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

Amen. 

A milaoói beszéd. 
Mikor a rádió Mussolini milanói beszédének 

magyal' vonatkozású részét szertesugározta, hir
telenében nem hittünk a fülünknek. Hiszen igaz: az 
olaszok már régóta barátságukba fogadták a tria
noni béke revízióját s a két nemzet közötti barát, 
ság a kultúrkapcsolatok, majd :1Z ismeretes római 
jegyzőkönyvek révén mind szorosabbra fűződött, 
mégis meglepő erővel és nyiltsággal hatottak azok 
rt szavak, amelyeket Mussolini a magyar ügy.mel
lett félreérthetetlenül elmondott. Mi magunk sem 
tudtuk volna ezeket a mondatokat erőteljesebben 
megfogalmazni és belekiáltani a világ lelkiisme
retéb~: ~agyarország a világháború nagy áldo
zata, 19azsagot kell neki adni, mert négymillió ma
gyar nem élhet idegen határok között. Nagy utat 
tettünk idáig. 

Emlékezzünk a trianoni békekötést követő 
évek sötét reménytelenségére és elesettségére. 
Nem volt egyetlen barátunk és csupasz határain
kat csak a puszta életünkkel védhettük volna a 
váratlan diadal mámorától ittas szomszédaink 
megr?~anása ellen. Ellenségeink pokoli propa
gandaJa gát nélkül dolgozott az egész világon elle
nünk és a négy sebből vérző csonka magyar nem
zetet a világháború bűnbakjaként hurcol ták pel
lengérre. Magunkra maradtunk. 

Később azután egy-egy jobbszemű külföldi 
politikus .. el.?tt. derengeni kezdett az igazunk. Búj
tuk a külfoldl lapokat s ha csak mondatnyi kis 
megértést találtunk ügyünk mellett, díszes betűk
kel közölték az ujságok és szívtuk magunkba a 
tárgyilagosságra törekvő külföldi szavakat, mint 
az igét. Maid amikor Rothermere lord kimondotta, 
hog-y igazságot kell adni Magyarországnak, az 
öröm és ujjongás láza önfötte el az országot. De 
azután kezdtük megszokni, hogy itt is, ott is a 
magyar reviziót emlegetik. Valami félig remény
kedő, féljg csüggedő lelkiállapotba estünk s ami
kor könyvek, tanulmányok, felelős politikai meg
szólalások egyre-másra kezdték külföldön a tria
noni helyzetet kutatni, mi már mindezt természe
tesnek, mag-ától értetődőnek, szinte csak minden
naDi eseménynek néztük és napirendre tértünk 
fölöttük azzal, hogy szép, szép, de mikor vonulunk 
már be Kassára ~ S így vag-yunk most valahogy 
MURsolini milanói mpgnyilatkozásával is . Az olasz 

nagyhatalom vpzére a iöldkerekség minden táján 
feszülten várt világpolitikai megnyilatkozás kere
tében, hivatalosan és ünnepélyesen kötötte le mu
gát a m:lgyar revízió mellett s ha tárgyilagosan 
Rzűrjük le a hatást, azt kell mégis mondanunk, 
hogy szomszédainknál talán magasabbra csap
nak az ijedtség hullámai, mint nálunk a lelkt'se
elés é .. 'öm lángjai. 

gy a yunk mi a l'evízióval, mint az éhes 
emb'el' a kenyérrel. Igérik, az éhes gyomornak 
. onba kenyér kelL Azonnal. Mi a revízió t nem 

ln p, hanem már ma akarjuk látni, mert túl 
ságosa z e yéni sorsunk, érzésünk és türelmet
lenségünk s~müvegén át nézzük. Túlságosan so
kat szenvedtiink s talán főleg ezért még mindig 
nem elég világos bennünk az a felismerés, hogy 
nemzetek életében egy évtized annyi, mint az 
egyén életében a perc. Ezért van az, hogy máról 
holnapra akarjuk az eredményt s valami ködös, 
szorongó némaság fojtogat bennünket, ha a rC'ví
zió csak a holnapután reménységében csillan meg. 
Sietünk a vágyainkkal s ez a tiirelme.tlenség ész
revétlenül koptatja bennünk a szívósságot és hitet, 
umi pedig a nemzetek sorsát évtizedekre előké
szítgeti s ami a népek életét századokon és év
ezredeken át egyedül tarthatja fenn. Gondoljunk 
arra, hogya csehek és románok micsoda szívós
sággal készítgették az utat a maguk messze-távoli 
céljai felé. Milyen aprólékos propagandával, 
mennyi türelemmel fontak körül bennünket . Érté
kelni és hasznosítani tudtak minden szót és min
den másodpercet. Észrevétlpnül gyiijtögették HZ 

