárok és ibúcsúk napját, amikor na

.i("yobb tömeg gyűl össze s mikor a közbiztonság fenn
tartása nagyobb gondot igényel. 

Községenként nyilvántartandók továbbá : 

Rovott előéletűek. 
Ha a :rovott előéletű bűntettet vagy szabadságvesztés

seI .büntetendő vétséget követ el, a tSzut. 312/6. 'pont alap
ján elfogandó. 

Ha tehát a csendőr a jegyzőkönyvecske alapján meg
állapítja, hogy rovott előéletűvel van ,dolga és cselekménye 
nem pénzbüntetéssel 'büntetendő vétség, elfogja, még nyo
matékos 'gyanu esetén is. II'yen rovott előéletűnél fontos fe!
jegyezni,  hogy az illető büntetése nem 15 'éven felüli volt-e, 
mert ez esetben a 'Szut . .330;5. 'Pont alapján ellene fegyver 
is használható az elfogás 'biztosítása céljából, mint "ve
szélyes ,gonosztevő" ellen. 

Ily rovott előéletűnél fontos még különösen azt elő
j egyezni, hogy az illető előző !büntetéseit , nem rablás, zsa
rolás, lopás, sikkasztás vagy orgazdaság bűntette miatt 
kapta-e. Mert, ha előző ilyen két cselekménye bűntett 
volt és újabban me6'int l opás vagy sikkasztás bűntettét 
követte el, el kell fogni, mert a büntetési tétel ily esetben 
5 éven felüli (Btk. 240.) .  

Ugyanez ,áll a Ikerítés ,bűntettére is, csakhogy ennél 
már az egyszeri visszaesés is minősít, tíz éven belül. 

Szokásos bűntettesek. 
Ezeknek szorosan vett büntetőjogi meghatározásuk 

nincsen. A jegyzékkönyvecske útmutatása tartalmaz erre 
magyarázatot, mely szerint, ha valaki háromszor követett 
el bűntettet vai5Y vétséget, akkor kerül a "szokásoa

" 

bűntettesek közé. 
Ez annyiban bír fontosIsággal, hogy Iba ezek nem is 

követtek el bűncselekmény t, sem :pedig ennek gyanuja 
alatt nem állanak, a Szut. ,362. pontja alapján mégis 
ellenőrizni kell őket, 

Megjegyzem azonban, !hogy azokat, kik ,rablás, zsa
rolás, lopás, sikkasztás, orgazdaság miatt lettek ibüntetv€, 
a rovottaknál kell nyilvántartani, mert az előbbi ,pontban 
említettek m iatt cselekményük 10 évig minős.it, ami fontos 
az elfogás <és fegyverhasználati jog szempontjából is. 

Ezen adatokat a járőr nem tarthatja emlékezetben és 
különösen nem tudhatja akkor, iha csak nemréGen !került 
az örsre, ezért ezek pontos vezetése, fellépése !Szempontjá
ból különősen fontos. 
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Gyanus egyének. 

Gyanus lehet az egyén 3 szempontból : . l . . állami és 
társadalmi rend e!1enes üzelmekért ; 2 . .  hogy előzőleg eJ.kö
vetett büncselekményeket ő követett el ; 3. közveszélyes 
111 u nkakerülés ,szempont j ából. 

ad 1. il\l'egfigyelendő a Sz ut. 363. pontja alapján, . még- . 
pedig oly szempontból, h06'Y- kikkel ,tart fenn összekötte
tést, nem utazik-e feltünően sokat ? Szükség esetén a nyo
mozó alosztály általi megfigyeltetését kell kérni. 

ad 2. Összefüggésben van ,a kiderítetlen esetek ny 0-
mozásával. 

ad 3. Nem csavarog-e ?  Nem tart j a-e fenn magát /til
tott szerencsejátékból, mások kihasználásából, nem tar
t attatja-e ki maglát kéjnővel és főleg nem merülnek-e fel 

Ezen helyek helyszínét alaposan ismerni kell, különö
sen rubbóI a szempontból, rhogy n incsenek-e titkos kijáratai 
(pincébe vezető csapóaj tók a bútorok alatt) ,  nehogy a 
közártahnúák az eHenőrzés elől elosonhassanak. Ezen he
lyiségek vázrajzát is tanácsos berajzolni. 

Jegyzet. 
így j e gyzi fel a járőr az egyes tel'eptál'gyaknál ész

lelt gyanus körülményeket, melyeket a következő járőrök-
nek ' is megfigyelés tárgyává kell tenniök. 

. 

Ennek aTapján kerül be azután valaki a gyanueak 
kÖ.zé. Ide vezeti be a csendőr azon egyének neveit is, kik 
valamely 'kÍlhágást akartak el,követni és a j árőr figyelmez
tette öket ; a következő járőr ,őrzi ellen, hog-y a kihágást 
az illető nem követte-e mégis el .  

A felsoroltakból láthat-

'lI\ 

ellene oly tények, melyekből 
gyanítható, hogy rendszerint 
másutt elkövetett bűncselek
ményekbőI tartja fenn ma
gát. Ennek a megállapításá
ra most igen jó segítséget 
nyujt a Nyomozati Értesítő. 
mert ha a gyanus egyén tá
vol volt, hazaérkezése után a 
távollétében elkövetett bün
cselekmények során eltünt 
tárgyak után tarthatunk ná
la házkutatást, ami ered
ményre vezethet. 

É.JFÉCl JARŐR. 

j uk, hogy a jegyzékkönyvecs
kének jóformán állandóan 
kézben kell lennie, hogy a 

járőr jól végezhesse szolgála
tát. Célszerű lenne a jegyzék
könyvben egy betűsoros la
pot tartani .  Ebbe abc sor
rendben a tereptárgyakat ve
zetjük be. M inden tereptárgy 
után bejegyezzü'k, hogy mire 
keH a járőrnek figyelemmel 
lenni, i lletve melyik felsorolt 
jegyzetnél talál bejegyzést 
az iHető tereptárgyra vonat
kozólag. Ez különösen újon
nan 'odahelyezett járőrveze
tőkre nézve fontos és meg
könnyíti az adatok ' megtanu
lását. 

Rendőri felügyelet alatt állók 
és feltételes szabadságra 

bocsátottak. 

Ezeket a rendőrhatóság 
közli az örsökkel, előjegyzen
dők, mert ellenőrizni kell 
őket. 

. .  
, .1 " iI�(,tó cs,ÍI'dCt 1nellett 

Most csak la1·I.asok telelnek 
,"eg két csendőr bandukol, 
Viltal'Ve1'ő sötét éjjel 
Jlictskotlllal. ltóval, s�éllel, 
Me.�s�e ltá�tól, lalutól • • •  

'I'is�ct lml'tjá t  jól b ejárják 
De bizoUlI ott ne1U találj(íf� 
Seltolse"l a csónakost, 
Me1·t altol a fcu'kas vonít, 

A feltételesen szabadsá-

M Pg altol Ct vilta1' 01'dit, 
Ugllan ki is járna most'! 
Kergeti a s�él a. vilta1·t, 
j"ess�i löldön ,ninden kiltalt 
S 1I""glagllott a� élet is, 
N elit Uh'ődve seJn1ni 1náss,,', 
TÖl'lletetlen kitartással 
Meu" (t csendőr éjjel is. 

Az eddig írtak alapján 
úgy gondolom a . jegyzék
könyvecskének gyakorll!ti fel
használását, hogy a tereptál'
gyakhoz való . érkezés előtt 

goltakról az örs a kerületi 
parancsnokságok . é.rtesítés� 
alapján vesz tudomást. Elő-

_. __ "' .. "'-::......o....-.;.'.'�.;:."--

jegyzés után a csend& elmeg,Y' a !községi előljárósághoz, és 
kijegyzi, hogy �ilyen felügyeleti rendszabályokkal lett 
az illető szabadságolva, mert a fogházigazgatóság erről a 
községi előljáróságot értesíti.  

Ezen szabályok ismerete szükséges, mert h a  a szabad
ságolt ezen szabályokat megszegi, úgy a Szut. 312/19.  
pont alapján el kell fogni .  

Kiutasított vagy kitiltott egyének. 

Kiutasítani ideiSen állampolgárt lehet, Ibírói ítélettel. 
Ezek ismerete azért szükséges, mert 'ha visszatérnek, [l 
Szut. 312/20. ,pont értelmében el kell ők,et �fogni. 

. 

Kitiltani magyar h onosokat szoktak b izonyos közsé
gekbőI, ha nevezettek nem oda íIletékesek és a körer.köl
csiség,re vagy a 'köZJbiztonságra veszélyes az ott-tartózko
dásuk. Ha az ilyenek oda yis.szatérnek, a Szut. 312/20. 
pontja alapján elfogandók. 

Lebujok és rossz hírű Ikocsrruik. 

Ez�ket ellen kel! őrizni, mert az ilyen Ihelyeke� a ,tu
lajdonos eg-Ylszersmind rendszerint orgazda is. Az ily Ihe
Iyeken :szoktak éjjeli szállást és menedéket kapni a bűnö
zők, továbbá, mert tiltott szerencsejátékok és kéj elgések 
is folynak itt. 

Ezek a helyek közbi:áonsági szempontbó'! állandóan 
ellenőrzendők, !Sőt a szükség/hez képest bármikor átkutat
hatók ( Szut. 437/g. ) .  

ti,. 

a járőr megnézi, nogy mit keH ott ellenőriznie, ennek tu
datá,ban a célnak megfelelően fog a Ihelyszínre ( esetleg 
rej tve ) megérkezni .  Nem fog ott céltalanúl időzni, azon 
törve al fejét, mivel töltse el a tereptárgynát vagy község
nél előírt időt. 

Az egész meg-előző' szolgálat lérdekesebbé válik ezzel. 
Különösen, ha j egyzeteket Ihelyesen készítünk magunknak, 
sQkszor lényegtelenek látszó családi perpatvaro�ról is .  
Ezeket minden szolg>álatnál megfigyeljük, hogy. nem fa
j ult-e el .ez a .jelentéktel'ennek l át.szó esemény büncselek
ménnyé. 

Hogy mily j elenségeket j egyezzen itt fel a járőr, erre 
támpontot adni nem igen 'lehet. Ez a j árőr 'Ügyesség-étöl .és 
főként megérzésétőI ' f,ügg. Meg !kell /3ejtenie, hogy az a bi
zonyos cselekmény -nem fog-e valamivé kifejlődni .  

A z  így teljesített szolgálat, h a  nem vezet is mindig 
bűncselekmény kiderítésére, egy haszonnal mégis j ár, az
zal nevezetesen, !hogy a lesendőr .na.gy emberismeretre és 
következtetőképességre tesz sozert. 

Az egyes fejezetekl1é'l a részletes adatokkal az volt a .  
célom, hogy a j egyzékkönyv'ecske valódi és gyakorlati 
hasznára rámutássak ,és ezzel is megkönnyítsem a j árőr 
nehéz munkáját. Ezt máról Iholnapra a gyakorlatba átvinni 
nem lehet, azonban követJkezetes munkával és idővel sok 
hasznát veszik a járőrvez.etők a j egyzékkönyvecske gondos 
és alapos 'vezeté.sének. 
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Karácsonyest. 
frta: Vályi Nagy Géza. 

S z e m é l y e k : 

NAGYAPÓ, 
KA T ALIN, a 'leánya, özvegy, 
LACI 8 éves I árvák, nagyapó unokái, 
11:VI 6 éves f az özvegy · gyermekei, 
ANGYAL, 
PASZTORFIú, BETLEHEMESEK. 

Idő : Jelenkor. 

(S z í n : Egyszerű, szegényes polgári szoba, hátul ajt6, 
balra fehé1"!üggönyös ablak. A szobában 6don, festett búto1·ok. 
A szoba közepén fehér ab1'os8zal leterített asztal, rajta mécses. 
A szoba egyik sarkában kis vaskályha. Nagyap6 gondolataiba 
merülve ül, a gyermekek a kályha mellé húz6dva játszadoznak. 
Katalin gyermekruhát var1·ogat.) 

KATALIN (nagyot s6hajt) : 

MHyen \borult, mily vaksötét az ég, 
B elhuny ta fénylő sok csillag-szemét !  
Eltűnt a szín, fény, ragyogfus, mosoly, 
E gy biztató j el, villanás sehol, 
Sehol sem gyúl a baljós éjszakán ! 

LACI (élénken) : Úgy-e karácsonyest van, jó anyám ? 
Ma örülni és nem búsulni kell ! 

ÉVI (kiváncsian) : A kis J ézusm mondd, mikor jön el ? 
LACI : Karácsonyfácskát h oz-e az i dén ? 
ÉVI : Cs�lIogó gyertya lesz-e a hegyén ? 
LACI : Csüng-e rajt' csörgő, dió, csemege ?  
11:VI : E züst csengetyű csengetyűzik-e ? 
LACI : És min.den széptöl, jótól, terhesen, 

Meghaj'lik-e 'az á.g ? 
KATALIN (lemond6an legyint) : Nem, gyermekem ! 

Ma nem örülni" csak sírni ,fogunk, 
N em volt még ilyen bús kiarácsonyunk ! 
Fenyőfaágon ,gyertyaláng sem ég, 
Nem 'lesz csengő dal , . .  enyelgő beszéd ! 
Derü, öröm, kedv elszáll iIllessze tájra, 
A boldogság sem ver vidám tanyát . . .  
S mi ,összebújva , ,bús,lalkodlva, fázva 
Siratgatju'k a rombadőlt hazát ! 
(Sírni kezd, mire a gyermekek közelebb símulnak 
hozzá. ) i 

r ,ACI (vigasztalva) : Anyám, Anyám, no ne sírj ,oly nagyon ! 
KATALIN (tovább könnyezve, mély meghatottsággal) : 

Gazok p.rédái a  már a drága hon ! 
Bitorlóké a dlús, áldásthozó, 
Ka,lászos róna, völgy, folyó ! 
A Tátra, Fátra, Mátra bércei, 
S a ;patakok ; a 'bércek könnyei, 
A kék hullámú, fénylő Adria, 
A vadvirá.l!os keblű Hargita, 
S a Ihonfibútól ködlő, 'bánatos 
Magyar vizek : ..az Olt, Szamos, Maros, 
És annyi, annyi f-éltett mindenünk. 

ÉVI (félénken) : Édes lsteIlIkém, jaj mi l'esz ;velünk? 
KA T ALIN : A koldusná:l is koldusabbak vagyunk, 

Nincs egyebünk már (felindulással) csak .gyalázrutunk ! 

(Kis szunet.) 

NAGYAPÓ (csendesen felemelkedik. Leányához megy, 
gyemgéden magához vonja; meleg hangon) : 

Csmapodj ál, én édes gyermekem ! 
B iQ:ony gondterhes, sivár a jelen. 
De a jövő � az nem reménytelen ! 
Súlyos keresztet hordunk - jól tudom -
De j ártunk már a golgotás úton ! . 
Töröld le szemed omló !könnyeit, 
L,!gyen orvosa lelkednek : a \hit ! 
H isz volt már ilyen elárvult 'a nemzet. 

(Fejére és ősz szakállára mutatva) 

E ,tisztes fejre s ősz szakál'lra nézz ! 
És \halld mesémet . " jót tesz maj d  szívednek 
E gy multbanéző kis emlékezés ! 

(Leánya mellé ülve, beszélni kezd, a gyerrnekek nagy fi-
gyelemmel hQ,llgatnak szavára.) 

Világdsnál i,s 'letörött a zá.szlónk, . 
S reánk borult a hosszú, néma gyász, 
Búcsút vettünk szent, pusztuló hazánktól. 
Keserves, fájó volt a búcs.úzás ! 
A ,poklok poldán, 'Vad örvénye,n, jártulIllk, -
Al mi kísértésünk éjjele alatt, 
K,ét igaz társunk, hűséges barátunk : 
A hit s a csengő dal mién'k maradt ! 
Éhségünket, lelkünknek gyötrő szomj'át 
Ezek oItották el ! 

LACI : (nagy tetszéssel) : Be szép a mesád ! 
ÉVI (kíváncsian) : S daloltatok ! ? 
NAGYAPÓ : l'gen ! IS .ha felsírt nótá.Illk, 

Kárpótolt sok-sok veszteségek-ért ! 

(Künn kopogá.s hallatszik.) 

LACI (félénken) : Apó, hallod, ki,W , " kopp , . , csörrent 
a zár ! ?  

(Az ajt6 felé néznek.) 

NAGYAPó : Talán 'Vala.mi eltévedt madár 
Surrant ej. ott ? 

11:VI : IK'Lpp . . .  ,'kopp . .  , iha,�lga, már megint ! 

(Ojabb kopogás,) 

NAGYAPÓ : .Nézzétek meg, Ihogy Ud! van odakint? 
S engedjét�k Ibe, ha Ibús földi, vándor, 
Ki .látta, \hogy itt 'bent :mécses 1P�8'lá:kol. 

(Gyerm(;}kek többször kitekintemek, mn,jd félve 
visszahúz6dnak.) 

KA TALIN (atyja felé fordulva) : H itről, vigaszról besz�;· 
tél atyám, 
Tekints ;végi,g e ,pusztuló hazán ; 
M inden ajkon csak panaszszó, sóh'aj, 
OlYan az ország, mint e gy ra.vataI. 
Melyen hűlt szívvel oút fekszik a nemzet ! 
Atyám, a,ty-ám, :hát vilgaszt Ihol keressek ! ?  

(Fájdalmasan.) 

GYIászhír, sírás csak, ami ,ide téved, 
Halá:lMrgést, jajt 'hoz felénk a szél : 
A meg-botozott, mejl'csúfolt testvérek 
E.gekbe halló Mkogása kél : 
Erősza!k., ármány, gyűlölség, gYllllázat, 
Zsarnokság, véres vadság tomJbol itt, -
É s  ni'ncs, nincs, ild :az elvadult világnak 
Megváltaná sok, tenger bűneit ! 

(Kívülről mindinkább erősödve " Mennuből az anqyal" 

hangjaJi hallatszanak, - mindenki megilletődve hallgat.) 

NA GYAPÓ : Hanga, mily csengő, Ibűvös.-bájos dlaUam ! 
11:VI : Még cs'aik távolról cseng, muzsikál ha'lkan ! 
LACI : De mi,ntJha már-már közeleibbről csengne ! 
N AGY A PÓ : Rem€nymag;ot ,hint cRügged)() szÍvekibe ! 

ZsoJtár-, zsO'!ozsma'hang zendül 'e dalba ! 
LACI : M ár egész \közel \hangzik, hallga . . .  hallga . , , ! 

(Az éneket 'a bent lévők halkan dúdoliák, - pásztorfiú 
feldíszített karácsonyfát hoz és az asztal közepére helyezi.) 

PARZTORFIú : Jézuska hozta ! 
L A CI : J aj Ibe gyönyörű ! 
ÉVI : M PIIlnyi mos'olv,gás. csiHojl'ás, derü ! 
KA 'T' A LTN : Alommá szépül a rideg való ! 
LA CI : És mennyi füge. alma, mogyoró ! 
ÉVI : És mennvi égő. fénYllő :$Z'yertyaJáng. 

Mennyi cukor, dísz mosolyog reánk ! 
ANGYAL ; Vd:vözlégy nagy n a'P ! . , .  Mők teljessége, 
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�eményeinknek rózsás reggele ! 
ürök Igazság, Áldás, égi ti,é!ke ! 
Mal'aszt, Boldogság, Jóság :kútfeje ! 
Ho�sánn� Néked, Bölcsesség királya ! 
y Ilagossag, Ut, Hl tünk SZJlldlwára ! 
Áldott, aki jött az Úrnak nevében. 
S lbűIVös csodákat művel ,idelent ; 
Az "Irgalom" és "Szeretet" jegyében 
Épit, alkot . . .  új vi'lágot teremt ! 

(A IB etlehemre muta.tva.) 

E kis j ászol az Eszme 11ordowja, 
Mely IID�JoIiólknak üd'vösség.e lett, 
Melylből a földi bűnök lVlegváltója 
IndlU'lt útnak - ki értünk JctHdetett ! 
Érettünk .vérzett . . .  hordá 'a keresztet, 
Töviskoszorús ,fővel, szótlanul, 
Ki't meg.gyaláztak, durván meglköveztek, 
S latrok mellé feszítének ga�ul ! , 
Ki megihalt értü,nk - ámde harmadnapra 
A szilIDIasírból fénylő Iillellin�be szá!llt, 
S most ,glóriásan ott van a magasban, 
Hallgatván zengő szerálfok ,dlaIát ! 
Az Isten�ember mártír szenvedése 
A te sorsoda,t példázza : Magyar ! 
Tesw,ér'kezektől iszonyú örvén�he 
Döntött - vergődő, m essiási fad ! 
Reád bár éj . .  sír sötétje terül -
Hi,gyj, !higyj . . . N e csüggedlj ! . . .  Véget ér a gyász ! 
Kriiptád elöl a !kő elhengerül ; 
Minden halálból van : 'l<'eltámadás ! 

�AGYAPÓ I(megilletődve) : Láltod, leányom ! - fél
órája még 
Hilo'eg til�helynél itt szomorkod,ánk ! 
S most szívüIllk, lelkünk iddó meleg.ét 
Árasztva széjjel, meleg l'8tt szolbánk ! 
M inden zugolylban bIztató í,geret, 
Élet, remenység csábít, im,teget : 
Apró emberKék mÓkáznwk, 'beszélnek, 
CsipQgnak, mint a pajkos verebek ! (Erőteljesen) 
S a gyönge plántá!k nőnek ! . . .  ieomosuJ.va 
Sudároa szökneK . . . S ,éj en, vészen át, 
ROInlhalmaJz hátán - megteremci'K újra 
Az új, virágzó, nagy magyar Hazát ! 

II.� én .fjaszdm. 

Anyám porával szentelt;, drága rög, 
Btve�zhettél száz árulás közott, 
h'ttepne te tV, a toldrazó mnar, 
N e/Cem hazám me{lts Te vagy : Bihar. 

N em konc, nem föld, nem kincs termő határ, 
Föléje lel/Cem mtgis hazajár, 
Vérembe zsongó orök fogalom: 
Egy sírdomb. MiaUa megsem alhatom. 

Úr Isten! hogy elkopott e szó, 
Mily olcsó s ures hanggal harsogó, 
Hogy zúg, hogy bömböl fé[,..orszagon át; 
Haza! Mi hát a hazád ? 

Multat varázsló boldog áhitat, 
Mi kínnal, vigasszal, hittel átitat. 
Mit örökbe hagysz ,e szent .8zóval: Bihar, 
Egy sír, egy dal, egy rokkant régi ház. 

Hova lelkedben mindig hazaiársz, 
Éjféli órán, wmi átnyilal: 
Életed, multad - ez a szó : Bihm·. 

Dutka Ako8. 

Egy magányos ércszobor 
a Boszporusz partján .. 

trta: dezséri BACHÓ LÁSZLÓ ny. őrnagy, tanál' 
a Ludovika Akadémián. 

A sztambuli szultáni kéj lak, a Szeráj ősi parkjánai{ 
temetői csendjeDen egy ful'csa ércszooor néz le a .l:SOSZpO 
ruszra. Furcsa volna ez a szobor akkor is, ha a l:>€c&i 
HOI Durg, vagy a volt német császári palota kertjeben ál· 
lana, de itt, a nemrég a közönseges halandóKnak szmte 
hozzaIernecetlen, tl{;;{oKba bUrKOIOQZO torOK szultam valOta 
parkjában, ahol minden rög, minden bokor romantikus, 
harcos multról, . világv,erő szultánokról beszél', kik három 
viJágrészben hordozták meg a Próféta zászlaját, ez a 
szobor majdnem groteszk. Nem valami lovasszobor ez, 
amely valamelyik szultánt vagy nagyszakálLú, turbános 
nagyvezért ábrázolja. Egy borotváltarcú, a legutolsó pá
risi divat szerint öl,tözött fiatalember ércbeontött kép
mása áll, gladiátori pózban, ökö�beszorított kezekkel, 
előreszegett fejjel és megfeszített iZJmokkal, a talapzaton. 
Nincsen bogláros turbán a fején és görbe szablya az 01-
dalan, hanem múvészi csokoroa van kotve a nyaKkendője 
és gyönybrűen ki van vasalva a nadrágj a. Ez a furcsa, 
magányos szobor Ázsia felé fordul, hátat fordít a ki
ürült 'szultáni háremeknek, hátat a Szeráj nak, ahol a bu
kott szultánok a fél világ kincseit halmoz ták garmadába ; 
hátat fordít Európának, amelynek harcmezőin agyrémek 
hajszolásában fogyott el és merült ki egy pompás nép 
minden ereje. Erre az angolosan kinéző borotvált férfire, 
Kemál basára, néz a délibábok kergetésének lázából ki
gyógyult török nép minden fia Sztambultól a Kaukázu
sig. Szobra a Szeráj kertjében, bármilyen furcsa legyen 
is, ma hármas szimbolum : tagadása a multnak, vigasza a 
j elennek és reménye egy talán boldogabb jövendőnek. 

Ki is hát 'ez a modern Herkules, akinek egyetlen sza
vára a török levetette ősei burnuszát és turoanját, szél
nek eresztette a háremét, máról holnapra sutbadobta az 
évezredes hagyományokat, ki ez a varázsló, akinek egyet
len hívására, ha kell, hadseregek nőnek ki a földből a 
török történelem legtragikusabb korszakában, mikor hié
nák és dögkeselyűk, prédájává dobta oda a győztes ántánt 
a halottnak hitt ozmán óriás véres roncsait ; ki ez az új 
Próféta, akinek egy szemrebbenésére új főváros, gyárak, 
vasutak épülnek és új, modern világ keletkezik a szomorú 
anatóliai pusztaságokon, akinek egy intésére a hiénáktól 
kikezdett véres óriás talpraugrik és fittyethányva a világ 
hatalmasainak, karddal az egyik, kalapáccsal a másik ke
zében kényszeríti rá azokra a maga akaratát és ejti bá
mulatba az egyész világot ? Ki ez, honran jött, mit akar 
és mit csinált már is ez a hős, a "Gházi", a "lehetetlen" 

vállalkozások zseniális embel1e ? Erre a kérdésre kerestem 
és találtam is feleletet, mikor a nyáron egy kissé kiáb· 
rándulva, a régi, megszokott, kedves é s  hangulatos keleti 
képek után kutatva j ártam-keltem az európai és ázsiai 
Törökországban, Sztambul sikátoraiban és bazáraiban, az 
új , modern Szmirna amerikaiasan egyenes és józan ut
cáiban, a sziriai pusztaságokon, Damaszkusz hűvös me
csetudvaraiban és Egyiptom piramisai alatt, ahol min
denütt elkísért ennek a csodálatos modern prófétának az 
eg.ész mohamedán világban emlegetett neve. 

. Nálunk együtt szoktAk emlegetni a spanyo� és olasz 
diktátorokikal, .pedig a munkabírást és a vasakaratot ki
véve, nem hasonlítanak egymáshoz és szerepük is telje
sen különböző. Spanyolország nem vett részt a világháb� 
rúban, Olaszország helyzete pedig, mint győztes hata
Jomé, minden nehézségei dacára, nem is volt hasonlítható 
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a szétesett, ebek harmincadjára utalt császári ottomán 
birodalom kétségbeesett helyzetével. Primo de Rivera éo: 
Mussolini feladata meglevő erőknek a megszervezése és 
új működési irányba való terelése volt, Kemál pedig a 
semmiből való teremtés egy szétesett, eltemetett vHág 
üszkös romjain. Egy népet kellett neki felráznia, amely 
elvesztette volt a hitét az egész világban és önmagában, 
amely szultánjai hóbortjának áldozta fel faji energiájá
nak . egész . bőségét, ahelyett hogy önmagának és önma
gáért élt volna, ahelyett hogy er,ejét meghaladó világha
talmi fantazmagóriák után kergette volna . a harcmezőkre 
századokon át legjobb fiait. 

Kemál már mint fiatal tiszt felismerte ·a kalifaság 
gyengéit és a pánizlamita állam ábrándjának a tarthatat
lanságát és csatlakozott az ifjú török mozga]omhDz, 
amelyben nevezetes szer,epet vitt. Együtt dolgozott ·Dzse
máI, Talaat és Enver-l',el a korszerű reformok bevezetését 
és Törökország modern alapokon való ,teljes átszervezéset 
célzó mozgalomban, de eleinte nem vDlt valami nagyOll 
népszerű, mert szintén igen tehetséges munkatársai felis
merték erélyét és tehetségét é s. mintha csak meglátták 
volna- benne a jövő emberét, féltékenykedtek . rá. · N em 
tudn i, saját j ószántából-e vagy azért, mert a hisz
téri ku san féltékeny Enver félreálIította, vagy pedig azért, 
mert nBm értett egyet munkatársai módszereivel, egy
szerre hirtelen letünt az ifjútörök mozgalmak ,színpadáról 
és rövidesen az olasz-török háborúban, a tripulini had
színtéren, csillogtatja meg fényes tehetségét, ahol mint 
egy önkéntes felkelő sereg vezére, az olasz h.ódítás ellen 
kétségbeesetten küzdő irreguláris arab-török csapatok 
élén hervadhatatlan babérokat szerzett a padisah zászló
jának. A tripoliszi hadjáratot köv,ető balkáni háborúban 
a sok vesztett csata után a török ihadsereg a híres csataI. 
dZBai vonaira vonult vissza ; az egész világ szívszorong
va leste, mikor törik meg a bolgárok a török hadsereg. 
utolsó ellenállását és szedik Ie a Hagia Szofia mecsetről 
a félholdat. Itt is Kemál sz·ervező zsenije áUította meg a 
katasztrófát, a bolgár hadsereg legjava .vérzett el Csa
taldzsa védművei elott. Két év mulva kitör a világháború 
és csakhamar a Dardanelláknál dörögnek az angolok ágy.úi. 
Kemál a legexponáltabb helyen kap paranC!Snokságot, a 
partraszállott angolokat a tengerbe kergeti és másodszor 
is megmenti Konstantinápolyt és vele a török szultánok 
birodalmát. Alig pergett Ie a h'aldokló ozmán hadidícső
ség egyik legszebb hősköl'teménye a Dardanellák előtt. 
egy másik elveszettnek látszó ügy megmentésére küldik 
le Sziriába, ahol a török hadsereg roncsai szétszórt cso
portokban hátráltak a győzők elől Anatóli,a határára. 
Kemál ilsmét megpróbálja a lehetetlent, a demoralizált, 
hadseregnek már nem is nevezhető, éhes, rongyos töröl, 
hadba újra lelket önt, azt újraszervezi és az ántánt csa
patait megállítja az ősi török föld, Anatólia határán. E7. 
a haditény, bár Kemál a végzetet, a központi hatalmak 
összeomlását megakadályozni nem tudta, későbbi követ .. 
kezményeiben .Törökországot ismét megmentette, mert el
lenkező esetben az ántánt Kisázsiát is megszállotta. volna 
s akkor. még Kemál zsenije sem menthette volna meg az 
ozmán :birodalmat a teljes Ifeldarabolástól. 

A ;bekövetkezett összeomlás után Sztambulba megy 
és ott várja, mire ítélik sorsüldözött ,hazáját a pári si 
békediktátorok. Már híres ember,i mindenki tőle várja a 
birodalom felosztásának vagy szétmálásának a megakadá
lyozását. Sztambulban, úgy! mint Berlinben, Bécsben vagy 
Budapesten, teljes a felfordulás és a '  fejetlenség, az új 
szultán tehetetlen, környezete fejvesztetten törődik ·bele az 
elháríthatatlannak látszó végzetbe és minden ellenintéz
kedés megkísérlése nélkül, ölbetett kézzel · várja á TörÖK-

ország felosztását már régen tervező győztes nagyhatal
mak ítéletét. A külső tartományok, Szíria, Palesztina, 
Mezopotámia az ellenség kezén, a Kemál által megmentett 
csonka törzsön ,pedig kurdok, örmények, ,görögök késüket 
fenve néznek farkasszemet egymással és a török gazdá· 
val, készülve a véres leszámolásra. Sztambulban nem pa
rancsol senki, a török a legkevésbé, a birodalomban pedig 
teljes az anarkia. Az ántánt katonai bizottságai és meg
szálló csapatai a városokban csak a �saját biztonságukkal 
törődnek és a Fényes Portát noszogat ják a rendcsillá
lásra. 

És a tehetetlen szultán tehetetlen minisztereivel fog· 
va.cogva dugja össze a fejét a sztambuli Szeráj valamelyik 
zugában és vagy a Prófétai valami különös. sugallata foly
tán, vagy pedi,g azért, mert félt attól, hogy ez a kemény 
katonai és ,reformátor itt Sztambuliban még valami galibát 
csinál, Kemált bízza meg azzal, menjen el Ana'tóliába és 
vessen ' véget, ha tud, az anarkiának s mentse meg a füs
tölgő romokból, ami netalán még menthető. Dehogy kül
dötték volna el,' ha sejtették volna, hogy ez a fiatal gene
rális, ha' meg is felel' a feladatának,. az anarkia letörésével 
egyidejűleg végezni fog a szultánok trónj ávaL és a kalifá
tussal is. Kemál, akinek az egész eddigi élete lehetetlen
nek tartott helyzetek megoldásából állott, vállalkozott az 
emberfelettire. Egymagában, minden anyagi eszköz nél
kül, csa:k egy szultáni irádéval a zsebében � és ki törő
dött ebben a kaótikus zűrzavarban a Ipadisah irádéival ? 
- nekiindult az egeket · megostromolni. . És . megostro. 
molta. 

. , I  
A nagy katonában felébredt a nagy diplomata. Kész 

tervvel indul neki ! Kisázsiának. ' Tervét egyelőre 'nem kö
zölte senkivel ; igaz, nem is igen volt neki :kísérete. Ami 
azután következik, az a i világtörténelem egyik leggyönyö. 
rŰlbb éposza:. 

A kisázsiai Samnsunban , köt ,ki és egyetlen katona, a 
szükséges anyag� eszközök nélkül, merészen nekivág terve 
keresztülvitelének. Ezt · a' Sztambulban uralkodó általános 
zűrzavarra és (főképpen arra a :körülményre építi, hogy 
Törökország mikénti felosztásának a ,részleteit iIIetőleg 
az európai hatalmak között a legélesebb ellentétek ural
kodnak. Kemál !nagyon !jól tudja, hogy miután a Ibolsevi
zált Oroszország egyelőre ákcióképtelen, a Dardanellák 
birtokára pedig Angl(a pályázik, amit sem a többi ántánt
hatalmak, 'sem pedig a magát Bizánc örökösének ta.rtó 
görög szomszéd nem néznek valami dó szemmel.  Számít • 

arra is, hogy a katasztrófa első thatása következtében va
lami) apatikus tétlenségbe dermedt török intelligencia. csa:k 
a jelet , várja arra, hogy iValaki körül csoportosulhasson és 
megindíthassa a nagy török sza:badságharcot . az .egész vi
lág által kimondott halálos . ítélet ellen. Előtte lebeg a 
nagY' cél, legalább annak a törzsét és az azon élő töröksé
get mentse meg Tripolisz . vagj' Arábia sorsától. 

Kemálnak semmi sem lehetetlen. A szultán nevében 
meghordoztatja a véres kardot. Anatólia ,pusztáin, össze
gyüjti a szétszéledt Iveteránokat, soroztat, feláIíttatja a 
szétzülJött csapattestek kereteit és ezeket megtölti rész
ben a Ibirodalom minden 'részéből a csodálatos hír Ihallatára 
hozzá tóduló leBzerelt tisztekkel és altisztekkel, foglalkozás
nélküli intellektüeJlekkel, majd ,pedig la kiképzett újuncok
kal. Elrendeli a · bárhol feltalá1ható hadianyag rekvirálá
sát, fegyverműihelyeket, ,gyáraikat szervez és állít fel a 
semmiből, drákói rendeletekkel eléri azt" I hogy az egész 
Anatólia rövid idő alatt egy óriási újonCIkiképző táborrá 
és fegyvergyárrá változik, ahol ,minden épkézláb ember 
gyakorlatozik, kardot �öszörül, ágyút önt vagy !puskát ko
vácsol.. Mihelyt elég fegyveres ereje van,- azonnal véget vet 
a felburjánzott z,siványromantikának és a nemzetiségi vil-
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S2ent eSküjé1)e;e 1)Qn a rendet ója 
.cs minden bünnek a kikutatója. 
A becsületnek telkent 6re, .()6se, 
A kötelesség bajnoka, erösse 
Vas ember talpig, önmagának s2obra, 
A jókra áldás ; baj a gonos2okra. 
A neve csend6rl 

Csend6r a ne
i
/é.



Egy a .()o2ája, egy a2 Istene 
S a2 élete ! 

E2t becs ületben éli. 
liitét, 1)a2áját so.()asem cseréli. 
.11.2 é1etét a .()a2ájának adta, 
Magyar s2egénység eljegY2ett lovagja J 

Csonka .()atárok mindig éber 6re, 
A S2eme saSS2em. Mess2e né2 e /6re, 
Mert lUdja jól, .()ogy nem .()iába várja, 
Kürtök 2endülnek majd a2 éjs2akába, 
Kürtök, melyeknek torka most még .() allg at, 
De egys2er, . . .  akkor . . .  bi2ton tölriva11nak. 

CS els6nek a gátra, aki pattan, 
Ki s2iklaként áll majd a nagy vi.()arban, 
Megint csak 6, - m ert csend61 a neve 
S egy a .()a2ája, egy a2 Istene:t 

lt/J.!'v GA Y SANDO'R . .  

i119 
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longásoknak. A nemzetközi védelem alatt hirtelen feltá
madt független Örményországot éppen olyan hirtelenül le 
is üti s hogy minden erejét a nagy célnak szenteihesse, még 
az ördöggel is szövetkezik : megegyezik az orosz szovjettel s 
hogy ettől a szomszédtól ne kelljen tartania, legaláJhb egye
lőre, egy jelentéktelen határvidéket enged át neki. A szul
táni irádéban körülírt hatáskörét, mely őt csa;k a rend
csinálással ,bízta meg, kö�ben túllépi s Sztambulban csak
hamar rájönnek arra, hogy az, amit Kemál Sivászban és 
Angorában, ebben a két legfontosabb anatóliai gócpont
ban most mán a saját szakállára csinál, az már a forra
dalom. 

Nem sokat törődi'k, most mál'l azzal, hogy a sztambuli 
szultáni kormány kétségbeesetten amerikai védelem alá 
akarja helyeztetni 'l'örókországot, mIkor megkapta az 
ántánt szörnyű békefeltételeit, amelyek lényegIleg véget
vetettek az ozmán birodalomnak, tartományait egymá" 
között osztották f.el és csak egy kis részenek igertek 
olyas1éle harmadrészfüggetlenséget, mi1llt amilyen Ma
rokkónak van a francih protektorátus alatt. Kemál szépen 
összepakolja a török Kisázsiában működő francia, olasz, 
angol katonai és polgári bizottságokat és kitelepíti őket a 
birodalomból, a francIa katonaságot pedig egyszerűen ki
kergeti CiIiciából. A sztambuli tehetetlen árnyékkormány 
beijedt basái persze az izgága Kemált okOlják a szörnyű 
békereltételekért és a szultánnal kiadatják a reI.1deletet, 
amely KemaJt megrosztja mmoemeJe renuelKezesl Jogwl. 
Ez a rendelet döntötte el a szultánság, a kalirátus és 
végső következményeiben az egész Törökország sorsát. 
Mert Kemál, tudva azt, hogy ha ő nem cselekszIk, akkor 
Törökországot egyszerüen letörlik a világ térképeről, 
megtagauta a sz"amOUII paranl:S telje.sítéset és meggyozte 
a török népet arról, hogy a Sztambulban úgyszólván fog
ságban tartott szultán parancsa tulajdonképen nem az ő 
akarata, hanem az eIIenségtől kikényszerített álparancs, 
aminek a teljesítése egyértelmű volna a birodalom végle
ges bukásával. Kemál diplomatikus cselfogása sikerült ; 
arra, hogy Sztambulban mit akarnak és mit nem akar
nak, senkisem haIIgatott többé és a fegyelemhez, enge
delmesseg,nez szokott török nép azutan a vezetó utan 
indult meg véglegesen és visszavonhatatlanul. aki a ve
szély kritikus napjaiban a legtöbb erélyt és tettre való 
készséget mutatta ki. 

Pedig az igazi veszély csak most bontakozott ki tel
jes félelmetes nagyságában. Az ántánthatalmak hamar 
tisztába jöttek azzal, hogy Kemál akciója részben, vagy 
teljesen meghiusít j a  Törökország végleges felosztásának 
a tervét. Franciaország ugyan nem igen rokonszenvezett 
Angliának azzal a tervével, hogy a tengerszorosokba .5 
üljön bele, OlaszországD'ak pedig Fiume és a mindig erő
sebben jelentkező forradalmi mozgalmak miatt a saját 
portáján akadt sürgős dolga ; de Anglia, félve attól, hogy 
a minden játszmát merő és megnyerő Kemál, ha nem te
szik idejében ártalmatlanná, veszelyeztethetné az angol ura
lom alá j utott török terúletek. M ezopotámia, Arábia tartós 
birtoklását, két kézzel kapott a Kisázsiában való rend
csiná:ásra állandóan felkínálkozó görögök ajánlatán, akik 
még a kisázsiai területi kérdések komplexumának végle
ges rendezése előtt porondra léptek az igényeikkel és ma
guknak követelték Konstantinápolyt, Szmirnát, az Egei 
tenger szigeteit és Kisázsia egész nyugati partvidékét. 
Anglia, hogy ne kelljen neki magának háborút viselnie 
Kemállal, mindent megigért a görögöknek fl így az ő 
szubvencionálása mellett indult. meg egy hatalmas, kitü
nő en felszerelt, angol nehéz tüzérségtől támogatott görög 
hadsereg Kisázsia meghódítására, Kemál még szervezés 
alatt álló, alig felszerelt katonasága ellen. 

A görög hadsereg, nagy számbeli és technikai fölé
nyében bizva, vígan nyomul előre, a majdnem kétszáz 
kilométeres tronLon, hogy megszálJja az anatóllai vasutat 
és ezzel lehetetlenné tegye a török hadműveleteket. Az 
első nagy iltközetben, Eski Sehir mellett, Kemál rongyos, 
lószeroen, tuzérségben szükölködő hadserege ketsegoe
esett hősiességgel küzd két héten át, de vegre megmog 
és KemáJ. kénytelen elrendelni az egész hadsereg VIssza
vonulását. lV1indenki kétségbeesik, CSak Ő nem. A harcLeri 
híreKet SZlv;szorongva váró nemzetgyúléstől kicsIkarja a 
duuawfl meglJIzaLast és most mar rnmt mmoenlla�U olk
tátor megy !Ki a vIsszaözönlő csapatokhoz, megalhtja őket 
és új v;édeJ.mi vonala t rendez be Angora előtt. A görögök 
az utánpótlási nehézségek és a nagy vízhiány miatt meg
állanak. Ezt használja ki Kemál : a Kisázsiában található 
összes tartalékokat a frontra rendeli, rongyos katonáit II 
lakosságtóll elrekvirált új ruhába és fehérnemű be öltóz
teti, Oroszországból ágyukat és élelmiszereket szerez be, 
az egész Anatóliát egy óriási fegyver- és lőszergyárrá 
változtatja és mindent, embert, állatot és anyago t beállít 
a nagy nemzeti védelem szolgálatába. Bizalma megren
díthe"etlen, szervezóKepessége l:SOUaKat muveJ, teKmteJye 
pedig határtalan. És mikor elhangzik híres mondása : 
"Egy hónapon belül kiverem ezeket a kalmárokat", nin
csen ember a török földön, aki kételkedni merne abban, 
hogy ez a prótétai kinYIlatkoztatás valóra is tog vami. 
Ennek a lehetetlenségeket nem ismerő félistennek a fen
séges, makacs önbizalma vé�et vet minden fásultságnak 
és tépelődésnek, szavára a harc edzközévé válik mindenki 
és minden, az utolsó kisgyerekig, az .utolsó rozsdás szö
gig. De a görögök is kétségbeesetten készülődnek a sors
döntő mérkőzésre, azonban a görög hadsereg a döntő csa
tában az ozmánok olyan eIIenállására talál, amelyre még 
sohasem volt példa ennek a na�yszerű katonanépnek a 
dicsőséges történetében. A kitünően előkészített görög 
offenziva megtörött azon a makacs akaraton, ameIIyel a 
halálraítélt török nép legnagyobb fia vezette rohamra 
egész nemzetét, aggokat és gyerekeket, az án tán t halálos 
ítéletének végrehajtója, a betolakodó görögök ellen. Kis
ázsia egyik eldugott zugában olyan hősköltemény pergett 
Ie. amelynek következményei világpolitikai viszonylatban 
is megmérhetetlenek voltak : a véres török roncs a kivég
zési aktus végrehajtásánál torkonragadta és pozdorjává 
törte a hóhért, a pári si biráknak szemükbe vágta a halá
los · ítéletet és nem mint legyőzött, hanem mint egyen
rangú fél, akinek a szavára Ázsia és Afrika elnyomott 
monamedánjainak a miIIió figyelnek fel, j elent meg is
mét a világ porondján, a dicsőség glóriájával vértől ázott 
homloka körül. 

Mikor oa megvert gorog hadsereg hosszú orral 
hagyta ott a kisázsiai partokat, Kemál, a hadvezér, be
fejezte küldetését és Kemál, a diplomata, lépett a történe
lem színpadára. A nagy győzelem eredménye a lausanne i 
béke, amelyet joggal nevezhetünk az első békerevíziónak, 
mert ez már nem az ántánt szörnyű diktátumán, hanem 
tárgyalásokon alapult. A török győzelmek folytán az án
tánt kénytelen volt elejteni Törökország teljes felosztásá
nak a tervét és Kemálnak, ha hazája külső tartománya i 
elvesztek is. sikerült a töröklakta területek legnagyobb 
részét, mint teljesen független áIIamot átmenteni a vi
lágháború utáni új korszakba. 

A vasember szerepének legérdekesebb és legjelentő
ségteljesebb fázisa azonban csak most kezdődik, miután 

hivatását mint katona és diplomata teljesítette. Kemál, az 
államférfi, aki belátta azt, hogy Törökország politikai és 
társadalmi berendezése, mert csak újabb katasztrófák
hoz vezethetne, a jövőben tarthatatl'an, az egyéniségéhez 
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illő merész gesztussal egy új demokratikus államot, egy 
egész új társadalmat sz;ervezett a kalifai állam és tár
sadalom romjain. Egy csapással sutbadobott mindent, 
ami Törökország modernizálódásának az útját állhatta : 
detronizálta a szultánt, meg szüntette a ka:1ifátust és a 
mohamedán . államvaHás összes előjogait, véget vetett a nő 
szolgai helyzetének az egynejűség behozatalával és a 
háremek szélnek eresztéséveI. Rendeletekkel tette köte
lezővé az európai viseletet, legutóbb pedig, hogy a multra 
semmi sem emlékeztessen többé, eltörölte a nehezen meg
tanulható török írást és a latin betűk haszná1atát tette 
kötelezővé. Tíz évvel ezelőtt a legmerészebb fantázia sem 
tudta volna Törökorszásrot, mint demokratikus köztársa
ságot elképzelni. Pedig ez ma élő valóság és mint arról 
meggyőződtem, az átalakulás igen gyorsan, minden na
gyobb megrázkódtatások nélkül ment végbe. Ennek a 
pompás embernek egyetl'en szavára, akinek eddig minden 
lehetetlennek látszó dolog sikerült, a hihetetlenül konzer
vatív, a hagyományokhoz és ősi szokásokhoz ragaszkodó 
tc.rök minden nagyobb huzavon'a nélküli megindult a tel
jes átalakulás és modernizálódás országút ján. Kemál, mi
kor arra határozta el magát, hogy népét át fogja gyurni 
Ázs-ia legelső eur6pai nemzetévé, főleg a törökség egyik 
legszebb erényével, a fegyelemmel számolt. Nagyon jól 
tudta azt, hogy 'a török szeret és tud is  engedelmeskedni. 
A szultánoknak és a korrupt basáknak is engedelm�ske 
dett, - annál' inkább vakon követi a félistennek tartott 
Gházi parancsait, aki, mint azt itt mindenki nagyon jól 
tudja, a sírból támasztotta fel az országot és új lehetősé
gek kapuit nyitotta meg előtte. 

Kezdetben, a hallatlan ul merész reformrendeletek hí
rére Kemálnak támadt ugyan ellenzéke, de azt kíméletle
nül letörte. Azóta csend van. N em lehet ugyan azt áIlítani, 
hogy a vasmeber rendeletei mindenki osztatlan tetszfsé
vel találkoznak, különösen a inultaJkon csüggő idősebb ,ge
neráció körében. De az öregek, ha .kezdetJben kissé duzzog
tak is, a török fajnak a végzetbe beletörődő fatalizmusával 
nyugodtak bele a Gházi parancsaiba és a lomtárba tették 
zínes külsőségeiket a meddő régi ideológiával együtt. Az 

ifja.bb generáció. pedig teljesen át van hatva a kemáli 
mentalitástól és a legnagyobb lelkesedéssel akar és a je
leki szerint tud is európail lenni. Minden arra vall, .hogy !ha 
csak valami sorscsapás meg nem fosztja Törökországot 
ettől a rendkívüli egyéniségtől, kinek katonai, diplomáciai 
és államférfiúi zsenijét a2J egész világ méltán bámulja, 
Törökország a legrövidebl::i idő alatt! utól fogja érni, Euró
pát 'és a lenézett, foghegyről kezelt Kelet a saját fegyve
reikkel fog az európai hatalmakkal szembefordulni .  