erőt, hogy adott pillanatban ránkcsapjnnnk. Tud
tak várni. 

Ez az, amit nekünk is tenni kp]L Meg kell 
tanulnunk ezt a kettőt: semmit nem felejteni éR 
mindent kivárni. Meg kell tanulnunk, hogy cé
lunk felé csak lépésről-lépésre haladhatunk s hn 
egy-egy olyan állom~sra érkeztünk, ami1yen most 
rt milanói lwszéd, ne a holnapi kolozsvári bevonu
lást keressük benne, hanem azt a fel nem becsül
hető erőt és támaszt, ami ügyünket előbbrevis7.i. 

És meg kell említenünk a milanói beszéddel 
kaom,olatban, hogy sokan még mindig az Isonzo 
emlékein át nézik az olaszokat. Ez hiba, mert máR 
volt az akkori Olaszország és más a mai, meg n 
mi helyzetünk is más volt akkor és más ma. A vi
lágháború hősi sírjait a kölesönös kegyelet taka
l'óia borítja s most már a két nemzet sorskérdé
seiben megvannak a találkozó pontok. Mussolini 
szavaiban egy félelmetesen feltörő nagyhatalom 
akaratát és barátsá!!,át kell értékelnünk. És ez n 
b:nátság sorsdöntőnek igérkezik Rzámunknl. 
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A tanulásról. 
írta: TOLDI ÁRPÁD százados. 

N em arról akarok beszélni, hogy miért kell ta
nulni mindenkinek a mai kor színvonalán álló tár
sadalomban és árról sem, hogy tanulás nélkül szó 
sem lehet tudásról, műveltségről, emberi haladás
ról: erre felesleges lenne szót vesztegetni; ezt érzi, 
belátja és tudja mindenki. Az ember születhetik 
több-kevesebb tehetséggel, egyiknek lehet fogéko
nyabb az esze, mint a másiknak, a tudás azonban 
születéssel nem öröklődik: ezt mindenkinek magá
nak kell megszereznie. A megszerzés egyetlen módja 
pedig a tanulás: meg kell tanulni azt ,amit tudni aka
rok, legyenek azok a legegyszerűbb és legáltaláno
sabb emberi tudnivalók épúgy, mint az emberi elme 
káprázatos tudományai. • 

A tanulás nehéz feladat; az észnek megterhelő, 
súlyos munkája. Minden munka könnyebben végez
hető el és eredményesebb, ha azt valamelyes, ta
pasztalatok alapján leszűrt és megállapított, célsze
rű rendszerességgel teljesítjük. Ez áll a tanulásra 

. is. Könnyebben, tehát hamarabb is tanulhatunk 
meg valamit, ha tudjuk, hogyan kell tanulni. - Er
ről szeretnék egyet-mást mondani s egyúttal segít
ségére is lenni sokat tanuló csendőr-bajtársaimnak. 

"A jó pap holtig tanul" mondja a régi közmon
dás és ezt mondjuk mindenkire, . akitől elvárj uk, 
hogy lépést tartson a változó, haladó időkkel; akitől 

Pillanatfelvételek. 
Írta: DIENES ANDOR, g. főhadnagy. 

III. 

Fürdőügyeletes. 

Valakit vártam a piros padon. 
Előttem a tó. Mozdulatlan. Szélcsend van, az 

öböl síma és komoly. Beledobok egy kavicsot: kl ot y
tyan, elmerül és kis hullámgyűrük rengnek át a ví
zen, mintha nevetés futna át egy arcon. Egy pilla
nat csak és újra elsímul. Valami szelíd erő van eb
ben, mint egy férfi mosolyában. Így játszik a tó, 
mer·t a tó a csend, a tisztaság és a nagy nyar. A tó 
a béke. 