Egy cikk keretében lehetetlen felsorolni, vagy csak 
meg is emfíteni mindazt, amit iKemál reformátori munká
jánaIkJ a teljeS! si,kerét bizonyítja. �n, aki ismertem Török
országot a háború előtt, nem tudtam hová lenni csodálko
zásomban, mikor a régi 'Piszok, ,rendetlenség, fejetlenség, 
csatangoló kutyák ezrei és <bűzös ikadáverek !helyett minta
szerű rendet találtam 'al török városok utcáin. Konstanti
nápolyban val!"Y Szmirnában olyan rend van, akár Bécs
hen vagy Berlinben. A régi összevisszaságnak, slendrián
sárnak semmi nyoma. Az utca rendjére ildtűnően felsze
relt és kikénzett, angolul, franciául val<'Y németül is be
szélő udvarias, d� eq-yben erélves rendőrsél!" vi q-yáz ; a iköz
J�l{edési rendőrséq- is olvan nívón áll. mint bármely európai 
ál1amé. Mél!" a Jel!"szűikebb, legrend�tlenehh sikátorokban if'. 
melveket termé"z�t.esen nem lehet máról hnlnanra p.ltün
tetni a filln sdnéröI. naq-y' a tisztasál!". A vidéken a h áborí! 
vet,erániaiból toborzntt. nagyszerű csendőrség- telie�rt 1'1,01-
glilatot és mint hallottam, a :kö2'biztonság a kemáIi érá-

ban elsőrangú_ A katonaság, a ,kikötői rendőrség, péhzügy
őr-ség a legjobb benyomást teszik úgy a nagy városokban, 
mint a vidéken. Modern városrészek, vasutak, utak épül
nek mindenfelé, a régi vacakot, ahol csak lehet, lehordják, 
eltüntetik. Reformálják az iskolákat és nincs már messze 
az idő, mikor az �maifabéták szÍljna Ikevesebb lesz, mint 
sok európai államban. Az ébredő Kelet nemcsak a belső, 
gazdasági és szociális reformok terén könyveIhe L el nagy 
eredményeket, hanem európai vonatkozásokban is. Az 
európaj országok márig kénytelenek volta,k feladni a Kele
ten élvezett privilégiumailkat, mint amilyenek a konzuli 
bíráskodás, az úgynevezett "kapitulációk", a különf§le 
gazdasági és< politikai természetű, kicsikar t előnyök vol
tak. De ezekre az ittlakó euró.pai ember szempontjábó 
sincsen mir semmi, szükség, mert a mai TörökOl'�zág in 
tézményei teljesen me�bí�hatók. 

Törökország ébredésének következményei máris érez
hetők a közeli Kelet más országaiban is, különösen a szí
riai, palesztinai és egyiptomi nacional is�a mozgalmak van
nak szoros kapcsolatban Kemál l'eformátori tevékenységé
veI. Ezekben aZ! országokban minden szem Angora felé te
kint s minden jel szerint nem is hiába. Kemál Törökorszá
gának nagyobb hatása lesz az egész mohamedán világra, 
mint volt a szultáni ozmán birodalomna'k, mert annak a 
ténynek, hogy a sokmilliós török. nemzet véglegesen sza
kított egy dicsőséges, de meddő multtal, nagyobb jelentő
sége van a mohamedán népek, de talán az egész emberiség 
történetében is, mint volt annak, hogy valamikor a török 
elfoglalta Konstantinápolyt. Elég, ha Afganisztán válsá
gára, vagy a pánarab küzdelmekre, vagy akár az indiai 
füg.getlenségi törekvésekre gondolunk. 

Lázas forrongásban van az egész közeli Kelet. Azok 
a mohamedán or!:lzágok, melyek az utolsó negyedszázad, 
különösen pedig a világháború után le lettek amputálva a 

Törökbirodalom testéről, sehogy sem tudnak beletörődni az 
európai uralomba és a különféle népszövetségi mandátu
mokba Szíriában a franciák csak nagy anyagi és vér
áldozatok árán tudták a protektorátust fenntartani s : a 
folyton lázadozó drúz törzsek akciói mögött a Kemál kezét 
látják. A Palesztina területén angol parancsra létesített 
zsidó állam gondolatának teljes csődjét a mult nyáron tör
tént arab vérengzések mutatták meg ; Mezopotámia angol 
protektorátus alatt tengődő árnyékkirályságai, Hedzsas?;. 
Transzjordánia és a többi arab államocska mind meg
annyi tűzfészek, amelyeket egyetlen nagy gondolat, az 
európai uralom · alól való felszabadulás, a független mo
hamedán arab állam megalapításának gondolata fűt és 
izgat. Mindezek az arab államok csak az ö Kemáljuk, az ő 
megváltójuk megérkezését várják . . . �s végül itt van az 
egykor ' szintén török vazallus, a már majdnem teljesen 
független Egyiptom, ahonnan a nacionaIisták vasakarata, 
a szuezi csatorna vidékének kivételével,. az angolokat már
már teljesen kitelepítette . .  Mindezekben az országokban 
Kemál neve a 1egnépszerűbb név, a török példa a legnép
szerűbb példa. Mi lesz akkor, ha a tetszhalálából feltámadt 
Törökország ezeket a törekvéseket egy közös nevezőre 
hozza és azok élére tud állani ? KemáL basa, a lehetetlent 
nem ismerő vasember új Törö'kországa előtt szédületes 
perspektívák nyílhatnak meg, merészebb, de könnyebben 
keresztülvihető tervek, mint II.  MQhamed szultán álmai 
voltak . " A jövő, talán a legközelebbi jövő fogia meg
mutatni,  mi minden forr mé� ennek a modern gladiátor
nak, ennek a huszadik századbeli Herkulesnek az agyában, 
akinek a furcsa ércszobra, hátat fordítva az aranyos 
Sztambul soktornyú mecset jeinek és a dermedt csendben 
alvó szultáni palotának, csak előre, Ázsia felé tekint. 
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C,sendőr-karácsony�" , 

Íl'ta; .CSIKI PÁL csendŐr (Jás�la,dány) .  
(A Csendőrségi Lapok folyó évi 33. szcárnáhan , közölt. 

pályázat nyertese.) 

1928 karácsonykor a barcsi örsön szolgáltam. Ott 
játszódott le  az alábbi kis esemény, amely örökké 
lelki szemeim előtt fog lebegni. , 

Örsparancsnokom, Puskás Lajes tiszthelyettes Ól', 
karácsony délután helyi szolgálatba vezényelt másnap 
3 óráig. 

JárőrvezeWmmel , Németh István XIV. tiszthelyet
tes úrral, el is indultunk, hogy őrködjünk azok felett. 
akik lT\inden gond nélkül ünnepelhet ik a szent kará
csony estéjét, akiknek nem k én akkor' dolgozni, nem 
kell semmiféle h ivatást betölteni. Végigportyáztuk a 
községet, hadd őrködjünk a falu csendje felett, hogy 
ne zavarhassák a rossz szándékúak a boldog ünnep
lőket . . .  

Olyan volt a falu, mint a megbolygatott méhka,s. 
Sürgött-forgott mindenki. MInden harmadik-negyedik 
férfi vagy nő karácsonyfát cipelt hazafelé,  hogy estére 
feldíszíthesse . . . , 

Lassacskán esteledett, de a fal u még mindig moz
galmas volt. l\Iég mindig voltak olyanok , akik még 
csak most meheltek haza munkahelyükről. Ezek az 
üzletbe beszaladtak s ott bevásárolva, siettek haza., 

Már k özeledett a záróra, amikor az egyik üzlet 
előtt egy 6--7 évesnek látszó k isleánykát vettünk 
észre, aki sóvárgó szemekkel nézte a kirakatot. Szem
rebbenés nélkül. szomorú arccal bámulta a sok látni
val ót. Látszott rajta, hogy szegény, családból való s 
neki senunit sem visz ma a k is Jézuska. 

' 

Ruhája kopott, cipője rossz, harisnyallélküIi kis 
lába a h idegtől vérpiros. Mel\telen kis kezeit felváltva. 
szinte ütemszerüen fújja, majd dörzsöli Lábait a 
hideg majd megveszi, ezért egyhelyben tipeg-topog. 
Fején lévő kendőcskéjére hópelyhek szállallak ,  miket 
időnként fázó kezével lE;vereget. 

Ha mellette egy-egy karácsonyfát cipelő egyén 
halad el, azt megbámulja s, szinte .lehet látni rajta, 
hogy fáj ó  szívvel gondol arra, hogy milyen jó ,Volna 
neki is egy kis karácsonyfa, csak egy k icsi karácsony
fa . . . . 

És , csak bámulta a karácsonyfát reménytelen ül.  
A l1ideg majd megvette sz�gényké� de a: kará�,onyfa 
közeléből 'nem tágított. 

Járőrvezetőmmel az utca másik felén lévő fa mel-
lől néztük a leánykát. . " . . . _ .  

Istenem, - gondoltam -, milyen í·ossz · lehet ,en: 
nek a kisleánynak. Bizonyosan szegény ,szülei vanna,.k. 
Milyen rossz a ruhája, milyen nagyon. fázhatik � s még 
hozzá nem fog semmit kapni m áma s nem örülhet ,a 
szent karácsonynak. ' 
" Igaz, én · sem öriilök nagyon, mert .s-zolgálatban 

.vagyoK.. De mégis, jó csizma van .,a lábamon, jó . köper 
nyem. Kezeme.n jó, kesztyü· s így ,nem fázOIU. Df. ennek 
<! S2egény teremtésnek még ,ruhája sinés. 

..' 
. Annyira ·meghatott e szomorú látvány, hogy könny 

csordult a szemembe ,s csak , néztem, néztem elmé-
lyedve_ a .szegény szerencsétlent. , � ' . .� " , 

Járőrvezetőm, észrevette" hogy "mennyire : ·hatott 
rám· a kisleány szomorú sorsa, s látta .a20t is, hogy-:�öny-
.J1yezem. , . 

Felrázott merengés emből s azt · mondta : Bajtárs, 
Ile könnyezz!  Meglátod, olyan karácsonyt szerzünk 

e �isleáDy.nak:, :� h�gY:,_lll:e:gemlegeti. :«: �s�ent . estét, al1úg 
élni fog. , ' , " ' " . - .  :: ' , "  

_
,o, • - : 

Épp arra jött ' egy· _ községi hajdu"s: megkértük, 
hogy tudja meg, kié az a kis leányka.  Arnikor meg: 
tudta, elmentünk egy ' másik üzletbe s' a járörvezetőm 
tanácsa szerint-yettünk egy középnagyságú. karácsony
fát, Teá ,,-al ó  díszt, cukorkát stb. Becsomagoltattuk .  
Vettünk még. egy pár cIpőt és' e g y  pár . téli harisnyát. 
Az árát közösen kifizettük.  

- , 

Azután .visszatér.tünk arra a helyre, ahol elhagy-
tuk a k isleányt, de ' már nem találtuk ott. Véletleniil 
utólértük s ' szóba elegyedtünk vele. A hajdunak oda
súgta a járörvezetőm, hogy vigye a karácsonyfát a k is· 
leány szülei házához, gyorsan díszítsék fel és jöjjön 
vissza, mi itt várjuk. A leányka szüleinek ne mondja 
meg, hogy ki k üldte a karác:sonyfát. 

A hajdu' elment. A k isleányt behívtuk az egyik üz
letbe. Vettünk neki egy k is cukrot, majd beszélgetni 
kezdtünk vele. 

- Elmondta szegényke, hogy ő a helybeli éjjeliőr 
leánya. Szülei szegények ,  alig van mit enniök. Azt is 
elmondta, hogy neki a kis Jézuska nem hoz semmit, 
mert úgy hallotta az édesanyjától, hogy a kis Jézuska 
csak annak visz ajándékot, aki gazdag. A szegényeket 
a kis J ézuska neUl is szereti. 

Hiába bizonyítgattuk az ellenkezőjét, nem h itte 
el, annyira bele volt nevelve, rögződve e tévhit, hogy
rÚ�l1l tágított mellőle. Közben a hajdu is visszajött S a 
szemével jelezte, hogy elintézte a dolgát. 

No, k islány - szóltunk 'neki -, menj csak haza, 
mert éppen most súgta valaki a fülembe, . hogy a k i s  
J�z!ls�a m á r  �ektek i s  elhozta a karácsonyfát. Cipőt 
is, meg harisnyiít is hozott. Meglásd, a kis J ézuska 
Il,eincsak -a gazg3:,go.kat s'zéreti, hanem a szegényeket is. 
SŐt. A szegényeket még jobban szereti, csak imádkoznf 
kell h ozzá, szeretni kell őt. 

Szegény kis leányka csodálkozva nézett fel ránk, 
h itte is, meg nem is, amit a csendőr bácsik beszéltek fi 
Jézuskáról, ' de' azért 'elindult . . .  

. Mi k övettük a k isleán'yt észrevétlenül. 
�em sietett szegényke. Lassan bandukolt hazafelé. 
Már az üzleteket is bezárták, az utca is lassan k i

halt. Á mi védenc ünk ezzel nem törődött, csak bámulta 
az al;Jlakokat, ahol karácsonyfát látott. így élvezte 
s�egényke. a karácsonyt . ·. .  , -

Nem' szóltunk hozzá,' nem akartllk elrontani· a 
meglepetést. . . 

V égre hazaért . . A házuk élőtt hirtelen megállott. 
Lélekzetét visszafojtva nézte az ablakon kisugárzó vi
lágosság fényében tjing,öklő isteni csodát. Majd az 
ámulatból 111,agáho� térve, szótlanul rohant . be a �zo
bába. Az .ajtót már betette, mire mi is oda,értünk . . .  

.Az , aJ:>lakQn ,k.is�gárzott . a karácsonyfa fénye. Ott 
álltl,lllk az .abl;:tk előtt s .láttuk,. ,mi!}t ugrálja . k öriÜ a 
kislány ,a,  karácsonyfát.. Láttuk, �ogy mtlyel)., örörumel 
hú zza fel a h::trisnyát, a cipqt és szint� félve siJp.ogatja 
meg a. �arácsoJlyf:át. . . , . '  " , 

. .  

. · Az örömmámorban úszó kis védencünket, . a,kÖny
nyező szülőket ott . k ellett hagynunk" merL a .szQlgálat 
elS20óiítoH .onnan. " ' , "  , "  " _ " , 

' . " Szótlanul " portYlÍztunk .. tevább ,s.' el" is , feledtük; 
hogy ·máma · nekünk "is ',karáesollyesténk ·van.' ·' Örömet 
okoztunk mflsnak, 'ez volt· a 1114 ·karácsonYUJlk. 1)e"e.zen
felül' meggyőztük á ,  kislányt · arról· is; ·hogy -van -Isten, 
van kis Jézuska;: ak-i a szegényeket megsegi-ti: S ebben 
nem ts csglódtunk, mert" másnap ' - ·láttuk templomba 
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menni az egész csaliídot-. Lehet, hogy ezelőtt nem - igen 
jártak., ' 

A kisleányka talán még máig sem tudja, hogy mi 
küldtük a karácsonyfát, de így bizonyára jobb neki. 

Es én jóbban qrültem annak, hogy szolgálatba 
vezényeltek, mert így boldogabb voltam s vagyok 
máig is. 

Minden karácsonykor eszembe jut e kis , történet, s 
jólesö érzéssel gondolok vissza e szen

,
t estére. 

Karácsonyi ének . 
. , 

A. világerdő közepében ' 
Áll' egy égig szökkenő, 
Hatalmas, büszke, nagy fenyő. 
Nemrég semmi volt, tegnapról - már 
Mára nőtt óriásra, 
Magyarok ünnepet hirdető 
Karácsonyfája. 

Most itt áll, acélos gyökeret verve, 
D úlQ viharral dacolni merve, . 

Szent akarásunk szobraként. 
Nagy igazunkat hirdet ve fennen, 
Vi/ággá kiáltja, hogy így soha! Nem! Ne11t1 
Mi küzdünk egy jobb holnapért. 

Szavának már visszhangja támadt, 
Már hallani a büszke szót. 
Igazságot a magyarságnak, 
Reviziót! Rcvizi6t! 
Már dübörögve ostromolják 
Kívülről is a nagy falat. 
Mert amit Trianon szabott ránk, 
Nem állhat meg a nap alatt. 

Ma még alig van rajta ék, 
Ma még csak szürke gondolat, 
De vannak már, kik ékíték 
Szívükkel a friss lombokat. 
Holnap ezer kis mécs ragyog 
Az eszmeszobor homlokán, 
S születnek eszmeharcosok 
Dicső elődök nyomdokán. 
S az eszmét holnap százezer 
Kéz tűzi mind e fóra fel, 
Mert szent ügyünk kétségtelen, 

, Az igazságnak győzni kell. 

El kell jOnnöd, magyar , karácsony, 
Hitünk erős, mint sziklavár. 
Dacolva sok nemakaráson, 
Szomjazó lelkünk visszavár. 
Hisszük az Istent s látva látjuk 
Igazat osztó két kezét, 
M cly szeretetben összefűzi 

,. " A,  hatvanhárom vármegyét. ' 

CSÁNYI KÁROLY, g. stds. 

Az ezr��ldlez beosz-tott hadbír6knak meghatározott rang
juk -keroetben nem' volt, a7JOnbam a századosi' vagy ,főhad
'nagyi rangot 'mint 'cimet lehete�t: nekik adományoz1li'. Igen 
rövid ideig (18M-1859), ,midőn Jlem tarto�tak a tisztek közé, 
Ellnevezésük ,1., 2., illetve 3. osztályú hadibfró volt. AZ' 1. és 2, 
oszt. �gfelelt a sw:zal1osi, a 3. oszt. a főhadnaiYi ramgnak. 
1859-től ismét "százados" (a lovass'ágnál ,.Rittmeister") , il
letve "főhadnagy" ,hadbiró volt az eIneve'Z'ésük. 

183. Kérdés: Mi az esküdtszéki bíráskodás lényege? 
Mily bűncselekmények tartoznak hatáskörébe ? Kik lehetnek 
tagjai; az esküdtszékn8<k ? Miért nem működik jelenleg Ma
gyarországon az esküdtbíróság ? 

Válasz : Az esküdtszéki bíráskodás lényege bűnvádi 
ügyekre nézve abban van, hogy a bűnösség kérdését az es
küdtek döntik el, míg a törvény további alkalmazása ( a  bün
tetés kiszabása, magánjogi igény elbírálása stb. ) a szakbíró
ság hatáskörébe tartozik. Ez a szakbíróság egyébként az 
esküdtekkel együttesen jár el. 

Magyarországon az esküdtszék intézményét először 
l'848-ban hozták be sajtóügyekben, míg általános intéz
ménnyé 1900-ban lett, amikor az esküdtszék hatáskörébe 
utalta a törvény a sajtó útján elkövetett bűncselekmények 
legnagyobb részét, továbbá az összes Ú. n. főbenjáró bűn
cselekményeket, a felségsértéstől kezdve, a hivatali meg
vesztegetés súlyosabb eseteiig. Esküdt lehet a magyar jog 
szerint általában az a 2,6 éves, feddhetetlen előéletű magyar 
honos, aki magyarul írni és olvasni tud, legalább 20 ar. K 
egyenes állami adót fizet, vagy ,pedig a magasabb értelmiség
hez tartozik. 

A világháború kitörésekor a kormány törvényes felhatal" 
mazás alapján számos kir. törvényszék területén az esküdt
szék működését felfüggesztette, 1919 december 23-án pedig 
az egész <lrszág területére elrendelte a kormány az esküdt
bíróságok működésének felfüggesztését. 

Ezóta az esküdtszéki oíráskodás hazánkban szünetel. 
Az esküdtszéki bíráskodás értéke felől általános harc 

van 'a jogtudósok és la politikusök körében. Némelyek csapni
való intézménynek tartják, amely csak 'a kontárkodás fel
magasztalása, Imíg mások ,a szakbíróságoknál különb bírás
kodásnak minősítik. 

Azok, akik az 'eküdtszék hívei, többnyire politikusok, azzal 
érvelnek, hogy az esküdtbíráskodás függetlenebb, mint a 
szakbíráskodás, mert 'a szakbíró kinevezése a ,kormánytól 
függvén, ez a körülmény befolyásolja függetlenségét. Ez az 
érv lazonban .nyilvánvalóan 'nem ,állja  meg a helyét, mert az 
igazi bírói függetlenség a nagyobb műveltségben, a jellem 
tisztaságában és szilárdságában és az ezzel járó erkölcsi fel
sőbbségben áll. Ezt pedig inkább meg lehet találni a hivatá
sos bíró működésében, aki már pályái a, díszével övezve, foko
zottabb erkölcsi felelősséget érez ,működésében. mint az ese
tenkint la véletlen szeszélyéből kisorsolt ésküdtbíró. aki sem 
nem ért a bíráskódáshoz s megszokott munkaköréből elvonva, 
kedveszegetten ül az esküdtbírói székbe,- amellett jobban ki 
van téve az esetleg mesterségesen szított közhangulat nyom á
sának, !mint a hivatásos bíró. 

Az esküdtszéki intézmény történetében számos példát 
t.alálunk arra, hogy az esküdtszék korantsem tudta megőrizni 
függetlenségét a hatalom nyomásával szemben, tehát áz es
küdtszék híveiMk legfőbb érve ezzel elesik. Az esküdtszéki 
intézményt Ang-liából telepítette a nagy francia forradalom: az 
európai szárazföldre. A francia forradalom e's](üdtszéke a leg"
aljasabb módon behódolt a nyaktilóval dolgozó hatalomnak 's a 
legigazságtalanabb halálos ítéleteket hozta a ' hatalmasok 
kedvéért,. Ugyanerre találunk példát az' angol esküdtszék 
történetében is, ahol az 'esküdtszék évszázados nemzeti intéz-
mény. ' ' , , 

T.árgyilagOsan megálla,pítható, hogy az eskiidtszéki intéz
mény 'tulaidonképpen ' ,seho1 sem Vált- be ' az eur'óiíai 'Szárazföl
dön s műköMse pllen folytonos felszól:'llások 'töifénnek, bár 
több "állam' '(íg-y MaR'yaro'rszág is) . később aKKént változtatta 
meg az eskiidfszpki bír"Rkndás intpzményét, nog-y 'a 'szakbíró
sáR'nak a búnög!iég- kérdpf;ében is döntő beavatkozást engedett. 
amivel az esküdtszéki intézmény lényegét egyszerüen megsem
misítették. Angliában is tulajdonképpen ' csak ugr boldogul-

� , '. " .  
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nak az esküdtszékkel, hogy a hivatásos bíró minden különö
sebb alakiság nélkül szétoszlat ja az esküdteket, ha rossz és 
törvényellenes határozatot hoznak, vagy végigtekintve rajtuk, 
elibük sem bocsátja az eldöntendő ügyet, hanem más esküdt
széket lhív össze. 

Magyarországon is sok olyan h atározatot hozott az es
küdtszék, amely felháborította az ország jogér:l;etét, mikor 
pedig a szegedi esküdtszék az anyagyilkos Haverda Máriát 
fölmentette bűntársaival együtt s ezzel kapcsolatban a fel
mentett gyilkosokat utcai ünneplésben részesítették, 1914-ben 
oly törvényt hoztak, amely az ilyen közbotrányt okozó felmen
téseket meggátolni igyekezett azzal, hogy az esküdtszék elé 
intézendő kérdéseket ténykérdésre és jogkérdésre osztotta s az 
esküdtek tanácskozásainak vezetőjévé a főtárgyalás elnökét, 
tehát a szakbíróság tagját tette meg. 

184. K érdés :  Mi a csendőr helyes eljárása, ha az ország
zítun tovarobogó "ülföú;li Lqépkocsi a 'fo1'galmi szabályoTc meg
szegésével elüt egy személyt, aki 8 nalJon túl gyógynló testi 
sérülést szenved, azonban a gépkocsi vezetője a baleset után 
nem áll meg, ,hanem a feltartóztatást kikerülve, t01Jarobog ? 

Válasz : iA csendőrnek első .sorban is intézkedni kell, hogv 
a gépkocsit feltartóztassák ; ha azonban ez már nyilván ered
ménytelen fáradság, lenne a kellő idő eltelése miatt, nyomozás 
tárg'Yává kell tennie az esetet éppen úgy, -mintha a gépkocsi, 
illetve vezetője nem lenne külföldi és szabályszerű jelentést 
kell tennie az elkövetett bűncselekményről a kir. ügy.észségnek. 
Feg-yvert természetesen nem szabad a gépkocsi ellen hasz
nálni. 

185. lCérdés : Bűncselekmény-e, ha a I gépkocsivezető az 
országúton áthaladó, magántulajdonban lévő sertést a for
galmi szabályok áthágásával elgázolja s ennek folytán 'fl, ser- . 
tés megdöglik ? Külön szabálllok vannak-e arm az I'setre, 
ha ezt a cselekményt külföldi gépkocsi vezetője 'követi el? 

Válasz : A cselekmény vétkes gondatlanság, de a Btk.-be 
nem ütközik s így tulajdonképpen polgári perútra tartozik 
a kártalanítás kérdése. Minthogy azonban a polgári perben 
is azt a kérdést vizsgálja a 'bíró elsősorban, mily szabály
ta lanságot követett el a gépkocsi vezetője, ·a közlekedési sza
bálytalanság, 'így pl. a személy- és vagyonbiztonságra vesze
delmes nagy sebességű vezetés, a m. kir. kereskedelemügyi 
és Ibelügyminiszter '250.000/1929. B. M. sz. rendeletének 119.  
§-ába ütköző kihágás. lA csendőr, ha a szükséges adatok be
szerezhetők, feljelentést tehet e kihágás miatt, avagy a pana
szosnak megmagyarázza, ho�'y a kihágási eljárás reménytelen 
a szükség'es adatok 'hiányában, vagy azért. mert a gé'Pkocsi 
már túljár az Iorszá� határán s jogában áll a polgári bíró
ságnál szorgalmazni a kártalanítást, ha ;úgy gondolja, hogy 
a megbízott. ügyvéd m a .id kinvomozza a szükséges adatokat 
és a mpgítélt kárösszeget a külföldi állampolgáron saját hazá
jában bp tl'dia hajtani. ami végre is nem lehetetl�nség. 

Az kiilönbpn nem 'vitás, hogy az idézett rendelet 91.  &-a 
s7.el'int fl. külföldi �él)kocsi vezetője is köteles a honi kÖ7.}.eke
dési szabályokhoz alkalmazkodni s ellene a kihágási eli árást 
hármikor lneg lehet indítani, amint a rendelet mondj a :  "ha 
komolv bal psetet okoz, vagy súlyosabb közlekedésrendészeti 
szabályt sért meg". 

Az idPzett relldelet 55. &-a szerint. aki közlpkedési balese
tet okoz, igazoltatás és segítségnvnitás végptt köteles a zonnal 
megállani. Ez a szabály vonatkozik a kiilföldi kocRikra is.  
A?: a génkocsivezetö h-hát. ;01 ki meP'Rz�gi e7.t 'a  ·szflbályt. fel
tartóztatható és a legközelebbi rendőrhatósághoz elővezethető, 
mprt TJ"'Fl kacsRii P.'ávltl az idp7,ott. rendelet 1 1 8. §-ának c) pont
jába iitkö7.Ő kihágást is elkövette. 

186. K érd�<; : A Szut. 44-'í. d) pontia szerint hüniel rend
,�zerint az a tár,qy, amely lénllegiTeq ivaall tartalmi,laq Min
o8pleklnpnmlel' van ka'ncsolathan. Hogy kell itt é1·tflmezni a 
"lénJIPrrilerl" és "tm'talmilaq" szót? 

V?):ts� : Lénvegileg büncsp1 ekménnyel van kancsolathl1J1 
AZ a. tárgy. fl mplynek fogalmában m ár valamelv bűncselek
ménv !6tl'piöttp bent van : ilven tiinry néldáll l a h amis pénz. 
amelynek fogalma már feltételezi a pél1zhamü;ítá" bűnc"elek
ményének létrejöttét. Tartalmilag van bűnc"elekménnyel kaT)
/'''fll<itban az a tárP.'V. amplynok foO'alm� Mtalában nem föl
tételezi valamely bllncselelanénv létrejöttét. ilo mrp'h atiil'o
""tt, espthell . mpQ'határozott feltételek /n"eIlett híillcselpkmény 
,,11<:öw-tését föltét"lezi, Vfl P'V pgyenp.'len bűncs"l"kménv folyt ,, "  
jött léh'e. Ilvp" tárp'v péld,,"l  "rry' }pvé1 . a "'elyben rágalmazás 
vagy bizonvítékot képező közlés foglaltatik. 

187. Kértlés : A .Qé1·tett lopáR b,J,ntette 'miatt  isme'l'ptlP.'/1 
tettes ellen 'ffl[,jplfmtést tett az Ő?·sön. JA n?I01nozn,st teUe"ítő 
járőr r»paállapUja, hop 'l a lopáRt a sértp.tt ol11an ol'aMd
taJ/ia Tdi',etfp eT, a ki ellen csak marrn",indíhJÓn?/ alapián 
lehp.t eljárni. A sb,tett azonban ekkor kijelpnti. hop?! It g?Ja
nUl!ított megbüntetését nem kívánja. Mi a járőr szabályszerű 
I'ljárd.sa il'V \esetben? 

Válasz : A járőrnek a nyomozás eredményéről a Szut. 459. 
pontja értelmében j elentést kell szerkesztenie és 'azt az ille
tékes ügyészséghez be kel! küldenie, természetesen kiemelésével 
annak, hogy a nyomozást a Szut. �68. c) t>ontjához képest 
abbanhagyta. 

Minthogy tehá,t egyelőre a nyomozás abbanhagyásáról 
van szó s azt megszüntetni csak a kir. ügyészség jogosult, 
szükséges, hogy a további intézkedés re jogosult hatóság a 
nyomozás eredményéről tudomást szerezzen. Ennek 'a. hatóság
nak már csak azért is tudnia kell a sértett fe1jelentésének 
sorsáról, mert véglegesen . .az ő hatáskörébe tartozik annak 
eldöntése is, hogy valóban magánindítványra üldözendő bűn
cselekményről 'Van-e szó. 

•• Nmllj�eI N.eMel.le�. 
-

A helyszín bes�él .. 
Nyolllozták: Fii1öp J ános I. tiszthelyettes örsparallcsllok, jár

ilrvezetö, J u di József tiszthelyettes, Horváth István III. őrmes
ter és Csik László csendőr (Kőszeg), 

A helyszín !beszél ? Ez az á\H.tás kissé furcsán, 
valószínütlenül  'hangmk, �isz a helyszín élettelen va
lami. Csupán néma tanuja az elkövetett l5űncselekmény
nek. :És ennek dacára beszél, tanuskodik, d-e n em min
denki számára. Nyelvét csak a hozzáértő, 'a iSza:kérte
lemmel ,ren delkező értheti meg. Az i1yenn'ek azután an
!liál,' :többet mond .  A helyszín az ,adatok pontos }.elő
helye, az adatgyűjtés szempontjából, kincsesbánya, me
lyet (a nyomozás ,sikerének érdekében ki keil teljesen 
aknázni .  A következő nyomozás története igazolni fogja 
az elmondottak helytállóságát. 

1929 december 2-án, 23 óra 30 perc táján a va�
megyei Nagycsömöte községben Lepov Dragutin* bol
gár kertész ottani 131k08 megzör.gette szoms2'édjának, 
Ger,ber Ferdinándnak ajtaját és jaj gatva bebocsátását 
kérte. Gel'ber s ietve ajtót nyitott és beengedte Lepo
vot, akin csupán ing és :alsónadrág vo'lt. Lepov tört .. 
magyarsággal, izgatottan elmondta, hogy kerté,sztál1sát, 
Petrov Ivánt közös lakószobájukban két magas termetű 
férfi megtámadta. Az i smeretlenek a lakószoba abla
kán másztak be, Petrovra kést fogtak ,és pénzt követeI
tek tőle. Ő sietve elmenekült és ide [szaladt, .hogy tár
sának segítsé.get hozzon. �erbernek nem volt �I-ég bá
torsága ahhoz, hogy . egyedül siessen a szorongatott 
szomszéd segítségére. ezért, miután Lepovnak felsőru
hM !bocsájtott rendelkezésére, az ablakon kikiáltva, a 
kÖzségi éjjeli  ,őröket oda'hívta, majd ezeknek, valamint 
Lepovnak és az időközben felkeltett községi bírónak 
társaságában a helyszínre ment. Od aérve Petrov Iván 
bol gár kertészt ágyában fekve, holtán találták. Ekkor 
pár perccel mu'l'hatott el éjfél. A kö�ségi bíró ,azonnal 
felkeltette a postamesternőt, ki a történteket távbesz;é
lőn a kőszegi örs tudomására hozta, 1 lóra 30 perckor az 
örs egy kel'ékpáros J árőre már a helyszínére érkezett. 

• A .szereplők neveit meg-változtattuk. SlIIerk. 

k 
\ , 
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A járőr rövid, általános tájékozódása után azonnal a 
hely.szini szemle megejtéséhez kezdett. 

A helyszín. 

I . VÁZRAJZ 
IlruWvMtRTÓ<' 6 ")I", c 1 m 

hoz támasztva a földön állott. Az ablaküvegen ·a járőr 
használható ujjnyomot talált. 

D) Az ablak .alatt, a oílzabadban, a talajon lábnyo
mok nem voltak, ,bár előzőleg esett az eső és a talaj 
átázott. 

E)\  Az ablak ,párkányát vastag, régi porréteg borí
totta. A porréteg sehoL sem volt megszakítva. Sár nyomai 
a ,párkányon nem látszottak. 

a 

\.IADAD'ÉW 
N�A' DCQ� 
LA�OszoSÁJA I 

F )  A szoba berendezési tárgyai .sértetlen állapot

� ban, rendes helyükön állottak, küzdelemnek nyomai nem 
látszottak. 

� a� a, D 
D 

_ KÖZÖS 
KQNV ...... 

Ü�fS 62D8A ÜRES SZOSA 

1. Tet:tesek altal kiemeit s é!:j: a, a" a;a • aJtOk 
ablak aié helyezett üvegtSbla. 

b. elhelt 89�a. c. Lapav Oragutin á9y6.-

Il. V�OZ 
AR.6NVMÓlnb<, 8%·1 UI.' 

� , , 
1 

G 
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2. AjtóloldlóJ ki�l.ett ütközö 
3. Lepov Dregulln agya 
4. ApIaI<.melu'1el< ewlk úveot.éb . IeJé! lÍ!t.t.I!i ee.tetlilhül I<telllelbt. 

A2J 1 .  ,számú vázrajZi azt a házat ábrázolja, melyben 
az eIhalt társával, Lepov Dragutinnal valamint Hadad i 
cigányzenésszel: és családjával lakott egy fedél alatt. A 
lakóház Nagycsömöte község délkeleti ..szélén áll .  

A 2 . ..számú vázrajz ,az esemény ,színhelyét, vagyis 
azt a szobát ábrázolja, melyben az elhalt Lepov Dragu
bin kertész társával együtt Ilakott iS melyben a hullát 
megtalálták. A rajz azt a he'lyzetet ünteti ;fel, melyet 
a 'helyszínére érkező el,ső járőr talált. 

A helyszíni szemle eredménye. 

A) A közös konyha ajtaja, valamint a néhai lakó
szobájának ajtaja nyitva állott ; a llakószoba ,ajtótokjá
nak 'ütköző vasa ki volt tépve és ,a ,szobában a padlón 
hevert. 

B) A szoba egyetlen ablaka nyitva volt. 
C) Az .'ablak egyik üvegtáblája a külső kittelé..s el� 

távolitása után ki volt emelve és kívülről a ház falá� 

G) Az elhalt ,ingben és alsónadrágban a fal felé 
fordulva, természetes alvó 'helyzetben feküdt az ágyá
ban. Takarójával nyakig be. volt födve, jobb keze a feje 
alatt, mindkét lába természetesen ,kinyuj tva. Az ágy 
szélén, a comb magasságálban az el'halt véres kézifej
széje feküdt. Küzdelem �yoma sem az ágyon, sem a 
hullán ,nem volt észlelhető. 

H) A hulla már kezdett megmerevedni .  
I)  A hulla :homlokán, a <bal halánték táján több 

mély fejszecsapás..szerű vá,gás volt látható, az ágynemű 
a fej törül vérrel át vo.lt :áztatva. 

J) Az ágy fejrésze felett a falhoz széjjelfreCC!�ent 
vér- és agyvelőrészecskék tapadtak. 

K) ..A kitépett ütközővasat lés az ajtót a járőr meg
vizsgálta. Az ütközővas eredetileg �.Iy gyengén volt az 
ajtóba heerősítve, ihogy azt �gy rántással könnyen ki
lehetett onnan tépni. 

L) A .szobában egy mosdótálban piszkos, véresnek 
látszó mosdóvíz vo.Jt. 

Feljelentő (Lepov Dra,gutin) első l'észletes kikér
dezésének eredménye : 

A j árőr a helyszíni, szemle alapos megtartása után 
rész,letes kikérdezés alá <vonta Lepov D ragutint, ki az 
alábbiakat adta elő. 

1. December 2-án az ellhalt lés ő ,(Lepov) 20 óra 
tájban közös <sz,obájukban együtt tértek nyugvóra. Pár 
óra� alvás után Lepov .felébredt és ,a :szobában két ma
gastermetű ismeretlent piIlantott m·eg, kik :bőrsapkát 
viseltek. Az egyik ismeretlen, kinél villamos zseblámpa 
volt, az alvó PetroV'hoz lépett és azt mondta "bulgár, a 
feleségem 'beteg, adjál 100 pengőt" ! A másik ismeret
len egy hosszú kést tartott szúrásra készen a kezében. 
Lepqv ezt látva, megrémült, kiugrott ágyából, a belülről 
elreteszelt ajtót egy :rántással' kinyitotta és ingben, 
alsónadrágban Gerberékhez futott segítségért, Ikiknek 
háza mindössze 50 lépésre volt a helyszínétől. 

Feltett kérdésre ,elmondta még Lepov : 
2. Hogy a szoba ablakát .éjszakára mindig csukva 

szokták tartani, a közös konyhaajtó azonban éjjel-nap
pa.l mindig nyitva ál lott . .  

3, Elhalt fejs2Jéje ,rendes körülmények között a ta
karéktűzhely alatt .szokott állani. 

Tanukikérdezés eredménye. 

Mint ;tanu, egyelőre csak Hadadi muzsikuscigány 
felesége jöhetett figyelembe, aki az elhalttal egy fedél 
alatt .lakott és konyhájuk is közös volt. iHadadiné elő
adta, hogy december 2-án kb. fél, 23 órától kezdve, egé
szen a tett felfedezéséig szobájában égő ' lámpa meIlett 
ébren 'Volt, mert gyermekét szoptatta. Férje, mint mu
zsikuscigány, már korán 'este eltávozott és nem is tért 
még haza. Rövidesen éjfél előtt (megnézte az időt pon
tosan j áró óráján) bezárt 8zobaajtaját valaki megko
pogtatta, majd " juj" "juj" .kiáltáIsokkal a konyhaajtón 
át eltávozott. 'Egyedül' vdlt, félt, így Inem merte kér-
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deztrj, :-hogy :ki ,áz: Ezt megelőzően iés. Követőleg: a !bolgár 
kertészek lakószobája fel ől ,semmi zörej t nem ha'llott. 
� .  

ts: , ;  :; J >:; :; ;A . hélyz�t . megitélése" :.,, c . .  , 

A járőrvezető a Irendelkezésre ál.ló ,adatok ' níegbí� 
rálásá': következtelések ,Ievonása :s�gítségével "megkisé
relte a lezajlott leseményről valainely�,{ 'képet " alKotn! 
magának. Igyekezett feleleteLkeresn:i a "'nyomozás köz:' 
ismert 'és: ' :öro.k,J:iéc.su, 'fiy:01c kérdeséifi., A ' legelso_2kér.dés, 
melyre választ kéi'esétt, 'a' �;ini törte'nt" k'ércfése. A 'hul
lán :látható sú'lyos _ s.érülések ,és a halál bekövetkezése. 
kozl,itti okozati' összefüggés ké'tSégfelenneJi látszott. Mi 
'okozhatta ezeket a" sérüléseket LA" helY'zét Összes Körül: 
ményeit mérlegelve, "veletlen' bálese.t " Vagy más személy 
gondatlanságaból eredő haJ:eset lehetősé,gét eJ.eve ikizárt: 
nak keJ'lett tekin,teni. , .. 

öngyilkosság isz.intén nem jöhetett számításba, �gy
részt a koponyán látható .sérülé-sek minősége. másreszt 

:a. ihullának természetes alvó , helyzete miatt. Neql' kép
zelhető el, (hogy valaki 'ren'des alvó helyzetében fejszé .. 
vel széjjelverje a saját· fejét, ' az inég , ,kev.éshé, hogy 
utána ,szépen betakaródzék. Igy k.étségtelenül !meg Iehe
tett áJ.lapítani, hogy , Petrov Iván halálát más ember 
szándékos cselekménye 'idézte 'elő, 

-,"', " 'A '  "hol" ké'rclésre- a lhe'lyszínl megállap[tások közüi a 
G ) ,  ' I ) és J )  pontok "aiatt Iszer'epJ.ő ladatok megadják a 
választ. 

. 

A "mikor" kérdés ,el dön.té,s e , nem volt i'lyen egy
szerű'. Lepov Dragutin előadását alapul véve, a cselek
ménynek 23 óra ,30 perc lés 24 óra között kellett lej át
s�ódnia, Hadadiné már fél 23 ; órától kezdődőleg ébren 
volt, az �jtó \megzörgetése óta félt, minden neszre ide
gesen ügyelt, mint minden fé'lŐ ember, de' ez alatt az 
idő alatt a kertészek szobája fel.(ít a l egkisebb zajt sem 
hallotta: A helyszíni szemle eredményének-lI) pontja 
szerint- a hu.llamerev.ség l' ,óra ,30 JperClkor mái kezdett 
beÁÚni. :A törvénysz.ékii ' orvóstan tanítása :szerint a 
h ullamerevség 2":""4 óra mulva kezdődik a halál után, 
Beálltát a gyor,S lehülés  si.etteti. Ez a körülmény itt 
nem forgott fenn, mert la hulla ,zárt he'lyÍségben, ágy
ba-9-; Ibetakaródzva feküdt, így megköz.elítő hiztonsággal 
lehet .\cövetkeztetn� arra, ,hogy 'a: halál \1 ilra 30 perc 
előtt 3-4 órával, tehát fél 22-től fél 23 lóra iközöft kö

' vetk�zhetett be. Ebben az időben az :egyedüli  tanu, 
Hadadiné, még aludt, tehát ha ,zajt okozott is a cselek
mény, nem ébredt fel rá lés )nem 'hallotta. 

"Mivel ?" a kövétkező :kérdés, me'lyre '  a' járörvezető
nék: 'feleletet kellett találnia, A hulla sérülései 'fej sze
csapásokra mutatnak, ,Elha'j,t fej,széjé véres .és ott fek
szik az· -ágy, szélén: így kézenfekvő a feltevés, hogy a tet
tes ezt használta fel' . :eszközként cselekménye elköveté
sénél . Még egy másik :e'I,gondolást 'is fontolóra kellett 
venni. A tettes talán mfus fejszét 'has�nált, az elhalt 
pedig a saját fejszéjével védekezett, támadóját megse
besítette és azért vére.s . a ifejszéje. Ez a feltevés a már 
megállapított egyéb -ada fokkal egybevetve, nem állhatta 
meg la' helyét. Ha az ,el,halt védekezett, a küzdelem nyo
mo kat 'hagyott volna ,hátra, ilyenek ,pedig /teljesen hiá
nyoztak. Ha megsebesítette vdlna támadóját, úgy ennek 
megfelefő ' vérnyomokat is kellett volna talá,lni. Mind
éeket . .merlegelve, feltétlenül helytálló volt, ' hogy az ölés 
eszközeként csakis az elhalt kézifejszéje ' jp,hetett figye-
letUbe:, ' , " ,  �' , 
'" ,' " A:' '"miként''- .. !kéi'dés '. jelentkezil\ ....  �ö.vetM��n�k_ -Ifo-

.... .  . . � , . ', . ' , .. , .; - . . . ';"' . '. . ;.. 

.� 

gy.a:n; '.lI!l.i.lye.n körülmények között hajtották. végre a cse
lekményt? Ennél' lel'sősűl'Ipan' a 'szobába való behato'liis 
módját keHett tJisztáz�,i. A h�iyszíni �zoba· egyedUÜ ab'· 
laka nyitva találtatott . . iVala.l\i leszedte ,a iküJ;ső kitte
Iést, kiemeit .egy üvegtábÍát s azt a ház falához tá
masztva, a földre tette. A behatolásra már ezután sza
badon állt az út, A helyszín azonban beszélt -Il j árőrve
zetőnek, ki ig'en jól iértette a nyelvét. A D )  és, E )  a'latt 
tárgyalt adatok mérlegelése alapján kizár,tnak kellett 
tekinteni, hogy valaki ezen. ·az. ablakon keresztül ki
vagy bemászoit volna, mert h a  valakii ezt megteszi, úgy 
feltétlenül meg ke'l lett volna .szakítania az ablak párká
nyát borító porréteget és az ablak alatt a felázott ta
lajban lábai ,nyomainttk is meg kellett volna látszaniok, 
Valósiíp-üleg be is. sározta volna lábaival az ablakdesz
kát él'! párkányt. Az ab1Rkon tehát nem hatolt be a tet
tes, így csak laZ ajtó maradt há�ra. A ,gyenge reteszű 
ajtón való behatolásnak 'különösebb akadálya nem volt 
ugyan, de az ütközővas kilsza,kítása olyan , zajja'l J ar, 
hogy elhaltnak erre fel kellett volna ébrednie. Ez viszont 
valószínűtlen, !mert al G) alatt tárgyalt helyszini ada
tokból csak a�t a IOg1ikus 'köV'etkeztetést 'lehet levonni, 
hogy Petrovot a Ihalálos ,fejszecsa,pások ágyában fekve, 
álmában 'érték. Má.s behatolási út azonban nincsen, így 
felteV'és tárgyj.vá kel'lett tenni azt a lehetőséget, hogy 
a tettes >'2gyál,talán nem, 'hatolt Ibe, erre ;nem volt .szük
sége, mert már ben.t .tartózkodott, 

Az 'eddigi öt kérdésre nyert vála-szok ,alapot szoi
gáltattak a hatodik kérdés tisztázásához, vagyils annak 
eldöntéséhez is, hogy ki gyanúsítható 'ennek a cselek
ménynek lel:követésével ? A "mikor" kérdés vizsgálata a 
járőrvezető fi,gyelmét Lepov Dragutinra terelte. Hada
diné tallubemondása, valamint törvényszéki orvostani 
ismeretei segítségével sikerü.J,t a járő'rvezetönek !a cse
lekmény elkövetési ddejét megközelítőleg megál'lapítani. 
Ez az. időpont teljesen eltérő volt :a: LLepov e'lőadásában 
megjelölt időponttól .  A cselekmény nem történhetett 
akkor, ,amikor Lepov áJllította, iLepov ezenkívül azt állí
totta, hogy 'az ,e,gyik tá�adónak .szfrálsra emelt nagy 
kés volt a 'kezében. ',Megál'lapí,tások .szerint azonban az 
ölés n em ikéssel, hanem az elha'J.t kézi fejszéj-ével tör
tént. Elképzelh,ető-e az, !lw.gy val:aki kés'sel a k,ezében 
rátámad valakire, de azután meggondo'lja magát, el
kezd egy vadidegen helyen más eszköz lután kutatni, 
míg végre megtalálja . a tűzhely alatt � fejszét és azt 
használja fél, eszközü'l ? ",Er,re- ,a kérdésre határozottan 
nemmel, kell felelnú, s így a járőrvezető Lepov előadásá
ban \második gyanus, ,pontot fedezett :fe'!. 