Az ember csak ül így a parton, parkban, piro~ 
padon, napsütésben, a nagy vizet, amit lakájképű és 
rossz költők fenségesnek címeznek, kaviccsal do
bálja, mint a pajtását; az ember nézi a fehér homo
kon az árnyékok éles szélét, a fényfoltok játékát, 
megnézi negyedszer az óráját, mert tíz perce vál" 
valakit a forró padon, harminckétfokos melegben, 
júliusban, délelőtt féltizeuegykor. 

elvárj uk, hogy hivatásának "jó papja" legyen. Ren
geteg hivatást sorolhatnék fel, amellyel velejár a 
szakadatlan sok tanulás, de kevés olyat, amelynek 
ez fontosabb velejárója lenne, mint a csendőri hiva
tásnak. Ha kell tanulnia valakinek, hát a csendőr
nek igazán kell; derekasan. és szakadatlanul kell! 

Bár az örs ön is hozzátartozik a tanulás a min
dennapi rendes foglalkozáshoz, súlypontja mégis az 
iskolákra esik: itt történik a tudás megalapozása, 
nmire az örs ök és egyesek továbbépíthetnek. A 
csendőriskolák, a tanfolyamok állandóan működésben 
vannak, telve a sok tudományszomjas hallgatóval. 
Egymásután váltják egymást a tekintélyes csopor
tok: egyik viszi ki az életbe, amit tanult, a másik 
jön érte. A tanulással szemben támasztott követel : 
mények természetszerűleg legnagyobbak az iskolá
ban: itt ez az egyetlen, legfontosabb munka, tehát 
az ember minden képességét és tetterejét kizáróan a 
tanulás veszi igénybe, ez foglalja le a tanfolyam 
teljes idejét. Mi csendőrök, nem kedvtelésből s nem 
saját költségünkön vagyunk az iskolában, mint 
ahogya szülők gyermekeiket iskoláztat ják, nem: mi 
kötelességet teljesítünk, midőn valamely iskola hall
gatói vagyunk. Nekünk ekkor ez a szolgálatunk. Ne
künk becsülettel,' lelkiismeretesen, tőlünk kitelő leg
jobb igyekezettel éppúgy tanulnunk kell az iskolá
ban, mint ahogya csendőrségi szolgálat tennivalóit 
híven végezzük, ha őrhelyünkön állunk. A tanfolya
mok költsége és a közbiztonsági szolgálattól elvont 
hallgatók fizetése az államnak tetemes kiadást és 

A sétányon fürdővendégek. Három osztrák férfi, 
hangosak, szőkék, csupasz térddel, tiroli nadrágban, 
mint az óriásgyerekek. Az egyik színszűrőt csatI)} 
a fényképezőmasinájára, megcélozza a KolostorhegJi 
felett a puha felhőket, kattant és továbbmegy. Ez 
sikerült. Most viszi a sárga bőrtokban a bárány
felhőket és a végtelenség,et. J ó neki... Jön a fekete 
hölgy, csontszínű strandruhában, világoskék japán 
napernyővel. Könyv van a hóna alatt. Az is világos 
kék. A narancssárga napernyőjéhez narancssárga 
könyvet visel. Olvasni még nem láttam. De stílu
sos ... A vitorlásklub előtt két úr ül, aranygombos 
sötét kabátban, lakkellenzős fehér sapkáj ukon arany 
horgony. Egy idősebb szikár és egy fiatal köpcös. 
Mint a nikaraguai flottaparancsnok és szárny
segédje. Klubtagok, borongva nézik a vizet. Szél
csend van . . . 