Lepov előadása lS.zerint a tettes ek az ablakon ,ha
toltak be. Ezt 'az ál.l'í,tását a helyszíni! ,adatok kétsé,get 
kizáróan megéáfol.ták. A 'hálá'l Petrovot álmában érte. 
Lepov szerint !az egyik ismeretlen rákiáltott először 
Petrovra, pénzt követelt tőle.  Lepov' kiugrott ,az ágy.ból, 
feltépte a bereteszelt ajtót -és elrohant. Mindez lármát, 
.zajt felent -' ha ez valóság - úgy Petrov feMbred, és 

, legalább is megfordu.l vagy felül , ágyában, ,de ebben az 
esetben már nem él'hették vo'lna a haláios fejsz,ecsapá-
sok természetes alvó helyzetében, 

Lepov állításainak bírálata és a tényekhez viszc
nyítása kétségtelenné tette, hogy Lepov nem mondott 
igazat, Enn� o�á!lak kell l'ennie. M.in,t �Iyen osakis 
fé1revezetési .szimuék iöhetett ' tekintetbe. A nyomozást 
félrevezetni csak a tette-snek, vagy más, v'ele kapcsolat
ban álló személynek áll  érdekében, így ,a járőrvezetö 
arra a meggyőződéSre' jutott, ,hogy Lepov az e'lkövetett 

'\riizicseJ�kmep,'y��z: ya(amilyén v-i�iónyban áll. 
< . .. � : . ::- .�: .? . -: ': . .  :'-.- : . .. : : : -.-. :' �: :' : \- ':. - , . 
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, ,.Az llblJak: 'eJ.rendezése szintén ' félrevezetési célból 
itiT!íént. Etr végrehajtanr ,belülről Lepovnak - I'egköny
llyébben Mlott módjában. A z  la feltevés, mely ,a járőr
vezetőben a " miként" kérdés vizsgálatánál! ajakult  ki 
hogy behatolás tilIán ' nem is történt; mert lehetséges: 
h'ogy a tettes ,már Ibent tartózkodott, szintén ' a Lepov 
szemé'lyére mutatot[ ;Ezeknek az adatoknak birtokában 
a járőrvezető elég a lapot ,látott arra, /hogy a ,  cselek
mény elkövetésével Lepo,v Dragutint meggyanusítsa. 

- Hátra lVoltak; még a ,;miért" iés !a ,;kive1" kérdések. 
A "kivel" kérdésre határozott vál'a'Szt találni az 

eddilgLbeszerzett adatok ,alapján még nem lehetett. Csak 
valoszínűnek 1átszott - Li�jov tettességét fe;tete'!ezve" -
hogY a ' cselekmé�yt ��iyeCfül; -: ni ás ok: ::g�gítsége ' �é'ikül 
követhette el .  E.gy alvó ember gy!i1kosának, ki , á ldoza
tával ,békésen egy fedél ,a'latt aJszik; nincs , s'züksége 
segítőtársra. '0.zt: hOigy saját elhatározásából vagy. más 
felbújtására követte-e el a cselekményt - ·a nyomozás
nak etben a stádiumában még nem l,ehetett tisztázni. 

A "miért" kérdés e'l"öntésénél, csak a vagyoni ha
szonszerzési célzat vagy pedIg' összeveszés jöhetett az ' ed-
digi adatok alapján' figyelembe. . 

-A felmeriÚt' gy,aIlJu alapján 'a 'já'rői; ' tLepov Dnigu
tint meg�lzsiálta e's jobbiZ'ezen az ujjak kozött alig Üit
ható, beszár,adt, vérnek tetsző 'fol,tokat 'talált. A tüzete
sebb ylzsgalat során hasonlÓ nyóm�' voltak :a köröm
házakon lés "körmök alatt is ifelfedezhetŐk. Eúe a '  j árőr 
LeJ?(>vot levetkőzLette és ifehérneműjét viwgálta . meg, 
hol szintén taláit vérnyomoknak ' látszó iÜszínesedése
k�t. Lepov tagadta, hogy �zek a fo'ltok- vRrtŐi 'erednének. 
E;.� a lelet a már 'eddIg i�, t'á.plált gyalll.lp,'ak ' frjabb tám
pontot Jnyújtott úgy, .hogy a járőrvezető most már "a 
búncseleKmény legvalószműbb tényál'lását röviden a kö-
vetKezoKépen rekonstruálta : 

' 

.� �_ . .  ', 
' 

.Petrov l van .'oolgar !l\.ertészt -december 2-án fél 22 és 
fél 26 óra közott, a vele � egy srobáoan lakÓ !ker'tésztarsa, 
Lepov Dragutin ismeretlen okból meggyilkolta. Á gyilkos 
áldozatára álmában támadt rá -és saj át' 'kézitejszéjével, a 
fejére mért több csapással ölte meg. Ezután Lepov a hely
..szín t félrevezetési szánd,ékból elrendezte, v-éres kezét a szo
bában lévő mosdót41ban megmosta, majd a rablókról szóló 
mesét ,kitalálya" a szomszédba ment segítségért. -

A nyomozás tovcíbbi, lefolyása. 

ArL örsparancsnok a Ibeszerzett bizonyítékok alapján 
Lepovot a ,gyilkosság elkövetésével nyomatékosan meg
gyanusította és ezért őt � Szut. 312. pont 1. alpont ja alap
ján elfogta. A véresnek látszó vizet, gyanusrtott' 'körmei 
illól a piszkot, alsóruháit későbbi vegyvizsgálat, az ablak
üveget ;pedig az ujjnyom szakszerű rögzíté$e és daktilosz
kópiai vizs,gálata céljából őrizetbe vette, majd a !helyszín 

A harmincéves háborúban II ,fogságba esett katonákat 
bizonyos pélWÖSszegért ki lehetett váltani. Ezen összegeket 
n7l ellen.felek kölcsönösen megállapitották. tgy a császáriak 
és dánok közt 1626-ban létrejött egyezség SlZerint a lova8' cz
redooért 500. al�redesért 3()O, őrnagyért 250. kvá rtélymes
terért 40, profószért 35. s7ázad06ért 200, hadnagyért 60, 'záBoz,ló-

, sért ' 50; őrmesterért 20. káplárért és troJl),bitásért 18, kJÖzle
glÓny{)rt 1.2 forint volt fizetendő. Gyalogsági tÖrz.stisztekél·t 
u�nannyit fiZ"ettek mint a l<lvassá,giak-érl, II többi rellidfoko
zatlUlJk aJz(Jn'ban l'<észben olcsóbbak v<lltak: kvártélymeste,r 40, 
p.r01'ósz - 20. tábori lclk� .18. hadbíró 25. télelmewmest�r

' 20, 
koo.sismester 20. százados 200. hadnagy 50, zászlós 35,. , f\ihrer 
(7JáJszlótM:tó)-, sebés7p és .ii'Jl<lk '20. káplár. --és, ' őrvezetQ : 12; kö�� 
i:e�ény; '�iP�i' ,dQbos' ,fltb.-:: 7:,. �oririt�, " .. __ , � - , .' ,  " , . "  _ 

• . . ",.. " � 0 •• � . , �' �, . ..,. ' .  ) , 

. és ,hulla változatlan' állapotában való megőrzésén?1 gQndos
kodott· és: .az. .esetet . az elrendelt /helyekre Ibej el,�lltette. 

_ , Ezután elhatározta, 'hogy , Lepovot mo'st már gyanusí
tottké:nt- ,részletesen ki fogja:. kérdezni, azon jogos 'remény
lben; hogy ' a .'imegállapított s ügyes 'csQportosításban, eléje 
tárt Ibizon�ítékok e}őbb�utÓlJjb ,teljes megtörését 's tbeisme
rését fogják eredményezni, . melyet a leendő vegyi vizsgá
lat és (az ' ujjnyomazónösítás -eredménye meg fog €rősíteni.  

_ LepóY' �16szÖr . határozottan tag�d'Ott és  megmaradt 
'élső beniortdá:sa -mellett. -A járőrvezető ,erre a gyanusított 
t,'llé 'tarfa: -bizofiyítékait. Kifejtette eiőtte, hQgy az ablakon 
nem - mász.hatott Ibe senki, I mert ' !különben lábnyomaina,k 
ott" J{elJene' 1enniök az átázott talajiban. Az ablakpárkány 
nem ' sar<is, a- p�rr�teg ,sé:t:tetIen � ez. lehetetlen, ha valaki 
azon keresztül 'Qernászött. Közölte az örsparancsnok a gya
riusítottal, '/hogy, ,a szakvizs,gálat meg tfogja állapítani, ki
nek il. kéiében vott az abla.kÜ'Veg és azt is kétséget kizá
róan 'e! .fo·gja dönteni, hogy !keze és fehérneműje tényleg 
embervértöl szimnyes�é, és hogy az a vér az elhalttól szár
nÍazilk-e. Ezek előtarása a gyanusítottat megtörte, 'kl első 
előadását "valótlannak j elentette ki és a' következő valio
mflst tette : " 

Deepmber l-én este késői hazatérése miatt heves 
szóváltasa volt Petrovval, ki őt ekoZloen ismételten teJen
és arculutötte. 2-án ebből a '  szóváltáS:ból :kitolyólag ismét 
összeveszteK. Társa ismét 'bántalmazta s azzal lenyegette, 
hogy ha nem fo.g intelmeire haHgatni, úgy egy eJsz3.!Ka 
késsel elvágJa a ' nyakát s helyetteJm� legényt to,g lSulgá
riá'ból hozni. 2-án este kb. , 19 órakor Petrov lefekűdt, de 
neki még ' munkát ,adott. Munkája ikö�ben érlelődött meg 
benne a, ,gondolat, 'ho,gy társán a bántalmazás miatt bosz
s-zút' áli. F'ét- 22 óra , táj'l:ian a , mélyen �dvó Petrovot !kézi
fejszéjével ismételfen fej bevágta. Az ölés után a fejszét 
a !halott lába' elé az ágyra helyezte, ezután leült saját ágya 
szélére és a cselekmény f.elett gondolikozva elhatározta, 
hogy a bűntény t Ismeretlen tettesekre fogja hárítani. A 
helyszínt a már leírtak ' szerint beállította, majd kezeit 
]llegmosta és hangos kiáltozás közben a szomszédjátban 
lakó Gerberékhez futott, ihol a kieszelt történetet elmondta. 

1930 február 25,-�n 'ebben 'a Ibűnügyben megtartott 
főtárgyaláson a szoml;lathelyi kir. törvényszék Lepov Dra
gutint <szándékos emberölés 'büntette lIlliatt 81 évi fegyházra 
ítélte. Ezt az ítéletet a 'királyi tábla jogerősen helyben
hagyta. 

K· 

E z  az 'eset iskolapéldája annak, hogy a tervszerű s 
szaikszerű nyomozást sokszor már rövid' időn belül sikér 
koronázza. ,Ebben az esetben a nyomozó járőr a helyszíni 
adatokon végighaladva, csa�hamar rájött, hogy a felje
Ientü' előa,dása valótlan. A ,Szut. 411 .  �ontja is ezt j ut

' tatja kifejezésre, mikor arra utal, hogy a nyomozáBt Négző 
csendőr a megállapí tott adatok alapján ,gondolja át 'a Ibűn
cselekmény egész lefolyását. olyképpen, !hogy :ezen elgon
dolásba a megállapított összes adatok beilleszkednek. 

N em szabad a nyomozónak elhamarkodott véleményt 
alkotnia s nem 'szabad' a sértett, feljelentő előadását, véle
ményét !bírálat nélkül elfo.gadni. Éles szemmel, gondol
kozó aggyal, át !kell tekinteni a nyOmozásnak r- különösen 
a kezdetnél - még rendezetlen adathalmazát és észszerű 
bírálat után azokból a helyes következtetésre kell jutni. 

A járőrvezető ezen követelményeknek teljes mérték
ben megfelelt akkor, amikor az alapos, nyitott szemekkel 
végzett helyszíni 'fizemIének ' eredményeként több, fontos 
tár,gyi jellegű bizonyítékoi, nyomot, illetőleg annak hiá
�yát' fede�te fel. Ezekből a helyszíni adatokból következ-
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tetv�, a dárőrvezető megdöntötte a nyomozást félrevezetni 
igyekvő Lep�v Dragutin előadását. De nemcsak a hely
színelés volt mintal?zerű, hanem a nyomozó j árőrvezető a 
Szut . .410/1 .  beke..,désében foglalt éles megfigyeléssel csak- . 
hamar oly - beszáradt nyomokat is vélt feljelentő jobbkezén 
felismerni, melyek - annak alsónadrágján és iIigén talált 
vércsep,pekkel 'együttesen - min-dinkáJbb igazoltak_ a jár
őrvezető első feltevésének helyességét. A későbbi vérvizs
gálat eredménye Ís igazolta a gyanus foltoknak és á Iköröm
alatti piszoknak embervértől való erédetét, sőt valószínű
sített�_ az elhal ttól való szármázását -is ( azonos vércsoport) . 
A szakszerűen eszközölt ujjnyomazonosítás kéts�gtelenül 
azt igazolta, högy a kérdéses ablakiíveget caakis Lepov 
D�agutin emelte k i  a �:ámából, mert a.., üvegen tálált ujj
nyomok mindi tőle származtak, az 'ujjnyomazonosításI hit.:
l ességéhez pedig ,kétség nem férhet. Helyes volt" a járőr
vezető azon eljárása is, hogy a Szut. 413/6. beke..,désétben 
foglaltak szerint lelsősonban :targyi lbizonyíték01 c beszerzé
sére ,törekedett, s cSak · a�után fogott !hozzá, adatokkal tá
mogatott gyanu alapján - gyanusított kikérdezéséhez, 
melynek eredménye kétséges nem lehetett.'  A megállapított 
adatok feltárása egyhamar megdöntötte gyanusítQtt hazu
dozásait. ( Szut. 413/5.) 

A nyomozás 'gyons eredményét annak is kell tulajdo
nítani, hogy a járőr kerékpár felhaszná1ásával legröv ,idebb 
időn belül a helyszínen termett, s í gy azt még változatlan 
állapotban taláUíatta. Ennek fontosságára mutat rá a Szu t.. , 

413/2. ijekezdése is. A nyomozás gyors megindítása elvi- . 
t athatatlan előnyt jelent. 

. A ,Szut. 409/4. Ipontjálban foglaltak szerint " elenged
hetetlenül 8zükaéges, !hogy a csendőr a nyomozás elméleti 
J&mereteit elsajátltsa, azokat állandóan bővítse". Ennel a 
nyomozásnál .a j árőrvezető igen jó 'hiasznát vette elméleti 
ismereteinek, mert segítségÜkkel a nyomozás érdekeit 
nagyban előmoz,dító ,adatok birtokába j u tott. 

Ismerte az ujj nyomnak ,kétségtelen bízonyító értékét 
és ' értett a helyszini ujj nyom azakszerű rög"'ítésére 8zol
gáI6 ,eljhtáshoz. Tisztáb.an IVolt a vérnyomak jelentőségével 
él? azzal is, hogy azok szakértői vizsgálata milyen fontos 
bizonyító eszközt ,tud a nyomozó hatóság kezébe adni. 
Ezért a vérnyomokat felkutatta, 6zakszerűen biztosította 
és 'gondoskodott arról, hogy iazok szakértők Ikezeíbe kerül
jenek. 

Jártad volt a törvényszéki orvostannak a hullatüne
tekre 'Vonatkozó tanításai terén oly mér�ben, hogy a halál 
időpontját még a hatósági lOrvos megérkezése előtt meg
közelítőleg meg tudta állapítani. E zeknek az adatoknak 
birtokában, Iffiódjáblan állott lLepov elö.adását megcáfolni és 
őt ennek, valamint egyéb ,bizonyítékainak feltárásával a 
legrÖvidebb időn belül 'beismerésre bírni. 

Még egy tanulságot vonhatunk le �bből a nyomo
zásból. A ikriminalisztika tanítása szerint a helyazíni 
szemle alkalmával nemCISak olyan adatok után kell kutatni, 
amelyek tényleg megvannak, mert ugyanolyan értékesek az 
úgynevezett negatívumok, vagyis a h iányzó k is. Fel kell ku
tatnunk a tettesnek a helyszínen maradt nyomait, ottha
gyott tárgY'ait sth., de u-gyanolyan fontos annak tfelfede
zése, !hogy egy olyan helyen nincs pl. nyom, ahol i lyen
nek lennie kellene. Lepovnak azt az állítását, :hogy valaki 
az ablakon mászott 'be, kizárólag neglatívUlffiokkal lehetett 
csak megcáfolni. Ha valaki tényleg ott ihatolt be, úgy a 
felázott tallajban lábnyomának, az ablakpárkányon sár
nyomo,knak kellett volna 'visszamaradni, azonkívül a be
mászó testével feltétlenül megszakította volna laZ ablak
párkány t íborító sűrű Ipol'l'éteget is. M indezek a nyomok éa 
elváltozások h iányoztak. Járőrvezető azon ikövetkeztetését. 
hogy az ablakon keresztül nem Itörtént Ibemászás; kizárólag 
erre a hiirom negatívuml'a építette fel. 

Dz eDet Js-mel'elJen -ballál'samnak� 
Ha forgó' táncát nézem a hulló hónak, mindig- lx, sze

mem e;őtt kísért -1'dgi emléked, Ismeretlen Eajtársam. 
Kis gyermek voltam és 'eL' "Felvidék egy havas kis fa

lujában csörgős szankán vittek éjféli misére" azon a -muU
oa/osz/,OÜ e:;szakÚ{n. Kedvesen cs"iíingeUek a lovak gu
z�Lgő hátá1i a csörgős szíjak, ke1'ingve bukjenceztek u 
magasbÓl, a játékos pihék és- az útszéli !d,h'ól fehé1' h6 · 
szakált csüngött alá. -Nyakig betakárva ültem a bakon, a 
zuzmarás bajszú hal(gatag 'kocsis mellett. Sápadt lámpá'
kat himbáló gubás emberek tapoaták az úton a puha 11,0,
vat es vata/i.onnan távoLróL karocsonyi haT�ngszó- huLlám
zott .a, !ehé1' mezők. ijelett. 

És akkor ott, ahol két út- futott egymásnak, ef/.y ki15 
havushalom lankáján láttalak meg először Téged, Isme'ret
len Bajtársam. 

Csak egy lámpavillanás volt az idő, míg láttam meg· 
c,�iltanó szuronyodot, hóval befujt válladat,- a - távolban 
sötétlő hegyek felé fordított arcodat és az.után · .Q.yermeki 
döbenettel fordultam a bozontos .szemöldökü,· kur-ucképu 
kocsishoz : 

- Ki volt' ez, János bácsi ? 
- - ,. ' .� - Csendőr vót., " �  "r 

- Hát a csendőr nem megy ma templomba ? -
-- Nem ám. 

- - Miért nem? 
- Mert neki vigyázni keU. 
[gy szólt János, a vén bölcs és elsuhintott a lov.alc. 

füle mellett . . •  Engem pedig tovább ragadott a -csörgő8 
szánkó az éjféli mise misztikuma jelé, míg Te" Ismeret" " 
len Bajtársam továbbmentél a sötétlő hegyek felé a ka� 
vargó hóban . . .  

Rég volt ez. Azóta mind (:ln elmúlt, minden eltünt:
Járws, a csörgős. szánkó� gyermekkorom ka1'ácsonyi ujjon , 
gása, az én sötétlő hegyeim, a Felvidék, minden, minden 
��t -

Csak Te maradtál itt, Ismeretlen Bajtársam, 
Te most iB állsz a kavargó hóban, hogy őTködjél az 

im,údkozók és örvendezők felett. Te, aki karácsony vigiliá
ján is nekivág sz a havas utaknak; Te, aki jégvirágos ab
lakok mögül nézed a bókoló 7q;wácsonyfákat, Te, aki kis 
faluk templomai mellett elhaladva csak a bezárt ajtókon 
keresztül hallod kiszüremleni a ;.,pásztorok Énekét: - Te 
vag1J őrtálló utódja gyermekkorom emlékének. 

Engelmann Andm' g. zászlós. 
-o-

Kormányzó Úr Öfőméltóságát tiszteletbeli doktorrá avat
ták. A Kormányzó Úr őfő'rnéltósága a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter előterjes-Ltés-ére a budapesti egyeteini közgaz
ságtúdomanyi kar áltnl felajánlott közgl):zdaságtudományi 
tliszteletbeli tudorságot elfa;gadta -és megengedte, hogy a buda
pesti egyetemi közgaZldaságtudományi kal' II kő-z,gazdaságtudo
m.ányok "honoris cauSa" doktorává avaEsa és a tiszteletbeli

' 

doktori oklevelet részére kiállitsa. A budapesti 'egyetem köz
gazdasági fa:kultásának tanári kara f. hó- 17-.én d08lelőtt nyuj
totta flt ünnepélyes keretek között, a tíszteletbell kl(k]{torl pk
levolet Kormányzó Úr Öfőméltóságállllk a királyi várban, 
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A honvédeimi miniszter úr díszp-olgársága. Güm'bös Gyula 
hOllV'édelmi m!in:iszti'lr urat közéleti- működésének elisJpJer,é&éül 
Újhuta, Rép!Ílshu±a � Ároktő köZS'égEJIk lOOpviselőtestületei díSiZ
polgárukká v!ÍllaS'Zto�k. Pécel nagyköZli!lég képviselőtestülete 
mJa tartott dis1llOOzgyüMg;éll Gömbős Gyula: honv'ooelmi minWz
tert :é.s 00-_ , Hiá,sz Iistván tábori piispököt egyhangú lelkese
déb-seI a �1JSég díszpolgárává . V'álas'Z'totta. 

Kormányzói díc3éret. A Kormányzó Úr Őfőméltósága a 
folyó hó elején Fuzérraldványban tartott vadászata alkalmával 
elnmdelni méltóztatott, hogy a szolgálatot tElljesített csendőr
legénységnek., kátonás magatartlásáért és lelkiismeretes S!Zol
gálattEJIQesitéséért, legmagasaJbb elismerése tudtul adassék. 

Dicséretek. A m. kir. csendőMég felügyelője Agud Miklós 
debreceni. VI. ker. tiSlZthelyettesnek hoSS'l/Ú csendőrségi szolgá
lati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat ter�n:,' valamint al'á
l'Iendeltjeinek nevelése és vezetése körül kifejtett példÍl>San 
buzgó és igen eredményes működé&6ért dicsérő okimttal való 
ellátás mellett dicl"érő elisIlllerését fej-ezte ki. Ugyancsak dí
cséró okirattal ' látta el 'Gyimóthy , Pál VI. ker. t�thelyettest, 
aki hosszú csetrdőrségj. &zolgálati ideje alatt úgy .a 'k!özbi'ztO'll
'sági, mint az irodai InOlgáJatban buzgó működést fejtett ki. 

A m. kir. b�dapesti I .  ker. parancsnoka a drégelypalánki 
örs legénységét 8t f. év augusztus hónapban az orsmg határa 
mentén teljesített 'átkutató és egyéb hatál.'lS'ZOlgálat alkalmá.val tanusított kifogástalan magatartásáért, amellyel a m. kir. 
csendőrség felügyelőjének 6 áJtalában összes előljáróina'k terl
jes. megelégedését érdemelte ki, nyilvánosan megdicsérte. 

A m'. kir. debreceni VI. 'ker. pa�aneSil1oka dicSérő okirattal 
látta el Oláh András tö�őrmestert, Hamza Gábor é.s Bakonyi 
István őrmestereket azért, mert a Kormányzó Ú/' (Jföméltósága 
l�gm,aga�a:bb szem1Ílyének biztosításáva'l j áró ige:q neh&�, fele
losségtelJe.s és fontos szolgálatot igen lelkiismere:tesen fárad
s�got nem ismerve, kiváló buzgalommal és pontosság�al , hű
segg�l és ,&bers�ggel látták el; u'gyanezért a szolgálatért pedig 
Hamcs Janf!s bs'ZthelyetJ;est, Veres Antal őrmestert, Kató Fe
renc, Szembrátovits 'László és Szabó János cs'endőröket nyilvá-nosan megdícsérte.� ·. . 

. 
,Csendőrjárör támadóinak elfog ása. November 29-én este lsm�re�len orvvadászok rálőtterk az iváI!Ji örs (Sopron megye) egyiik Járorére, majd a j áró.r eredménytelen fegyverhasználat mellett, ,a sötétség leple alatt elmenekültek. A megimidított nYomo'zás �orán a tá1llilidó'k kilétét sikerült Garoa.g Ferenc (Bará�) napszámos és Kálmán János kovácsmester, puS'ZtacsaládI lakosok személyében kideríteni. Az örs a beismerés'ben Iévő . tetteseke� elfogta és engedély nélkül tartott vadászfegy

veretkkel egyutt . átadta a soproni kir. ügyészségn EJIk. 

. 
Az autó elgázolt egy csendőrt. Keszthelyen, a Kossuth LaJos-utcában hároJ;ll csendőr_ akart átmenni ' az utca túl.só 

oldalára, mikor arra" rObogott egy autó, amely nem adott jelzést és elgázolta Ba:jsz Károly csendőrt. Az autó a gázol'ás 
u�� , anélkül, ho,gy megállott volna, tovább robogott . Azt h'l:S'Zlk, hogy nem keszthelyi autó volt. Bajsz csendőr t kórhá"Zba 
szállították. 

. Tiszti had!rokkantotthonná alakitják a kőszegi várat. �eg'
írtuk, hogy herceg Eszterházy Pál a történelmi kőszegi Juri
sieh-várat a hűnV'édelmJi kincstárnak adományO'Zta. A hon
V'édelmi nünisztérium a közeli napokban már át is veSlZi a 
várat, .ahol a tavaszra tiszti haldirokkanto-ithont építtet, amely
ben ,az eJddigi t.ervek szermt 60--80 tiszti hadirokkant kap el
nelymést. 

Csendőrségi adomány az insé(akcióra. A Rohonci Imre 
őrnagy elnökl ete alatt miíködő szombathelyi csendőraltiszti 
olvasókör elhatározta, hogy a'z általánosan nehéz gazdasági 
viszonyokra való tekintettEJII a szokásos MrkuláJS-estet az id/én 
nem tartja meg; helyette 30 pen1gőt adományozott az országos 
in'Ségakcióra. Bár csak minél több követőI'e lelne szombathelyi 
bajtársaink e nemes példája. 

A franciák légi hadereje. A francia légi hajderő'k 3 légi 
hadosztályra és egy önálló légi vállalkozásakra szolgáló cso
portra oszlanak. A )légi haderők parancsnoka a "légi haderő 'k 
v�r1mri főnöke" (altábornwgyi roodfokO'Zatban), ki: kÖZ'vet
lenul a '  Jégii:gyi minis'zMriumlJl'ak van alárendelve. A felsorolt 
kötelékekbe összesen 132 szárazföl di és 12 tengen repú'lőlépcső 
tarto'lii;]c A szárazföldi légi erő'k ·közül 23 vadásiz (eozek kö':mii 1 éjjeli vadász) , 30 bombavető, 44 felderítő és 26 gyaJl"lIlati 
lépcső. A tengeri repülőerők 6 bombavető, 2 vadász, 2 i'elderítő és 2. panellenőrző lépcsőre' oszlana:k. Az önálló vállalkozásokra 
szolgáló csoport (groupement d'aviation de rese�ve generale) 20 llwpp ali és 12 éjjeli bombavetőlépcsőhől áll összesen 320 
l'epüldgépp!ll . 

'Felhívás előflzetőinkbez, Akikne-l!: elofizetéM 'ez év végé
vel lejár mai számunkban azok számára csekkialmt küH!ün'k. 
Akiik az

' 
előfizetést megújítani óhajtják, vagy wz 'előfizotők 

sorába beLépni szándék07lnak, saját érdekükben helyesen teszik, 
ha az év elejétől fizetnek elő, mert -évkö'zben beérkew elő,fize
tések esetén az évfoly.am ·előző számait utólag elküldeni rend
szerint nem tudjuk, annyira kevés tartalékpéldány); nyoma
tunk, takarékossági okokból. A jövő év elejétől előfrzetffi szán
dékozó olvasóink ezt ,a szándéku'kat postafordultával,  de l eg
később f. évi december hó 28-ig közöljék v'elünk, hogy a j övő 
évfolyamból már az első számot is biztosíthassuk számukra. 

A csendőrség negyedévi munkája. 1900 júli�, augusztus és 
szeptember hónapokban a csendőrség miíködési területén ösz
szesen 25.294 büntett és vétség, továb'bá 49.563 kihágás eseté
ben folytatott nyomozást. A bűntetterk és V'étSJégek száma ebben 
a negyedévben 1239 esettel több volt, mint a második negyed
&vb en. A lefolytatott nyomozásak elidig a bűntetteknél és vét
ségeknél 24.969, a kihágásoknál 49;55,5 esetben veozet�k ered

ményre, 21J5 bűntett és V'otség esciéQ�Il! ,a nyomozás JDJég folyik. 
A nyomozásokkal kapcsolatban a . csendőrsé,g összesoru 2795 

egy,ént fogott el é.s 89.518 egyént jel(lntett fel különböző biín
tettek, vé1JségEJIk és kihágások miatt. Az elkövetett bűntett�k 

és V'étségek között szerepel 5498 lopáS, 5697 rágalmazÍl>S éi; be
cSJÜletsértés, 5235 testisértés, 1252 c;saJá.s;1937 gyujtogatás és tűz
eset, 984 si'kkasztás és hűtlen keozeMs, 963 vag'yonrol1'gál'ás, 596 

orgazdaság és bűnpártolás, 627 magánlaksértés, 458 'emberélet 

elleni biíncselekmény, 181 okirathamisitás és 12 pén'Dbami,sítás. 
A még fennmaradó mám aJZ egyéb bííntettek és v,étségek kö
zött oszli'k meg. A n egyed,éven belül július hónapban 82131, 
augusztusban 8815 és szeptemberben 8198 v'olt az elkövetett 
bűntettek és vétségek száma. 

ünnepély az 1. számú honvéd és közrcndészeti kórházban. 
A budapesti 1. számú honvéd és -mözrend'észeti kórhálLnak a 

S�ent Imre jubileumi év alkalmából restaurált kápolnáját 
vasárnap, 'december 14-00 3!.l_0 óra,kor áldotta meg dr. Rász 
�stván tábori püspök, aki ez alkalommal S'Zentmisét ponti
fiikál t és beszédet mondott. 

A Tiszti Vivó Club nyerte Magyarország 1930. évi tőr
csapatbajnokságát. A Magyar Vívószövetség decomber 7�n 
rendezte tavaszról elmaradt tőrcsapatbajuO'kságát, amelyen 
mind az öt nevezett csapat elindult. A bajnokságot meS'érde
melteu a Tiezti Vivó Club kitűnő csapata nyerte. 

Felhívás a przemysU várvédőkhöz. A'Z előkészftd bizottság 

felkéri a volt pl"zemysli tiszteket, tiszt jelöl teket és legén'Y!tégi 

állományú egyéneket, hogy pontos lakcímüket jelenlegi fog

lalkozÍl>Suk megjelöl'ésével közös ,akció céljából haladéktalanul 
köz.öljék. Levelek címoon!dő'k : Előkészítő bi'ZottSJág, Budapest • 

Dohány-utca 42. Continentál-szálloda. 
Emlékkeresztet kapnak a volt lengyel léglonlsták. A Légio

ll'lsták TársaJsága, amelynek oolja egy táborba gyűjteni azo
kat, akik a világháború alatt magyal' l"észről a lengyell égiók
ban szolgáltak, a napokban kii:ldi el Lengyelországba azok
nak az iratait, akik csapatkereszt elnyel'ése v�gett a'Z igényü
ket bejelentették. Akik még nom jelen1JkEJIztek és iga'Z'OJ.ni tud
ják, hogy l égioni'sták voltak, írjanak a társaság eimére (Bu
dapest, X., Szabóky-utca 58. sz.) és közöl;iük swlgálaJti beosz-
tásul!:, s'Wlgálati rdejük �s leszereJ.é\sük adatát. 

' 

Ambrus István volt csenilőrőrmeljter halálos itélete jog, 
erős. Ambrus István volt szalá'ntai öl'Sbeli őrmester bűnügyét 
december 12"én tár,gyalta a legfelső'bb honvédtörvényszé'k, 
mely az elsőfokú pécsi. haditiirvénys'Zék ítéletét helYbenhagy ta. 
Ambrus István haláJ.os ítélete i,gy jog-erore emelkedett. Az 
it'élethozatal után a l egfelsőhb honvédtörvényszék. mint ke
gyelrni tanács, zárt üJ.ésClJl foda1:ko'Zott azzal ,a kérdés,sel, hogy 
a halálraítéltet méltó nak tartjare 'kegyelemre. 

A "Nyuko!>z" tárl!.'ysorsjáték húzása. E hó 15 .. én volt a 
Nyukosz tárgysorsjátékána'k húzása, amelyen a kövotkező 
sorsjegyek nyertek. (Az összegek a"Z illető sorsjPgyre e"ett 
nyerernénytál'l!('y 'érték,ét jel-zik) :  OOO P 12445. SZ., 325 P 0�97. 
SIZ., 300 P 09315., 22130 . . sz., 295 P 22!}29., 23795. S'll..  260 P 24007. 
sz" 200 P 0fl939., 07825. sz., 190 P 24715. sz., 160 1> 29075. S'll., 150 
P 01238., 03675. sz.. 110 P 07%2. sz., 100 P 11384., 19722., 24654., 
29032. sz., 50 P 00282., 00827.. 12976., 15028., 15604., 18577., 21 666., 
2201'5., 23!i72., 26804. sz., 40 P 00006., 003'88., 079()1., 13247., 14588., 
14984., 20758., 253.')7., 25725., 2'6848., 27229., 29176. SZ., 30 P 04561., 
084.'l2., 09'201., 0!}700., 10002., 12'J37., 14708., 14003., 116873.. 18569" 
23692. sz.. 2.0 P 15296., 15573., 15743., 17974., 207il9., 21388., 25762 .. 
26185., 26752., 28268. számok. 

Csendőrségi Közlöny 26. szám. Személyes ügyek. A Kor
mányzó Úr (Jfőméltósága elrendelni méltóztatott hogy Posszert 
Jakab m. kiT. csendőrszázadosuak>, mint a Gödöllőre vwényelt 
ől'különítmény parancsnokának, ezen beosztásában oda�, 



mo CSENDORs'E.m LAP-úK 1!)30; -dilééibbel' -;:W. 

hazafias b uzgalommal teljesített eredményéS és kiváló sz'Olgá
lataiért dícsérö elismerése tudtul adassék . .  - A m., Jrir. belügy
miniszter Cz6gler GUi'zt6v A ntal György m. kir. csendőr
!'zredesnek megengedte, hogy 'Osztrák l'Ovagi eímét és "Romd
ltyai" előnevót Magyurország'On sza bad'On haS1Jllállrass.a . � 
Né'llváltoz/afások: Ujcz József csendőrnek Berkes-re, Fiser 
Bernát őrmcstemek, Halász-ra, Zlaties Ferenc törZloormeS'ternek 
Sze.Qö-re, Zichó Hermau őrmestel'nek Zámbó-ra, Krániez .Tó
OIjsef csendőrnek Fenyves-re, K'Ozmél" ]'erenc törzsőrmesternek 
Kázmér-ra, Kurics Fereuc örmestetnek Erdős-re való névvál

l oztaMsát a, belügyminiszter Úl' megengedte. --'- Nyugállo
mányba helyeztetett: Kaincz Ferenc 'ir_ kerületbeli g. tiszt
Ill'lyetics. - lcl - igtenes nyugállománybal! meghagyatik.: -Varna 
Lajos IV. 'kerületbeli t iszthclyettes . � Szabályrendeletek : . A 
UadWrt.éuelmi J,evél tár fŐi,gaigaióju u niila őrzütt össWs ' kő]'
házi irat'Olmt az "Egye�ített- e�éST4Ségügyi felszám'Ol.ó póttest"
Ilek adta át. Akik ('zek közütt a kórhálzi .iratük kör,ött kutatni 
óhajtanak, megkel'c&éseiket az említett 11óiiesthez közvetlenül 
intézzék (Budapebt, VI., Hungá ria-körút 44. -S'ZIám, a 2. s�ámú 
honvéd és kÖZl'()nldé$zeti kórház , épü l etf>.) . - Kapcsülatban a 
r. évi 23. szám ú Csendől'ségi Közlönyben' kihirdetett 46.289. eIn. 
VI. c. 1930. B. M. számú körreudclei(el, kihirdetteúuek a ,h á
.borús kiiüntciések utólagos el-ismer·ésére vonatk'Ozó . végrehaj
lási határ'Ozvány'Ok. - Papír, író- és irodaszerek beszerz.ésénél 
az ár k ifi'zctésót csak abban az esetben kell bélysgilletékkel él
lát'Ott ll'yugtávaI igazoltatni, ha a bes:6erzés a javadalmazás 
terhél'o oortólük. A gazdasági átalányQk lM ir'Odaátalány'Ok ilyen 
beszerzéseivci kapcsülatban . törtónt k ifi'Zetéseket számlailleték 
alá e8Ő számlán , vagy has'Onló irat'On is elegendő a szállító, 
t'éggel igazoltatni. A rendelet a llyugták bélyegilletékeinek II 
megál lapításÍll'u és 'Olyan c<setek re i'I. tartalmu'OIj intézkedést. 
amikül' a kiucstár és az említett átalányük terhére együttesen 
történik a megrendelés. - Akik a l'é�'Zükre kiu tal t természet
beui lak·ást elfogadni nem akarják, lakoél'váltság'Ot nem igé
I\ycl,hetnek s ha bél'elt lakásban lak uak , a bért ma.guk viselik 
Ugyanez v'Onatk'Ozik az'Okra is, akik a résziik re kiuialt tepné
swtbeni lakást a kincstár bel eegyezése nélkül kiiilitik . .  ,- A 
kereskedelemügyi miniszter úr II fagylaltkészítóst és eukorka
fŐZlÓst a cukrászipar munkakörébe tart'Ozó tevékenységn'ek 
nyilV'ánítja s ezzel az emlitett f'OglalkozWs'Oik 'Szabadipar jelle
gát megs-ruutetlc. - A swrmekészítőiparban vasárnap és Szent 
[stván napjáu déli 12 óráig egyes munkála tok elvégezhetők . _ 

}�él'fi- és .l'iú ruhaszövclekkel folytatott házalókereskedés\'(' 
,'onatkozó rendelkezi'sck módosítása . 

�Icnetelő csapatük élelmezése repülőg·épekrőI. Az ung'ol légi 
haderő az indiai északnyugati' határ'On, a peshawari kerületben 
sikeres kísérleteket végzett menetelő csapatüknak repülőgépek 
útján való ' élelmezésével. Egy 1()()0 fő féts'l'á mú menetelő osz
l'Opot nap'Onta 3 t'Onna élelmisoorrel láttak el 'Oly móidon, hogy 
<tOlj élelmisliCreket ejWerll Yő.s .cs'Omag'Ok alakjában repülőgépek 
dobták le m eghatá r'Oz'Ott póntokrH. Az i\1leluriszerszállítást' 13 
l'ppülőgé-p látta el. A kísérletek, a rendkívüli t(>rep nehézségek 
P1J (',u�J:c, igen jól s ikerültek . 

A l l m8110vai csata évf'Ordulója A főváros közönsége de
cember 12·én dé lután 6 órai kezdettel a Vigadó nagy termé be u 
k!egyeletes ün nepség keretébcn áld'Oz'Ott a l imall'Ovai csata ÓS 
a liman'Ovai hősi halüttuk emlékének. Az eml ékiinnepséget a 
.,Limanovai Ország'Os J!;mlékbiz'OttJSág" rendezte, melyen n agy
· számú clőkelő közöJl"ég vett reszt. A csata lefolyá·sát és jelen

tőségIét vitéz Rátz Jenő vk<szt .  pzredes i Slllertette s'l--aks'l'erű 
plőadás keretébel \ .  

V'Olt szerbiai hadifoglyok gyűlése. A volt szerbiai magyal' 

Hegedű-Harmonika-T rombiták� 
-I..f.� Citera, Tambol'a, mindenfajta ,zenekari fa- és fém-,.�? [uvós hangszer. Harmonlkáka.'csakis megb'z-

'�'::;" , 
ható, ó I!' y á r t m á n y n k a t  hozunk forgalomba. 

\:.\}' "T Rakóczl-Iárogaló 8a)ál találmány. Óvakod-, 
lunk az Itteni álgyárosok által 'el )ánlol1 

. '. kü,'öld6n ke8züII utánzatoklól •. HilJás h'log-

I Iv �;; :�:�:;';":;GS:::::�;' - 1\ l� · STOW ASSER ki��ál��r L� � Budapest, II., Lánchid u. 5. (Budán!. �8' Az euedUlI hangszergyár 8Z orsztgban. HItb orBI nincs 

-ha:difogIY(}1r december -7-éú';nagy' &<ití lllbáu 'gyiHtek össz'e -annak 
It borzalmas ·emlékü "halálmors"-nak ti'zenötödik >é,,:toi.(hil�:I�'iJ; 
amelyet. 1915-ben -a szerb hads(,l'eg maradékúval. a &"Zerb !-ak'Ol;
sággal, Szerbia k'Ol'mállyával es az antant diplomácia.i �testü
letév-el együtt Szerbián, Albáu iáu és M'Ontenegl'óIT keresztül 
tettek meg. Az összejövetelen vI téz AUgházy Kamm lly. Hon
védezredes, a Hadlörfénelmi Múzeum ig a-bgatój a;' itki -maga 'ls 
aktív részese v'Olt a b'Orzalmaknak, hadtörlénelllii" s'l;!�mpontból 
foglálk'Oz'Ott ·a kérdés'Scl , majd Faragó László -Jly. - tanár;' yólt 

' népfelkelő százados 'ismertett e u, szerbiái magyap' haldifogly.o]{ 
1915-iki halá1marsával összefüggésben a·: sierb . királyi' 1lsalili1 , 

II kormány, hadve'Zetőség, hadsereg &.- :.a.  �zerb' Ja'kosság- iueÍ1c· 
' kül�sének t.öl'ténetét . :A nagy érdekel!ségű·_ cl_9acJ��ok után el , 

határozták, hogy vat-amennYi' ·volt szerb :hadifog'Oly 1>eveuúsá
val akciót indít<luak, J:J.ogy a fogság:ra,- valamint ·� viss1iavOjll'U

lás.ra . vonátkozó s illég rend elke7ibs,re álló adatait mind ell-'ji i 

sz'Olgáltassa be a Hadtörténelmi Múzeumuak- és ,ilyen módoll 
tegy:ék ' teljessé ll, sZ!ll'b �ad,;járatra' vonatkozp él> feld'Olgozásra 

:várá gu'Zd.ag aJi�th!}tma1-t. A hudifoglyok · �á n . IJ�lelött MJa

adó istenti S'Zteleh13 KYült�'Ik össze a ·városligeti jáki ,káp'Ol;llá

ban , .'mise ut�n , _Il!l,d.ig,  megkQszorúzhík LI Névtelen Hős RíJ'
�mlhí,k<ét. 

Orvosj- ' v izsgálat alá' vettek 1000 bihaL"lllegyei crgányt. · :A, 
.debrooeni _ Tis?!'b: 'lll tv án tud'OillJáluyegyetcnr kÖ'liegész.ségtani 

intézete a jál'váuyo$ ' betegségek � .fertőzések leheULlel:kisebb 
Il1l'1rtékre való ' csökkentése ' céljából v;érvizsgálat alá' �ett' .lOOO 
hrhai'megyei oi�áuyt. · A. - cigány'Oka,t a berettyóú,jfalus;j; :járálli 
tilS'Zti'Orv'OshQZ vitték, majd a köze�szségtani in,tézet: v�'ZS�ú
la.ta alapján kidÜ'riilt, h'Ogy, , a .cigány'Okn ak minte.gy 25·I .. a 
vérbaj 'Os. Svámos családüt taiLáJ.tak, anwlynek minden , tagja 
fertőzött volt. Kiderült az is, h'Ogy u, uifMria , a tífusz, pa,u
tífusz és a, kiütéses tífusz a .  cigányüK köZött rendkívül nagy· 
mértékben el van terjcJdve . A'b ol'8.zu.g billl I'Z v'Olt az I']Ső 
t'igányvizsgátat. 

A Csendőrségi Lapük beköttetésé. A. f. ·Óvi 26. bzámú Oson·d
ől'sági Köi1önybeu megjelent 79.fi87IVI. b. 1930. B; ·M. s�ámú 
kÖl"l'endelet a Csendörségi Lapok beköUetésével kapcsülatban· a 
kővetkezőket rendeli : .. Amint azt a költségvetési helyZet meg 
f'Ogja- engedni, a CseudŐrségi Lapük . trÍeldel!mt. évf'Olyamaiuak 
neköttetésére v'Onatkozól-ag intézke�i · ,fog'Ok. Addig is, ámíg 
Ol"l,e egységes anyagi intézkedés tehető lesz. a2iOk a paranc�
uokság'Ok és szervek, amelyek abban a helyzetben varuiak. 
h'Ogy az átalány'O'k vagy ' közétkez.ések terhére Illegtehetik". a 
Csendőr6'é�i Lapük eddig ' me.gjelent évf'Olyama i't lriilön-küNiu 
köttes.s:ék be kemény. tablákbu, de 'Olcsó k i vitelben. Az 1924. �é� 
1925. e-Vfolyum'Okat egy k ö letbe kell beköttetni. A:wk a para1lcs
n'Okság'Ok '(s·zervek), amelyek<nek a beköttetés céljaira anyagi 
eszközeik nincsenek, az egyes >évfolyamok a.t g'Ondosan és tar
tósa.n cs'Omagoltassák 'be és őri�zék meg ' alc1:dig is, amíg 'a bp
köttetésre v'Onatk'Ozólag általános iuté'bkétdést lehetek. ' A be
kötött, illetve becsomagolt évfolya'll1'Okat leltári kezelésbe kell 
venni. A megszíint s a jövőbelL megszűnő parancsnokságük 
(szervek) bekötött vagy becs'Omagolt lJéldállyait a Csendől:;;égi 
Lapük szerkcsztőségéhez kell eljuttatni (Budapest,. I., Böször
ményi-út 21. sz.), h'Obry az új 'OuIIJan felúllHandó alakulatok il 
Csendőrségi Lapük évfolyamainak lehetőleg teljes s'Or'Ozatával 
elláthatók leg�'enek. Ez! a� új alakulat felállítása esctén köz
vcUenriU a Csendőrségi Lapük sozel'kesztőségétől k;ell igény.elnL" 
A belügyminiszter úr c rendelkezésével kapcsülatban a ma
gunk rés7iéről is kérjük a parancsn'Okság'Okat és előfizetőinkc!. 
hogy a Os tmdörségi Lapok bekötietésére minél nagyobb SiZá'll l
ban k('resse�lPk módot PS lehe1.őSléI,,"<'l.  B('köté� I1'élkiiI lutIlla ,  
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I� " H.,.monl/j. 
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é. 6Z összes lelllohh ·hBn.szerek. továbbá e 
legjobb rátU6k6.zülékek cSBkis ·iit (l gyárben 

kaphatók. 
Múvés",leaen Jevlt. legjobb hurokal készit. 

Áriegyzéket ingyen küld , • ,f 
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CSENUŰRSÉGl . LAPOK 1I3l 

1'0san veszendőb-e- 'megy az a sok ' -értékes, érdekes és hasznos 
olvasmány, amely laplli1lkban évről-{)vre megjelenik 6 amelyet, 
ha ' elvész soha senkinek nem áll majd módjában. p ótolni vag�

újra me�zerezni. Aki a Osendő rségi Lapok oévfolyamait híány 
taJanul megőrzi és bekötteti, az olyan tárházát szerzi J;Ileg a 
csendőrségi ismereteknek, amely �vről-évre mindig csak tel,j.c
sebbé tehát értékesebbé váliJk. Es gondolju� az utódokra IS, 
akikn'ek a Osendőrségi Lapok régebbi évfolyamai óppoo olyan 
kejdves olvasmányuk lElEiz, mint a legúja;bbak. 

_ . Adomány a csendőrség tanulmányi segélyalapja javára. 
Károlyi László gróf uradalmáuak erdőgondnoksága beküldött 
a szerkesztőségünkhöz 52 pengőt, azzal a rendeltetéssel , hogy 
a csendőrség tanulmányi segélyalapjához csatoltassék ado
mányképcn. Az összeget a Kormány'ZÓ Úr Öfő1U�ltósága kő
kapui vadászata alkalmával Ve'Léllyelt csendőrök fimtték be 
a'L '  uradalom péllztárába élelmezési költségek fejében. Az ado
mányt illetékes helyre juttattu.k. 

Ingyenkönyvek olvasóink számára. Dl'. Gerőcz Kálmán ny. 
ilka:démiai r. tanar, 'egyetemi m. tanár úr levelet intézett lapunk 
i1zerkesztőségéhez és a csendőrség tagjai részóre ingyen fel
ajánlotta az alább felsorolt jogi müveít. Megjegyzi, hogy az 
esetleges igényl éseket csak addig tudja lcielégíteni, amíg a:z 
e célra szánt készlet tart. Miután azonban nem lehet a'zt kl
vánni, hogy az értékes ajándék mellett még anuak csomago
lási és szállítási költségeit is a szerző viselje, kéri testületünk
nek azokat a tagjait, akik a 'könyvekre vagy azok valamclyi
kére ig,�nyt tartanak, ho,gy csomagolási és postaköltségek fejé
ben az alant (a könyvek címe után) feltüntetett összegeket 
küldjék be. A kérhető könyvek címei a követkC7iík : "A bün
tetőjogi végszülcség" (312 olda!) 80 fillér; "A jog alaptörvényei" 
(200 oldal) 95 fil lér ; "A bűnügyi néplélelctan elemei" 75 fillér ;  
u A  büntetőjogi új irányolc" 80 fillér. Az igényléseket közvet
leniil a szerző eimére kell külldeni, Sátoralj aújhelyrc . 

Halálozás. Barabás József tisza ecsegi örsbeli (Hajdu lU.) 
lovas őrmester deeelIllber 4-én gyomorrák'beteg\S>égben meghalt. 