A fák alatt jön felém a fürdőügyeletes, halkan 
jön a homokon, karddal, kalapban, pisztolytáskával. 
A víz felé fordul, kicsit feltolja a homlokán a kala
pot, zsebkendőt húz elő és végigtörli az arcát. Meleg 
van, lehet harminc fok árnyékban. Elmegy a pit'os 
pad mellett, nem néz rám, nem vagyok egyenruhá
ban. Fürdővendég vagyok, nem ismer. Nem visel
kede:J;D. gyanúsan, valószínűleg nem hasonlítok egyik 
átutazó zsebtolvaj személyleírásához sem, különös 
ismertetőjelern egyáltalában nincs: nem érdeklem. 
Én vagyok a polgár, a békés és a törvénytisztelő, ő 
a rend és a törvény. Személytelenek vagyunk. Éli 
sem ismerem: magas, fiatal férfi. Barna. Csendőr a 
fürdőkülönítményről. Utánanézek. 

Tíz lépésnyire tőlem megáll. Hátrakulcsolja a 
kezét és a porba néz. Egy motorbicikli zökken mö
götte.Megfordul. 

- Kérem, - mondja, - itt nem lehet leálIni. 
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olyan befektetést jelent, amely - eszmei módon -
csak akkor térül meg, ha az országos közbiztonság 
a tanfolyamot végzett csendörök jobb munkája ré
vén javul és fejlődik. Az iskolákban - különösen 
a magasabb tanfolyamokon - lévő minden csendől'
nek tudnia kell ezt és erre kell törekednie: mert ha 
csak ott tart tudásban az iskola után, ahol azelőtt 
volt, vagy ha rövidesen elszáll fejéből, amit magá
val hozott, kárbaveszett a sok idő, fáradság és költ
ség, amit az iskola reápazarolt. 

A tanulás sikerének sok előfeltétele van, de leg
elsőnek kell tekintenünk az érdeklődés- és tanulni
akarással párosult szorgalmat. Ebben nálunk álta
lábm nincsen, de nem is lehet hiány. Természetes 
következménye kell, hogy legyen ez, az előbb mon
dottalmak: mi a meglett férfi öntudatos komolysá · 
gávaI és a jó katona fegyelmezettségével tudjuk, 
m]]{ént kell kötelességeinket teljesíteni. Ha a pa
ráncs tanulásra szól, éppoly odaadással kell ezt is 
végeznü.uk, mint minden egyéb szolgálati megha · 
g~ ást. Ra a:t; akarat és szorgalom meg van bennünk, 
már ha1aimas lépéssel jutunk közelebb a célhoz. 
Mivel rendszeres oktatás elsősorban és főként isko · 
láinkbl.n folyik, lássuk, miként tanuljanak célsze 
rű~r.· [~ szorgalmas hallgatók. 

A tannh.s egyetlen célja új ismeretek megszer
zése, tudásunk tartós, állandó jellegű gyarapítása: 
tehát a tanulásnak a megtanuláshoz kell vezetnie. 
A tanulás maga csak a tnunka, az eredmény a meg
tanulás. Hányszor halljuk mentségként a felelni 

- MiérU ... 
Ez a motorosok örök kérdése. F eleletet különben 

nem szoktak rá várni és nem is ezért kérdezik. 
Csak úgy. 

Szétcsapja a karját. Kétségbe van esve. 
- Most hova toljam ezt a kerekeU ... 
- Tessék a szálló elé. 
- A szálló elé ~ .'. Fel a dombra~ ... 
- Igen. 
Csak ennyi: igen. Még csak nem is erélyesen. 

De a döntés súlya fekszik a szón. A motoros már 
tolja a gépet. Szuszog. Csak adom btetőn áll meg, 
vjsszanéz és fúj egyet: 

- Phhü ... 
Mérges. Valószínűleg cikket fog írni valamelyik 

ujság panaszrovatába. Az idegenforgalmunk érde
kében. 

Jön a pesti úr. Ugyanis egészen világosan rá 
van írva, hogy pesti, habár olyan kalapo:' visel. 
mint egy arlbergi zergevadász. Szép kalap: halvány· 
zöld, sötétzöld szalaggal, havasi gyopúrral, hátul 
szfues madártollakkal, nem is tudom, milyen madár 
tollaival. Azt hiszem, ő se tudja. Jön, egyenesen a 
esenJől'uek: 

- Bocsánat, őrmester úr, nem tudja véletlenü l, 
mikor megy a földvári hajó~ ... 