Előléptek: A m. kir. székesfehérvári II. kerliletben törzs
őrmesterré: Siba Lajos, Balogh György, Bazsiloo Vince, Csurgó 
Lajos, Mohát:si Laios, Horváth Endre, Jákli Imre, Persaits 
József, Szabó .Tános IV., Szabó Szilveszter és Hofbauer Alajos 
őrmes1ierek. Ormesterré: Máté Sándor, Ludván Ist'ván, Juhász 
János, Csidei Sándor, Ladi Ferenc, Balogh János ,és Kel'esztes 
János csendőrök. - A m. kir.  szegedi V. kel'fÜ.letben törzs
őrmesterTé: Janlcó János, Tancsilc János, Bencsilc Lázár, 
.Tambl'ik Józs'ef, Kisházi József, Szunyog Ferenc, MOI'ovítz 
Mátyás és Hegyi SándOl' őrmesterek. 01'mesterré: Hegedüs Já
nos nr., Nagy András, Remilong Ferenc. D. Kovács Benjá
min, Sólci János, Nagy Endl'e, Tanwi László -és Tompa Joa
chim csendőrök. 

Házasságot kötöttek: A m. kir. székesfehérvári II. kerület
ben Láng Ferenc törwőrmester Lengyel Rozáliával Dunap'eu
tele  (Fejér m.) községben. - A m. kir. szegedi V. kerületben 
Szécsi János őrmester Czettl Erzsébettel Baján. 
, Motorkerélqlár, angol gyártmány, "Rox Aellle" 300 kem, 
teljesen jó állapotban, felszereléssel (szóló), igen ke<lvC'ZŐ fize
tési feltételekkel eladó. (Balogh Iml'e törzsőrmester, Jászféuy-
szaru_) . 

Örsfőzőnőllck ajánlkozik Veres Józsefne (Budapest, '.rlszt
viselőtelep , Szabóky-utca 30. s zám, földszint), aki sok éven át 
volt közga,liálkodások alkalmazásában . 

Olvassa el, mielőtt ír nekünk! 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagj.l;'itól, .hanem bá�

kitől elfogadunk. A lapunkban megjelent kozl.�menvek .. tulaJ
donjogát fenntart juk, azokat tehát beleegyezésu��k 

.
�lélkul

. 
nem 

szabad utánnyomatni. Kéziratot csak akkor kllldunk VISSZ?, 
ha a beküldő megcímzett és bélyeggel eIlátott borítéko� meJle
keL A ·  közleményeket kérjük a papírnak csak az egYik o!da
lára, félhasábosan, írógéppel, val!'y jól olvasható kézíráss�! 
írni · olvashatatlan kézirattal nem foglalkozunk. A szerkesztOI 
iize�etekben mindenkinek válaszolunk, de a kérdező telies ne
vét rendfokozatát és állomáshelyét tiintesse fel. Névtelen le
vél�e nem válaszolunk. Kéziratok sorsáról is csak szerkesztői 
iizenetben adunk választ. Levelet nem írunk, bélveget tl'hát 
felesleges beküldeni. Jeligéül legcélszerűbb egy kisebb hely
ség nevét, vagy �öbbj�gyű �zámot vál�szt�l!i.  ,Ha )elig� nincs 
megjelölve, a kerdezo neven ek kezdobetUJ es aJlomashelv.e 
alatt válaswIunk. Közérdekű kérdésekre a "Csendőr lekszI
kon" rovatban adunk választ. Előfi7.etni csak legalább nIévre 
lehet. A csendőrsé� tényleges és nyugáJlományú legénységi 
egyénei a7. előfizetési ár felét fizetik. Csak a m. kir. csendőr
ség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíróságok, 
igazságiigyi és közigazgatási hatósá Irok tényleges vagy nyug
áJlománvú tagjaitól fogadunk el előfizetést, mástól nem. Az 
előfizetéseket kériiik 'pontosan megúiítani, mert a felszólítár; 
költségét külön felszámít juk. A nekünk szánt pénzkUlrlemé
nyeket kériiik a Nemzeti Hit"lintp7.et RlIrlallPf't-K r;!I7.tin:lvlÍ
rosi fiókjának (Budapest, I.,  Krisztina-körút 141.) 1672, számú 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feliegyezni. noQ'Y 
a befizetés a mi j avunkra történt. A szerkesztők a szerk('�ztö
ségben ünnepnapok kivételével 15-18 óráig találhatók. Szol
gálati beosztási helyeiken a lap ügyeivel nem foglalkoznak. 
A hozzánk intézett leveleket így keH címezni : "A Csendőrségi 
Lapok szerkesztőségének, Budapest, I., Böszörményi-út 21. 
szám." 

�===iii_iiirV"üs--- --- -
Jászberény. 1. A Szut. nem szabályozza azt a kérdést, 

hogy a laktanyából távozók kötelesek-e minden egyes esetben 
bejelenteni az örsparancsnoknak azt, hogy ébresztő előtt vissza
térnek-e a l aktanyába, vagy sem. Ha' azonban az öl'sparancs
nok ezt megköveteli, ennek, természetesep, eleget kell tenni. 

Nagyon helyesnek tartjuk, ha az örsparancsnok naponta tisz
tában akar azzal lenni, hogy alárendeltjei közlil kik és hányan 
szoktak ébresztőig kimaradni. A Szut. 182. pontja különben 
elrendeli, hogy :a csendőr a laktanya elhagyásakor jelentse : 
szükség esetében hol lehet őt megtalálni: Egészen érthető, ha 

FU C HS SÁN D O R  CS E N DŐ R S ÉG I C I K K E K 
S Z A K O Z LETE 

B U D A PEST, VI., 
LÁZÁR-UTCA 22. SZ. 

.. 
Arjegyzéket 

kivánaira 
készséggel 

küldök 

Különleges nagy raktár : az összes csendőrségi egyen
ruházati felszerelési ci  k kekből. 

Dús választék : kamgarn, lóden, szövet-, bélés- és chiffoD
áru k ban. 

Kaphatók továbbá : az összes egyéb szükséglendő cikkek. 

Végül felhívom b. figyeimét sajái műhe}ye mben k észült 
kiváló kidolgozás ú sapkáimra, 

•• 
Legelsörendü 

cég - részletre 
szálUt ! 

.. 
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az örspa-rancsnok ezzel kapcsolatban azt is tudni akarja hogy 
a csendőr meddig marad az általa bemondott helyen. 2. Ol
vassa el a ISzut. előbb idézett pontjának a 4. bekezdését abból 
láthatja, hogy köteles. 3. lA Szut. fentebb idézett pontján�k a 2. 
bekezdése "jelentkezést" rendel. A jelentkezés tartalma pedig 
ebben az esetben az, hogy a csendőr ki óhajt menni a laktanyá
ból. !Ha az örsparancsnok vagy helyettese ennek nem látja aka
dályát, akkor tudomásul veszi ezt a jelentkezést s a csendőr 
kimehet, ellenkező esetben pedig az örsparancsnok megtiltja 
a laktanya ellhagyását s a csendőr, természetesen, engedelmes
kedni tartozik. Ha a csendőr ebben a tilalomban esetleg az uta
sítás adta jogának csorbítását látná, élhet a panasz j ogával. Ez 
a jelentkezés tehát lényegében sem kérelem, sem pedigl jelen
tés, hanem a kimenésre vonatkozó :,szándék bejelentése, amit 
az örsparancsnok I( helyettese )  vagy tudomásul vesz, vagy nem. 
Ön úgy szeretné m agyarázni a Szut. szóban forgó pontját, hogy 
a cs'endőrnek a laktanyából való távozás foglalkozáson kívüli 
időben megtámadhatatlan joga, amihez az örsparancsnok hozzá 
sem szólhat SI így az eltávozás tényét egyszerűen csak be kell 
neki (vagy a helyettesének) jelenteni. Hát ebben a felfogásában 
téved. Azzal pedig minden rendes és jóhiszemű csendőrnek 
tisztában kell lennie, ,hogy ennek a rendelkezésnek komoly szol
gálati és fegyelmi okai vannak. 4. A ISZUt. 1178. pontjának 2. 
és 4. bekezdése a Ikorlátlan kimaradási kedvezménnyel való 
visszaélés e setére határozott intézkedéseket tartalmaz. Mielőtt 
li 4. bekezdésben előírt szigorúbb rendszabályra sor kerülne, az 
örsparancsnoknak a 2. bekezdés és általában örsparancsnoki 
hatásköre alapján nemcsak joga, de kötelessége is, hogy a kor
látlan kimaradás kedvezményével való visszaélést megakadá
lyozza és pedig nemcsak a szolgálat, hanem az egyes csendőrök 
személyes j avának érdekében is. 5.  Nem értjük a kérdést. Azt, 
hogy a járőr az örsparancsnoknál jelentkezik, helyesebben : 
hogy az útbaindulását vagy a bevonulását jelenti, bárki hall
hatja, abban igazán nincs semmi. Más az, ha a járőrnek bizal
ma:s jelentenivalója van : ezt természetesen úgy kell eszközölnie, 
hogy illetéktelenek ne hallhassák. Ha részletesebben megírja, 
miről van szó, mi is határozottabb választ tudunk adni. 6. 
A SlJut. 178. pontjának a 3. bekezdése határozottan kimondja, 
hogy ha másnap közbiztonsági 'szolgálatba kell menni, akkor 
takarodón túl kimaradni nem szabad. Ha nem volna ez a tila
lom egyesek sokszor mennének szolgálatba úgy, hogy inkább 
az ágyban volna a helyük. Amint látjuk, Önt az egész Szut.-ból 
a kimaradás érdekli a legjobban, pedig vannak ám annak sok
kal hasznosabb fejezetei is. 

Kenderes. Határozottan nincsen előírva, hogy az örsökön 
a Kormányzó Úr őfőméltósága nevenapján díszebédet kellene 
tartani, de nagyon helyesen cselekszik az az örs, amelyik az 
őfőméltósága.< :iránt való hódolatának ilyen módon is kifejezést 
ad. Díszebéd alatt, természetesen, nem végnélküli evés-ívást 
kel! érteni : egyszerű ünnepi ebéd tökéletesen elegendő. Ter
mészetes, hogy ott, ahol az örs ilyen díszebédet tart, azon 
kivétel Inélkül mindenkinek, tehát a nősöknek is  jelen kell len
niök, elmaradni senkinek sem szabad. 

CSENDŐRSÉGI SZÁLLíTÓ ! 

, 

40 év óta fenlJál ló cég. a csendőrség 
r é g i  e l i s m e r t  bevásárló h e l y e ! 

MAKER 
egyenruházati I n t é z e t e  
B U D A P ES T ,  V I I I., 
BAROSS-TÉR 9. SZÁM. 
lA keleti pillyaudva. 6.kez6.1 
oldalán) TELEF ... N·: J. 32t-78. 

Khaki posztó, Loden, színtartó gyapju, a legerősebb 

strapára, méterje - - - 1 5'20 P 
Ugyanaz . Herkules Loden" minősé!jben 17. -
Khaki kamgarn, szintartó, liszta gyapju 1S·50 
Ugyanaz extra finomben - - - - 22'50-25.
Csendllrkalap-toU, valódi kakastoll, csak dupla, dus 

kivitelbp'1 van raktáron, toll forgótukkal egy,ül! 7.60 » 

Egyearah." küUla .. érlék .táD 3-6 hayl hitelre. 
Egyenruha'szabós,;gom és s"pk"mühelyem a helyszinen személyes 

szakképzett vezelésem mellett működik. 

--'" 

Rózsabokor. A mulasztást elkövető ,gazdálkodásvezetö s 
vele egyetemlegesen a gazdálkodási bizottság, illetve az akkori 
egész közgazdálkodás felelős. Elődök mulasztásaira az utódok 
!lem fizethetnek rá. Vigyék szolgálati útra. 

R. 1931. Feltétlenül rendes útlevéLre s ezenfelül külföldi 
szabadságra van 'szükség akkor is, ha csak néhány napról van 
szó. útlevelet az alispáni hivat:�hól kell kérni, szabadságot pe
dig szolgálati úton a belügyminiszter úrtól (VIrc. osztáy ) .  

Hangszóró. Nyugállományban engedély nélkül nősülhet. 
A 'házasságkötést csak bejelenti s kéri a cs'aládi pótlék folyósí
tását, aminek nem lesz akadálya. Családi pótlékot a szüle
tendő Igyermekek után is kap, a születéseket annak idején be 
kell jelenteni a nyilvántartó gazdasági hivatalhoz. Nyugállo
mányban nősültek nejei vasúti arcképes igazolványt nem 
kapnak. 

J. J. csendőr, POcsaj . Legnagyobb örömünk az, ha a la
pot várják és szívesen olvassák. Mi is kellemes karácsonyt 
kívánunk. Hitét tartsa meg; komoly és hittel hívő emberek 
sokan vannak ebben az országban s nekik fogjuk majd annak 
idején a jobb napokat kö'szönni. A csendőrségnek pedig első 
vonalban kell lennie itt is. 

Meggyőződés. A kevermesi községi előljáróságtól kérje 
ki édesapja illetőségi bizonyítványát, annak alapján kérje 
magyar állampolgárságának az elismerését a belügyminiszter 
úrtól. Az erre vonatkozó kérvényt szerelje fel azokkal az 
okmányokkal, amelyek megvannak s jelentse be, hogy a 
hiányzó okmányokat megszerezni nem tudta. 

Szandavár. 1'. A Szut. 124. pontja értelmében az első� 
fokú rendőrhatóságnak (főszolgabíró, illetve rendőrkapitány
ság) címezve, szolgálati úton kell az osztályparancsnokság
hoz a lőfegyvertartás engedélyezésére vonatkozó kérvény t 
felterjeszteni. 2. Osak 14 napot meghaladó szabadság esetén 
kell a napibetéteket visszatéríteni. 

Galyatető. Szláv - valószínűleg lengyel - származás. 
A belügyminiszter úr i-vel végződő névváltoztatást cS"ak a 
legritkább esetben, különleges háborús vagy egyéb hazafias 
érdemek jutalmazásául engedélyez. - A lapot elküldöttük. 

Erdély. Nem lehet minden üzenetet annyira részletezni, 
hogy az egyes kérdésekkel kapcsolatban á:Uó összes lehető
ségre kiterje�zkedjünk. A levelében említett üzenetünk 
azokra természetesen nem vonatkozik, akik hadifogságból 
csak a komműn bukása után lérkeztek :haza és azonnal be
léptek a csendőrséghez. Az ilyen esetekben a katonai szolgá
lati idő a hadűogsággal együtt beszámít a nyugdijidőbe, 
amint azt különben levele szerint az ön esetében állomány
parancsban Ie is tárgyalták. A csendőrségi pótdíj azoknál, 
akik felülvizsgálat útján mennek nyugállományba, beszámít a 
nyugdíjba akkor · is, ha a 40 éves valóságos szolgálati idejü
ket nem töltötték ki, illetve 60,. életévüket el nem érték. 
A lényeg az, hogy a nyugdíjazás felülvizsgálat útján, szol
gálatképtelenség miatt történjék. 

A m. kir. csendörség tagial 
l e g o l c s ó b b a n  

K6rem 
a eimre 
ügyelnI! 
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M. M. th., Szombathely. Me.gérdemelte, örülünk az 
{)!ömének. 

Érdeklődő. Névtelen levélre még ennyire ártatlan kér
dés esetén sem adunk választ. 

. Rábaköz. IPolgári magánegyéntöl nem fogadhatunk el 
elöfizetést, mert alapszabályaink tiltják. Ha nem volnán·k 
ilyen szigorúak, akkor tömérdek olyan előfizetési igényt is 
ki kellene elégítenünk, amelyek sem a testülét sem a lap 
szempontjából nem volnának előnyösek. Ne � vegyék ezt 
s�mmiképpen személy .szerint bántó dolognak, mert kivételt 
a legtiszteletreméltóbb polgári e gyéne:IDkel sem tehetünk. 

Magyar hazám. 1� Bővebb adatokat kérünk, miről van 
szó. 2. A Szut. 145. pontja ... határozottan megtiltja, hogy a 
nős csendőrök hozzátartozói az irodákban, a legénységi szo
bákban és  az ezekhez tartozó mellékhelyiségekben tartózkod
janak. Ez vonatkozik természetesen a laktanyában vagy azon 
kívijl lakó íninden nősre, bármily rendfokozatban legyen is. 
A Szut. 74. pont e l,ső mondata teljes világossággal kimondja, 
hogy la ;osendőrt esküje mindenkivel, tehát még \!i hozzátar
tozóival szemben is a legszigorúbb titoktartás ra kötelezi. 
Régi hiba az, amit az emberek Inem ,tudnak levetkőzni, hogy 
szolgálat után a családi körükben nem találnak más témát 
és " szenzációt", mint a szolgálattal kapcsolatos históriákat. 
Sokan valósággal abban élik ki a hiúságukat, hogy csak ar
ról beszélnek otthon s még társaságokban is, hogy ők a 
laktanyában milyen nagyszerű legények, hógy megmondották 
a magukét ennek vagy amannak s milyen parádés3J1 oldot
ták meg ezt vagy azt a szolgálati feládatukat. Ennek persze 
fele se igaz, de mindmegannyi esküszegés és amellett igen 
gyarló hetvenkedés, fecsegés. Megéri a kérdés, hogy min
denki gondolja át jól ebbeli kötelezettségeit s tartsa be azt, 
amit a Szut. 74. pontjának az első mondata olyan határozot
tan elrendel. Ha aztán a családtagok még a szolgálat{ irato
kat is kézhez kapják az örsirodában és másolási munkát vé
geznek, akkor ez nem más, mint családi részvénytársaság az 
örsparancsnoki állásra. Ha így áll a dolog, bátran szolgálati 
útra lehet vinni az ügyet. Önöknek lesz igazuk. 3. A "Nyo
mozta" rovatba azoknak a csendőröknek a nevét és renMo
kozatát kell beírni, akik a bűncselekmény t kiderítették. Az 
annak idején elsőnek nyomozásba vezényelt járőr, a pót
nyomozó járőr s a későbben nyomozott harmadik járőr ered
ménytelenül vonult be, a kideritést tehát a negyedik járőr 
érte el, a feljelentésben tehát ezt a negyedik járőrt kell nyo
mozóként feltüntetni. Ha ez nem i.gy volna, egyes sokat ny 0-
mozótt ügyekben egész névsorokat lehetne beírni az említett 
rovatba. ,A bírÓ'ság különben sem arra kíváncsi, hogy a 
csendőrség valamely bŰTIcselekményt hány járőrrel derített 
ki, hanem csak azt akarja tudni, hogy kiR azok a csendőrök, 
akiket az ügy főtárgyalása során esetleg tanukként ki lehet 
hal,lgatni, ezek pedig nem lehetnek mások, mint azok, akik 
az eredményt elérték, akik tehát az ügyben végzett kikér
dezéseket e szközöl ték, helyszini szemlét tartottak s általában 
mindazt a tennivalót elvégezték, amelyeknek a lefolyásáról 
a főtárgyaláson esetleg szóbelileg is jelentést kell tenniök. 
4. Feltétlenül megilleti · önöket egy adag vezénylési pótdíj, 
fel kell számítani. 

' 

Remény. Ha a nyugbérpénztárba nem fizetett illetéke
ket, akkor bajosan lehet beszámítani 'a Máv.-nál töltött időt. 
Nem írta me.g, hogy milyen minőségben volt ott alkalma
zásban. Nem árthat vele magának, ha igazoltat ja a Máv.-val 
az ott töltött időt és ,szolgálati úton kéri annak elbírálását, 
hogy ez az idő a nyugdíj szempOlJltjából beszámítható-e vagy 
sem s így állományparancsban való letárgyalásra alkalmas-e. 
Arról, hogy a csendőrségtől távol töltött időre eső nyugdíj
!evonások befizetésével utólag szerezze meg a távol töltött 
idő nyugdíjjogosultságát, szó sem lehet. 

F. J. őrm., Böhönye. Vendel nevű magyar király nem 
volt, csak Vencel, aki 1301-1304-ig uralkodott, az Arpádok 
kihalása után ; ,IV. Béla unokájának az unokája volt s 12 
éves kOll'ában lépett a trónra, de aztán apja, a cseh Vencel, 
hazavitte Prágába ,s 1306-ban meghalt. Vele kihalt a 
Przemysl-család. 

KÉZIRATOK. 

R. O. Mindhármat megkaptuk, időnként ,közölni fogrunk 
belőlük. 

Cegléd. Részletesen válaszolni fogunk, csak egy kis tü
relmet kérünk, mert december nagyon · erős hónapunk. Miért 
haragudnánk, nincs reá okunk. . 

T. A., Nyiregyháza. [nkább husvétra való, eltesszük és 
esetleg relhasználjuk. Nem egészen az, amit szerettünk v01na. 

Erdélyi. Az elmélkedés ,gyengén sikerült, de különben 
sem közölhetnók, miután csak most hoztunk öntől cikket. 
A versek mind rosszak. Lehet, hogy a többi írása közül 
egyik-másik megfésülve napvilágot lát, de közeli terminusra 
ne számítson. 

Bálványosi. A karácsonYi elmélkedés kissé zavaros tar
ta,lmú é s  nehezen érthető. Talán, iha egyszerűbben, természe
tesebben írta volna Ie, jobb lenne. De akkor sem közölhetnlík, 
ha jó lenne, mert e.gy szerzőtől ugyanabban a ,számban- két 
k!öz].eményt nem kÖ:/jölhetünk. Bmndarabot, különösen folytatá
sost, nom kö'zliink, nem nekünk v,aló. Olyat, amilyon (>:1) az utolsó 
kettő volt, e zután is szívesen veszünk. Nem baj, ha tréfás is. 

A csavargó. (Bakonyi IFerenc.) Túlerőltetett történet, 
igazán sajnáljuk, hogy nem közölhet jük, mert egyébként na
gyon szívesen láttuk volna az első nŐi írást a Csendőrségi 
Lapok hasábjain. Hálás köszönet a csendőrség iránt való 
szimpátiáról tanuskodó kedves sorokért. -

1100. N em a CsendőI1Ségi Lapokba való téma 8 a kö:1Jle
ménynek olyan részletei vannak, amelyeket az érdekeltek 
zokon vehetnének. A cikkben foglaltakkal persze egyetértünk. 

Dr. E. P. "A magyar Mikulás." Elkésve kaptuk, de kü
lönben sem olyan jó, hogy közölhető lett volna. Vissza
küldtük. 

Sz. J. prb. cs. Nagyon rossz vers, pedig fogadunk, ho�y 
három paragrafust is meg tudott volna tanulni annyi fárad
sággal, amennyivel ezt a verset összehozta. Sürgősen 
hagyja abba. 

Alföldi. Mind a kettő jönni fog, de csak időnkint, mert 
sorrendet kell tartanunk. 
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ÓRI- ts ÉKSZERKERESKEPELMI R.-T. 

BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS U. 4. 
TELEFON : AUTOMATA 892-14 
Fiók :  Debrecen, Piac-utca 69. 
Mindennemű a r a n y- és é k
s z e r t á r g y  ak, versenydíjak. 
Ábra szerinti óra ára 42 P, hlivl 7 PengIls 

részletfizetésre. 

Kívánatra á r j egy zéke l  k ü l d ü n k  I 
CORTÉBERT 

CS E N DŐRSÉGI  SZOLGÁLATI ÓRÁK Z É S  P H É N I X  ÓRÁK 
részletfizetésre k a p h a t ó  k. 
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LEGENY A GATON. 
- Regény. - ( 36. ) 

fR'l'A : BARÉNYI FERENC. 
Jolán szerelmesen bújt az urához : - Csacsi voltam. Ok

talanul szomorkodtam valamin, 'amit nem tudtam. De most 
már megértettem . . .  

- Mit? - érdeklődött kíváncsi an Gál Imre. 
- Azt, hogy a csendőrasszonynak nem szabad úgy tenni, 

mint ahog-yan én tettem. IDe képzelje 'el, hogy mennyire meg
ijedtem, i!Ullikor � bányaszerencsétlenségről hallottam és meg
tudtam, hogy maga 'is ott van . . .  

Gál Imre szeretettel simogatta Jolán selymes haját : 
- Látod, nem esett bajom. Ne ' is félts engem soha, kedves. 

- Az fájt, hogy amikor megláttam és örömömben át-
öleltem, · akkor maga olyan hidegen viselkedett, hogy azt hit
tem . . .  már nem szeret . . .  

- Dehogy is kedves, - csókolta meg forrón Gál Imre 
Jolánt, - nagyon, de nagyon szeretlek. Hanem akkor szolgá
latban . . .  

- Tudom, mosolygott vissza Jolán, - most már 
tudom. 

- Mit? 

- Azt, hogy a csendőr Imás, mint rmás ember - válaszolt 
Jolán átszellemült .arccaL - Maguknál szolgálatban meg
szűnik az ember. Nincsen barát, nincs ' rokon, se feleség. Csak 
szolgálat, szolgálat. Ez a legfőbb és szent maguknak. Olyan 
szentj), 'mint a ;J?apnak a misézés . . .  

. - úgy van - bólintott rá Gál Imre, - de szolgálaton 
kívül mi is emberek vagyunk . . .  

- Nem egészen. Ezt már tudom - nevetett Jolán. -
De hát Inem baj. Ennyivel is beérem. Jó csendőrasszony aka
rok lenni. Most már tudom, hogy nem enyém az elsőség. Nem 
is zokolom már, hogy csak a szolgálat után következem én. 
Belátom, hogy ennek így kell lenni, mert ezért lettek maguk 
erre kiválasztva. Igazán 'nem bánt Imár, !'őt inkább büszke 
vagyok, hogy a felesége lehetek egy ilyen kiváhsztott em
bernek . . .  

- Én meg boldog vagyok, hogy ilyen okos asszony a 
feleségem f- ' mondotta Gál IImre boldogan és forró szerelem
mel zárta Jolánt a karjaiba. 

69. 
Fürth doktor merengve támaszkodott az ablakfához, úgy, 

mint akkor, amikor Venyige 'bácsival beszélt Jolán házasságá
ról . Forró homlokát a hűs üvegre nyomva, mélázott ki az ab
lakon, ' a kék hegyek felé távolodó vonat után. Igy merengett 
sokszor az ablaknál, amióta Jolán férjhez ment. Azóta nap-

ról-napra fogyatkozott minden kedve. Túlságosan ;komornak 
találta ;már a kórházat. Olyan rideg, kietlen lett, mintha 
.Jolán magával vitte volna a napfényt, ·a meleget. 

Zsibbadt kábulatban gépiesen végezte kötelességeit, míg 
egyszer ráeszmélt álmodozastól kába lelkiéletének meddősé
gére. Attól fogva lankadatlan lendülettel esett neki a mun
kának. Azontúl már csak a betegeinek élt. Fáradhatatlanul 
járt-kelt közöttük és lminden tudását latbavetette, hogy meg
gyógyítsa őket. Noha betegei szinte minden idejét lefoglalták, 
ez a felfokozott tevékenység sem elégítette ki ernyedetlen 
munkavágyát. Ennek láz'as hevülete olvasztotta ki lelke kohó· 
jában a szerelem ' nemes ércéből a csodálatosan fogant ember� 
szeretetet. Egy gondolat fűtötte má'c csak ezentúl megneme
sedett lelkét : - ,segíteni a /nagy összeségen, az emberiségen. 

Ez a 'felséges vágy hajtotta-sarkalta, hogy az éjet is 
nappallá téve, kísérletezett és tanult a betegségek poklában 
a károkozó ördögök, a bacillusok között. A szinte láthatatlanul 
nyüzsgő gyilkos világot felosztotta csoportokra ; a csoportokat 
fajokra,., a fajokat egyedekre. Tanulmányozta az egyedek öl: 
döklő életét. Veszedelmes búvárkodása közben megtalálta a 
legszörnyűbb ;ragály halálthozó gombáját. Kevésre rá fel fe: 
df:zte a rettenetes betegség csodaszerét is. Mámoros öröm 
jártIli át a lelkét és megacélozva szervezetét, hatványozottan. 
felfokozta tetterejét. ' Szüntelenül búvárkodott; szinte már 
minden idejét kedvelt l ombikjai és kísérleti telepei között töl
tötte. Kísérletező tanulmányaival annyira haladt, hogy már 
csak ember kellett volna, akin tanulmányát kipróbálhassa. 

Határtalan emberszeretet és 'a lángész alkotó láza raga u' 
ták meg nemes lelkét. Elhatározta, hogy saját testén fogja 
tanulmányát kipróbálni. A tudós 'biztosságával tudta, hogy 
vállalkozása feltétlenül flalálos, mégsem riadt vissza a szörnyű 
haláltól. Atszellemült szeme eőtt, ' mint az igéret födj ének pál. 
mája, lengett a szent cél : segíteni szenvedő embertársain ! 

Igaz, borzalmas halált hal, de vértanuhalált. HalhataIan
ná lesz, a neve örökké élni fog. Nemzedékről-nemzedékre há
lásan :fogják emlegetni megdicsŐÜlt nevét . . .  

Ezek az eszmék hevítették a Jeikét, amikor mindörökre lee 
számolt az élettel. Betegeit la helyettesére bízta s azt mondta, 
hogy három napra elutazik. Eztán titkon. a szobájába osont 
és magára zárta :az ajtót. Nem tétovázott. Rendületlen lelki 
nyugalommal fecskendezte a bőre alá az életölő csirát. Maga 
elé készítette a szükséges műszereket ; 'aztán leüit az íróasz
talhoz. Percről-percre vizsgálta magán a tün('teket és ész
lEleteit pontosan feljegyezte . .  

Amikor három na.p mulva rátörték az ajtót, kihült tete.
ménél találták értékes feljegyzéseit. Le volt írva azokban 
minden legapróbb kórtünet és az alkalmazott ellenszerek ha
tása. Emberöltőket ugrott át egyszerre az orvosi tudomány 
Fürth doktor vértanuhalála árán. Az ujságok világgá kúr
tölték emberbaráti önfeláldozását. Szerény nevét szárnyra
kapta a hír 's úgy dicsőítették, :mint 'a háború győzedelmes hő
SEit. ',Az is volt. Hős. Éppen olyan hős, mint a katona, akit II 
diadalmasan előretörő rohamban terít le az ellenség golyója. 

úgy is temették, a hőst megillető minden gyászpompáv!t1. 
Tenger nép, az egész város kísérte ki a temetőbe. Csak rokona 
!1('m volt, aki megsirassa. A koporsó után Jolán ment, a férje 
karjára támaszkodva. Lehajtott fejjel zokogott. őszintén si
ratta a drága 'jó embert, akivel gyermekségének minden em
léke dőlt most a sírba. 

Gál Imre 'nem sírt. E lszomo:rodott arcán azonban meg
látszott a mély fájdalom, hogy mennyire gyászolja önzetlen 
barátját, a jó orvost, aki háromszor mentette meg az életét. 

A gyászszertartás alatt észrevette Gál Imre, hogy egy 
pápaszemes, fehérbajuszú, öreg �r 'iáJlandóan figyelte őket. 
Nem tudta Imi re vélni a szinte már kényelmetlenné vált ér
deklődést. Hiába gondolkozott visszafelé s kutatott emléke-

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

női- o  férfi·, valamir'll a Honv. 
Min iszterium á l tal rendszere

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

sifont, zefireket, és egyéb abroszokat, kötött és szövött 
vászon áru kat. női s férfi- árut, kötött gyermekgarni tu-

fehérnemüeket készen és ráto keztyüt, harisnyát, kész 

és függönykelméket uj. gyá· 
rilag steri l izált  ágytollttt és 

pelyhej{et, paplanokaI, min
dennemü mo�ókelmékél, rendelésre, törülközökel, kötött kabátokat, függöny 

selymekel, valamint diszpárnákat a 

T R I B O N Ruházati Részvénytársaságnál, Budapest VIII.. , Üllői -út 14. szám I:L �. ���:�. 
Az el!yes vásárlások utáni  első részletek a vásárlást követendő hó l -ével kezdődnek. - Vásárláskor azonnal nem fizetendö semmi l 
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zetében, nem tudott viszaemlékezni, hogy ezt az arcot valaha 
IS látta volna. '·Biztosan Jolánnak ismerőse - gondolta \5 
többé nem törődött a dologgal. � 

. . " A koporsó elföl?elése ut�n 'haI?ar oszlott el a gyászoló 
kozonség. Jolán megmdultrul allt meg a behantolt sír előtt és 
c�öndesen imá�kozott. Egyszercsak Gál Imre meglepődve 
l atta, hogy 'az Ismeretlen úr egyenest feléjük tart. 

...:.-;: Gál őrmester úrhoz van 'szerencsém? - kérdezte ka
lapját udvariasan megemelve. 

Gál Imre szerényen tisztelgett : - �n vagyok. 
Az öreg úr nyájasan mosolyogva bólintott és aztán Jolán 

felé tekintett : - Kedves felesége, ugyebár ? 
Jolán a 'kérdező felé fordulva igent intett a fejével. Meg

lepődött fordulásából és csodálkozó tekintetéből nem volt nehéz 
megállapítani, hogy Jolán -sem ismeri az öreg urat. 

-...:.... Kezét csókolom - köszöntötte az ismeretlen és kalap
�evéve, bémutatkozott : - Dr. Boross vágyok. Bocsásson meg, 
ass�onyomt ha tarán megzavartam ájtatosságában , . .  

- Már éppen befejeztem - udvariaskodott Jolán. 
--:- Meghatva láttam, hogy milyen őszintén gyászolják 

Fürth doktort :- jegyezte meg barátságosan Boross. 
. J{:önny szökött lJ al án szemébe : - A drága jó főorvo urat, 

hát hogyne, hiszen nagyon szerettem . . .  
- Én is nagyon fájlalom - szólt .közbe Gál Imre komo

ran. =- Hálás szívvel szerettük mindketten . . .  . Boross megértően bólintott, barátságos arcát még rokon
szenvesebhé tette az_ a mosoly, mely valami különös megelége
d�ttséget fejezett ki. - Már nem maradnak tovább, ugye- ? -
kérdezte aztán. 

Jolán még egy fájdalmas búcsúpillantást �etett a frissen 
hantolt sírta s a kijárat feJé indult : - Mehetünk. 

Boross Gál 'Imrével közrefogta Jolánt : - Ugyis együtt 
meg.yiink. Szabad a kocsimat felajánlanom ? Itt van a ki
járatnál. 

- Köszönöm szépen. El is fogadtuk volna, ha bemennénk 
a .városba. De mi már a vasuthoz megyünk. Az állomás pedig 
itt van, alig egy kőhajításnyira._ 

. Boross bosszúsan húzta össze a szemöldökét : - Melyik 
vop.�ttal !lkarnak elutazni ? 

- Az esti ,gyorssal. 
- No hiszen, addig még van idő bőven - szólt Boross 

megkönnyebbülten. - Nyugodtan bejöhetnek hozzám, legyen 
szerencsém egy kis hivataloskodásra. Nem tart soká. A kocsim 
aztán idejében kiviszi a vasuthoz. 

. Kérdőn tekintettek Borossra, aki zavltrtan meghajolt : -
Bocsánat, az imént csak nevemet mondottam. Ebből még nem 

. sokat' tudhatnak. Én az itteni kir. közjegyző vagyok . .  lFürth 
dóktQf végrendeletének a végrehajtója. Minden vagyonát 
önökre hagyta. Házát, kerfjét, szántóját és minden ingóságát... , ...:.... Azért kérdezte' hát az 'esküvő után annyiszor, hogy tet
szik-E'-( nekem a háza? - sajgott fel Jolán lelkében a ráemlé
·kezés. Sírva sóhajtotta : --"' Drága jó főorvos ú.r. 

Gál 'Imre megrázta a fejét és kelletlenül mondotta : ,- Nem 
foga,�hatluk. el. ' ,

.
' ' . ' 

, 
< , "  B-ofosS' 'megál1t és rriélyen 'nézett Gál ' Imre szemébe ; aztán 

észrevehetően megnyilvánuló nagy tisztelettel · szorította meg 
a kezét. Derűs öreg szemébő l ,  annyi - tisztelet sugárz.ott Gál 
Imrére, hogy szinte zavarba jött tőle. 

. 

- Nem tévedett Fürth doktor - állapította meg Boross 
jelentős hangsúlyo�ással" mosolyogva fordult Jolánhoz : - Úgy - -

Játszik, jÓl .�smerte"a kedve" urát. Erre vonatkozóan a megboldogult a következoket írta a végrendeletben. Szószerint idézem : - . "Tudom, hogy Gál Imre barátom nem akarja majd elfogadm . . �yugodtan elfo�adhatja, mert nem 11eki hagyom, 
hanem a flanak. �ereszteIJ�� az én nevemre, úgyis én lettem 
volna a �eresztapJl;l. lNevelJek fel emberré, hogy olyan derék 
legyen, mint az apJa, olyan - legény a gáton . " 

(Vége. ) 

Nvomozási feladat. 
Bezdéd községben folyó évi szeptember h6ban két tűzeset fordult elő. Az első szeptember 9-én keletkezett s ez

alkalommal a Waskó Mihály gazdálkodó udvarán lévő széna
kazal g�ulladt .ki. A tüzet kb. 8 órakor a tulajdonos vette 
és�re, kl - mIként azt a nyomozást eszközlő járőrnek elő
adta - .. az ��var:a kiérve látta, hogy a kazal ból gomolygó 
fekete fust tor elo. Ugyanekkor két gyermeket látott a ka
zaltól. els.zaladni, ki�ben szomszédjának, Véber Péternek gyer
mekeIre Ismert. Utánuk is szaladt, de a20k a 'kerítésen át
ugrottak s eltüntek. Mire visszatért a kazal tlángokban ál
lott és rövid idő alatt el is. hamvadt. 

A j árőr a helyszínen jól kivehető I lábnyomokat ezen
kívü! a n agyobbj� fiú zsebében két szál svédgyufát ' talált. 
A labnyomok 'telJesen egyeztek a szomszéd gyermekeinek 
lábnyomaival. 

A szomS2édról megállapította a járőr hogy bosszúálló 
�ermészetű s � tulajdonosnak régi ellenség�. Gyermekei 6-8 
evesek, rossz magaviseletűek. Kikérdezéskor beismerték. 
hogy a kazalnál voltak. Előadásuk szerint bujócskát j átszot
tak ott, de mikor a tulajdonost meglátták, elszaladtak. 
A gyufára vonatkozólag ,azt ,adták elő, hogy odahaZa. a kony
hában ők szokták a tüzet ' meggyujtani s a gyufa onnan 
származik. Apjuk ezen állításukat megerősítette. A kazal 
felgyujtását határozottan bgadták. 

Másnap Véber Péter pincéje gyulladt ki. A tűz keletke
zésére vonatkozólag �éberné (előadta, hogy éppen ebédfőzés
sei volt elfoglalva, mIdőn a pincéből füstöt látott előtörni. 
Azonnal a pincébe szaladt s , ekkor )átta, hogy az ott felhal
mozott porosz szén ég, Kiabálni ,kezdett s a kiabálására elő
sietők a. tüzet hamarosan eloltották s így a kár - tekintve, 
hogy a szén csak a felső rétegeiben égett el - jelentéktelen. 
Gyanuja Waskó ellen jrányul, annál i3 inkább mert az el-
sők közt jelent meg a helyszínen. ' 

A helyszínt ;megvizsgáló járőr megállapította, hogy , a 
szén a pincébe augusztus hó első napjaiban lett lehordva s 
az ott kb.. 1 méternyi magasságban vo1t .felhalmozva. A szén 
tetején megszenesedett ; Tongydarabok voltak szétszórva, 
amelyekre vonatkozólag a tulajdonos nem tudott felvilágosí
tást adni. 

Szabó János bezdédi lakos fuvaros előadta, hogy a sze
net ő rakta le a pincébe s feltünt neki, hogy a kémény 
alsó tisztítónyílása ronggyal van bedugva. Szólt is OV éber
nek, ,aki azt mondta, hogy ,abból nem történhetik ,baj , mert 
a padláson jól zár a kéményajtó, a szikra pedig csak felfelé 
szállhat. 

Balogh Károly kéményseprő kikérdezve, előadta, hogy a 
kémény t augusztus első :hetében seperte s ,azon rendellenes
séget nem ·észlelt, Véleménye szerint a tüzet la SZéll öngyul-

....... � ....... � � ... .-. ..... � -.. ..... � -.. ..... � -.. ..... � ....... � ....... � ....... � ....... � ....... � ....... � -.. ..... � 
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, ., ... ft vilau' I�DiObn b�nmelei: beue�ü, lOngoli, bal���!,:j�;�.����i�I����;OD 1I�. 
R em enyt I'I-IItAI, n á I Csendóróknek kivételes részletfizetési kedvezmény. 
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ladása okozta, mert az már régebbi '�dő IÓta van ott ember
magasságban felhalmozva, úgy, hogy ő nem is tudott a 
pincébe bejutni. 

. 

Véber Péter kizártnak tartotta, !hogy a szén magától 
gyulladt volna meg és határozottan állította, hog.y azt Waskó 
gyujtotta iIlleg la pinceablakon keresztül. Azt, hogy Szabó J á
nossal la kémény tisztító nyílás bedugásáról beszélt volna, ta
gadta, annyit �onban beismert, hogy az alsó nyílás :ajtaja 
régebbi idő óta rossz /állapotban volt. 

WaJskó IMihály kikérdezve előadta, hogy V éberné kiabá
lá!)a előtt kb. 10-15 íperccel sűrű sárgás füstöt látott a 
Véberék kéményéből kitódulni, :de annak nem tulajdonított 
fontosságot. Mikor Véberné kiabálását hallotta, azonnal a 
helyszínre sietett, nehogy öt is gyanuba fogják. A helyszínre 
érve, ott kénes Iszagot érzett,. amire nézve Balogh , Károly 
kéményseprő azt adta elő, hogy az a szén öngyulladásának 
á. következménye. :Balogh �zen állítását a járőr előtt is meg-
erősítette. . 

Véberről megállapítottá á jarörj hogy egy ói-llv8!1 a tűz 
kitörése relőtt távozott el otthonról - .s hogy házát - kb. for
galmi értékének megfelelően .-- május hóban biztos>ította be. 
Waskó szénája - tekintve, hogy az hordáskor megázott s 
így nagyobb értéket \nem képviselt _- Inem volt : biztosítva. 

Az időjárás mindkét tűz idején derült volt, csupán 9-én 
hajnalbam esett egy kevés €Ső. 

-

Kérdés : kik gyanusíthaMk a tűzeset előidé:iésé�el, _mi
lyen körülmények idézhették azt elő �s kiket 1<erhel azért a 
fe!elősség. A megállapításokat meg kell indokolni. 

Pályázatot csak a csendőrség legénysé.gi állqmányú 
egyéneitől 'foga4unk . el. A legjobb pályamunkát szép asztaÜ 
ébresztő6rával jutalmazzuk. Megfejtési lWtáridő : Január - 10.  
Az eredménlltJ a január 20-iki számunkban közöljük. 

-0-

Karácsonyi sorsolásunk. , 
Egy kis karácsonyi :meglepetésben kívántuk részesítenI 

azokat az olvasóinkaJt, ,akik a Csendőrségi Lapokban közölt 
pályázatok iránti a legnagyobb érdeklődést tanusítják. Azon 
bajtársaink között, akik tíznél több helyes megfejtést kül
döttek be hozzánk, karácsonyi ajándékul három jutal
mat sorsoltunk ki. A sorsolásban a következő megfejtök vet
tek részt (a zárójelben lévő szám ,a beküldött helyes megfej
tések számát jelenti) : 

. �Kolozsvári Gyula th., Szombathely (22 ) ,  
Menyhárt István II. (lrm., Budakeszi ' (20) , 
Kertész Mihály őrm., Berzence ( 19 ) ,  
Deák Kálmán cs" Veszprém (18 ) ,  
Plagh Kd1'oly őrm., Szikszó (18 ) ,  

. Füleki J6zsef alhdgy., Toponár (17) , 
Lakatos István őrm., Szombathely 1( 16) , 
Czimmermann J6zsef őrm., Siklós (15 ) ,  

- Csap Mihály őrm., iSzeghalom ( 14 ) ,  
. Hamza Gábor őrm., Berettyóújfalu (12) , 
Sipos Imre őrm., Nagybátony (12) , 
Cseh Gábor cs., Somoskőújfalu (12),  
Kovács Mihály prb. ics., ISzeged ( 12) , ·  
vitéz ;Ambrus András th., Kel"k.aszentmiklós ( ll) , 
Juhász J6zsef 'cs., Pocsaj (11) ,  

Vincze !Rezső cs., Tata (11) , 
Csobod ;Ferenc őrm., PétervásárIli ( 10) , 
Tausz Feremc cs., 'Devecser (10) . 
A [kitűzött három jutalmat a. ,oorsolás során a követke

·zők nyerték : Egy szép bőr levéltárcát: Juhász J6zsef csend
őr, Pocsaj ; egy ezüstórát :  Menyhárt István II. · őrmester, 
Budakeszi és egy önborotváló-készletet teljes felszerelés
sel : Lakatos István őrmester, Szombathely. 

A díjalm:t a nyertesek cÍmére egyidejűen el'küldöttük. 

-

Megfejtés. 
A folyó évi 33. számunkban iközölt "Csendöl'karácoony" 

cÍmű pályázatunkra összesen 43 pályamunka érkezett be. A 
pályázati ifeltételeknek 28 pályamunka felelt meg, mert a 
többi ICsupán a rajz leírására !Szorítkozott s így azokat nem 
vehettük figyelembe. -

A pályamunkák általában igen jól sikerültek, bizonysá
gául ,annak, !hogy bajtársaink ,az ilyen természetű feladatok 
iránt Ls fogékonyak ; írásaikból örömmel olvastuk ki a ke
mény k,atonamellekben ,dóbogó ' sZÍvet is. 

A kitűzött pályadíj3it, iKátai Pál András csendőrszázados 
úr iIleje, rHelbing Aranka festőművésznő iúrhölgynek "Csendőr
karácsony" cimű, szépen bekeretezett \művészi rajzát Csiki 
Pát j ászladányi örs1>eli csoodőr nyerte meg, iIlemcslilk mert 
ő küldötte be a ilegjobb pályamunkát, hanem ,a ;nemes cse
lekedetért ds, amelyet , leírt. Csiki Pál csendőr pályamunká
'ját 13ipunk más helyén ,közöljük. 

Különösen j6 és dicséretreméltó 'rpályamunkákat küldöt
tek -be : Kenéz Sándor tőrm. (Okány) , Király - !Mihálll tőr�. 
(Bala.S'sagyarmat) , : Kelemen Mikl6s th. (Siklós) , Horváth 
György th. (Gérce) ,  Gulyás János örm. (Dráva'fok) - és 
Nagy Lajos I. őrm. (Szombathely) . Ha több jutalmaJt tűz
hettünk 'Volna ki/ -ezt la hat munkát is okvetlenül dfj'aztuk 
volna. 

i6k- volták még a következők pályamunkái : Apostol Lajos 
őrm. )(Sárospatak) , Kuntár János th. (Szo-mbathely),_Jlácsi 
'J6zsef őrm. '(Biharkeresztes), Fa:rkas István tőrm. _ (F'e1'tő
rákos), Polgár J6zsef őrm. (Baja), Juhász Józse! cs. (Po
csaj) , Kertész Mihály iŐ'I'1n. (Berzence), J6nás Irnre tőrm.
(Orosháza), Makra Mihály ,őrm. (Zsadány), Molnár J6zsef 
l. cs. (Vámosgyörk), Füleki J6zsef alhdgy. (Toponár), Ber
náth Zsigmond őrm. (Gara), I Ihász Ferenc őrm. (Karád), 
Gombos János őrm. (Orosháza), Balla Mihály őrrn. (Putnok), 
Nagy J6zsef II. őrm • .  (Kenézlő), Csap Mihály tŐrm. (Szeg
halom), Illés Mihály őrm. (Beretty6újfalu) , Magyar6si 
Imre cs. (Szápár), T6th Ferenc 'cs. (Orosháza) , Pállli La.jos 
cs. (Szirák) • 

A pályadijat Csiki Pál csendőr eimére Jászlapá,nyba egy
idejűen elküldöttük. 

A szerkesztésért és '  kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca lll. sz. 
Felelős üzemvezető : Györy Aladár. 

RE FO R M R h a' t ·  Rt Budapest, VI, Vilmos császár U Z a I • út 5" (TELEFON : Automata 130-96. 132-96) 
É R T E S I T t S I 1930/31 ' . "  " t  ' ." k' , t ' ·  , k t tó Szlves tudomásá, a hozzu k. hogy " ev. OSZI- e I nagy e p e s ale oz a 
a' r."egyze' ku·· nket szétküldöttük. Amennyiben bármelybknál fogva nem kapta volna kézhez, kérje egy levelezőlapon, 

vagy telefonon, hogy- pótlólag mcgküldhessük. Rendkivlll dús válaazl6kunk van : Kész női, 
férfi és g� eJ mek átmeneti és télikabátokban, szö'·et-. selyem-, vászon- és d ivatárukban, sth., stb. Kedvez6 Uzel6.1 felt61elek I 
.J u t á n y o .  á r a k l  F i g y e l m e .  k I s z o l g á l á . !  V l d 6 k r e  p o s l a l  . z 6 l k ll l d 6a l  