A fürdő ügyeletes törzsőrmester, de a pesti em
ber számára őrmesterségnél kezdődik és végződik a 
csendőr. Véletlenül tudja, hogy mikor megy a föld
vári hajó és meg is mondja: 

- öt perce elment ... 
- Lehetetlen. 
Nem hiszi. A csendőr a vízre int: 
- Ott megy ... 

nem tudó hallgatótól, hogy "Ő tanult". ez igaz is le
het igen sok esetben, de nem tanulhatott helyesen 
és eleget, ha nem vált sajátjává , amivel foglalkozott . 
A tanulás ott kezdődik, midőn először hallom az új 
anyagot és csak akkor fejeződhetik be, ha már meg
bízhatóan megrögződött tudatomban mindaz, amit 
meg kellett tanulnom; amikor már úgy rendelkezew 
yele, mint saját önálló gondolataimmal; azt kell 
éreznem, hogy az új ismeret, a sok új fogalom már 
nem idegen előttem, hanem teljesen az enyém s 
akár mást is megtaníthatnék már ugyanarra. Ha 
valamit így tudok, akkor nyugodtan mondhatom, 
hogy ezt megtanultam. Ha a tanulás ezt a célját el 
nem érte, kárbaveszett fáradság és elveszett idő 
yolt, amit reá fordítottam. 

A tanulás folyamatát a tanórákon tartott okta
tói előadás és magyarázat indítja meg; a jó oktat ú 

elkövet mindent, hogy hallgatóinak érdeklődését fe1-
keltve úgy tárja eléjük az új ismereteket; hogyazo· 
kat valamennyien felfogják, megértsék. Bár az elő
adási órákon az oktató tevékenységén van a hang
súly, mégsem mondhatjuk, hogya tanítás az elő
adó egyoldalú tevékenysége. Ha ez így volna, n em 
lenne helyes és célját tévesztené a tanár munkáj~. 
Sikeresnek, tehát jónak csak akkor tekinthetjük az 
előadást, ha abba a hallgatók belekapcsolódtak és a 
hallottakat legalább annyira felfogták, hogy az ór;! 
végén tudják, miröl volt szó s legalább főbb von {t

sokban frissen él emlékezetükben a megbeszélt 
tárgykör. E nélkül a további tanulás is lehetetlen 

Valahol a tó közepe felé füst fekszik. A hajót 
már nem látni. A :t;ergeember összehúzza a szemét: 

- Az~ . " Az megyl ... 
Leszögezi: 
- Az jön . 
Elszáguld a hajóállomás felé. Nem köszön. A 

halhatatlan lekésett utasnak ahhoz a makacs típu
sához tartozik, aki a váró terem ajtóban félrelöki tl 

portást és csak akkor hiszi el, hogy lemaradt, ha 
legalább ötven métert trappolt a mozdonyfüst után. 
A fürdőiigyeletes összerállcolni k észül a szemöldil .. 
két, de már ott áll előtte egy kövér úriember. A 
csendőr nézi. Az hadar. Nem érti. 

Ez nehéz fiú. Külföldi. Autószemüveges. 
A kövér szájából úgy pattognak az idegen sza

vak, mint a géppuskaropogás, aztán halk fuvolá
zásba olvad. Angol. Jelekkel beszél: gyors köröket 
rajzol a levegőbe és mozgatja a kezét, mintha har
monikázna. A csendőrre néz. Nem érti. Aztán a pi
ros padra néz, whol ülök. Én viszont a tóra. Békés 
polgár vagyok. Nem tudok angolul, kérem. 

Tíz lépésnyire a némajáték: 
A csendőr egy füzetet mutat az idegennek. Az 

megvonja a vállát. Egy másik füzet. Utánanyúl. Ez 
az. Lapoz. Angolnyelvii beszéigetési mondatgyüj 
temény. Odabök egy kérdésre. A csendőr áthajol a 
vállán, megnézi a kérdés sorszámát és megkeresi. ft 

fordítást. Két lépést hátrál és a park végére mutat. 
Ott áll egy sárga benzinkút. 
Ezt kereste az angol. Most aztán mosolyog. 

Rózsás, puha arca csupa gödröcske, mint egy asz
szonyé. A benzinkút előállott... Kotor a bő golf· 
nadrágja zsebében és valamit nyujt a csendőr felé. 
A két ujja között fogja. Pénz. 

ötven fillér. 
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volna. Ezt pusztán és egyedül az előadás elhangzott 
szavai nem biztosíthat ják; ehhez elengedhetetlenül 
hozzá kell, hogy járuljon a hallgatók munkája is 
ami nem más, mint a figyelem. Azt mondottam: 
munka. Igen, a figyelem az agyidegrendszernek ·:~s 
egyúttal az emberi szervezetnek egyik legfárasztóbb, 
legnehezebb munkája. A lélektan azt mondja, hogy 
a figyelem az a lelki tevékenység, amely az egyes 
jelenségeket tudatunk középpontjába hozza: vagyis 
egyrészt a figyelem révén szerzünk tudomást azok
ról a jelenségekről, amelyeket tudatosan fel akarunk 
fogni, másrészt a figyelem teszi. lehetővé, hogy arra 
gondoljunk és gondolatban azzal foglalkozzunk, ami· 
vel éppen akarunk. A figyelem - amint látjuk -
alá van vetve akaratunknak. A tudatos, az akarat
lagos figyelem az, ami arra képesít, hogy ismeretein
ket gyarapíthassuk, valamint megtanulhassunk és 
ugyanaz képesít bennünket arra is, hogy bármely 
tárgykörről, amelyről ismereteink vannak, eszszerü 
összefüggéssel gondolkozhassunk és beszélhessünk. 
Talán legjobban akkor látjuk, mit jelent a figyelem, 
ha nincs jelen, ha hiányzik valakinél. Nézzük csak, 
miként jelentkezik a figyelem hiánya egy szórako
zott, figyelmetlen embernél: elolvas valamit hango 
san és közvet1enül utána halvány sejtelme sincsen, 
hogy mit olvasott; kap egy egyszerű parancsot s 
nem képes azt ismételni; végig ül egy iskolai előadást 
s az óra végén az egészből egy szóra sem emlékszik. 
Szögezzük le tehát, hogy a tanulás előfeltétele a fi
gyelem, amit akaratlagosan az előadás tárgyára kell 

Valami vékony kis nevetés mozdul meg a fürdő
ügyeletes szájasarkán, nem gúnyos, inkább szelíd, 
bujkál a nyírott bajúsza alatt. A fehérkeszty-(ís 
kéz ugyanazt a könnyed, tiltó mozdulatot írja le, 
amit például egy Hyde Park-i angol rendőr tenne 
egy idegen aprópénze előtt: bocsánat, nálunk ez 
nem szokás, ez Európa . .. 

A rózsaszínű angol kalapot emel, elmegy. A ko
csijához. A fürdőügyeletes letér a sétányról, a Pa· 
villonnál eltűnik. Más nem történt. Megnézem a7 
órámat: kilenc pe'rc volt az egész. 

Ülök a piros padon egyedül. Csend van. A tó 
áll mozdulatlanul és puha felhők mennek a Kolostor
hegy felett. 

IV. 

Rádiós. 

Fülén a fejhallgató. Figyel. 
A fejét felem.eli, messzire néz. Egy lépésnyire 

ül tőlem s ő hall valamit, amit én nem hallok. Ez 
több, mint távolság. 

A szoba egyik sarka a megszokott laktanyakép: 
barna fegyverállvány, puska, kalapborító, össze
szíjazott köpeny, névtábla, rajta a rádiós neve, zöld 
ágy, kispárna. Alló ruhafogas, egy "közönséges" 
szék. Az örök leltár. Így állt itt minden a helyén, 
mielőtt a rádió és a rádiós született. A rádiós hu · 
szonnyolc éves ... A másik sarokban áll az asztal: 
huzalok, tekercsek, középen a szürke gép: rövidhul
lámú vevő. Egy akkumulátor sötét üveglapja csil ·· 
log. A falon egy szerelési rajz és egy diagramm fény·· 
másolata, egy kapcsolókar és egy töltő között fehér 
kartonon kék gúlák és piros karikák: rádióhálózati 
térkép ... Új világ ez. Új sarok a régi rendben. 

összpontosítanunk, hogy a hallottak mindjárt már 
az első hallásnál, a megértést igen megkönnyítő ma· 
gyarázatnál megrögződjenek tudatunkban. Nem 
nélkülözhető természetesen a figyelemnél egy bizo
nyos egyéni lelki adottság sem, amit hajlamnak ne
vezzünk: ez a tárgykör iránti érdeklődésben nyilvá
nul meg. A hajlam rendkívül megnyilvánulása va
lamely ismeretkörrel szemben a különleges tehetség ; 
erre azonban nincsen feltétlenül szükség, mert azokat 
az ismereteket, amelyek a csendőrnek kellenek, jó 
átlagos képességgel is tökéletesen meg lehet szerezni; 
sőt a sokoldalilan megnyilvánuló átlagos, de élénk 
érdeklődés még jobban megfelel a mi követelmé
n~· cinknek. 

A figyelem eredményességét a visszaemlékezés 
méJtéke és az emlékezés időhatára szabja meg; 
vagyis hogy valaki mily eredménnyel tudott meg
figyelni valamit, azt csak abból láthatjuk, hogy 
ugyanazt milyen mértékben tudja visszaadni, tehat 
abból mennyire emlékszik vissza és mennyi ideig 
tart ez az emlékezés. Ez tulajdonképpen mái' nem 
más, mint az, amit a tanulással el akarunk érni. Ha 
tehát valakinek emlékezőtehetsége olyan jó, hogy 
egyszeri figyelmes hallás, olvasás vagy látás után 
mindenre pontosan emlékszik, annak rendkívül 
könnyen megy a tanulás, mert hiszen az egyszeri 
hallással már meg is tanulta a hallottakat. Ilyen 
ember azonban ritka kivétel. A többieknek sokszori 
elismételgetéssel, fáradságosan kell tanulniok, hogy 

'új ismereteknek birtokosaivá váljanak. Altalában az 

A fülemre kapcsolom az egyik fejhallgatói. 
Szaggatott zümmögés: 

... tá - tá - tá - ti. .. Tá - tá - ti ... 
Távirószolgálat. A rádiós ceruzája már fut :l 

papíron, neki ez a vibráló zúgás: beszéd. Másnak 
érthetetlenebb, mintha lapp nyelvű előadást hall 
gatna a rénszarvastenyésztés irányvonalairól. A 
morze külön nyelv, egy század hangja. Távirászoh: 
azt állít ják, hogy az egyéniséget úgy adja vissza. 
mint a beszéd: van nagyképű kopogás, van megfon
tolt, kapkodó, határozott, van ideges, töprengő, van 
hadaró és van dadogó. Csak tájszólás nincs. A bre
tagnei "patois" éppen úgy elvész a tekercsek és kap · 
csolók között, mint a palócok mély magánhangzói. 
Gépnyelv. 

A rádiós ír a villanyfényben. Ez új arc. A haja 
és a szeme világos, egészen nyugatias profil. A keze 
fehér, erős és ápolt, középső ujján síma pecsétgyűrű. 
Az írása lendülő, gyors, a betűi olyanok, mint a 
mértani testek, cikornyátlanok és díszítés nélküliek. 
Minden mozdulata leegyszerűsített. Techniku",. 
Vagy még több: specialista. 

A kagyló membránján az utolsó jelek pattog· 
nak át. Még egy betücsoport zakatol, valami össze.
függéstelen szó: 

- .-j--j .---j .. - .. j 
A rádiósra nézek: 
- Mi volt ez a négy betű ~ ... K. lVI. J. É. 

RejtjeU 
Leteszi a ceruzát: 
- Nem. Rövidítés. "Köszönöm, jó éjszakát!" A 

távirász köszön így a központban, ha vége az utolsó 
leadásnak. Reggel így: J. R. "Jó reggelt!" 

Légköri udvariasság. Felesleges betíík nincse
nek. Mint egy tisztelgés. 
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emlékezés annál hívebb, mennél pontosabb volt az 
eredeti megfigyelés, minél gyakoribb az ismétlés, 
minél nagyobb az érdeklődés és mennél fontosabb 
érdekünk kívánja, hogy valamit megjegyezzünk. (A 
könnyebb megértés végett lássunk erre példákat: ha 
valakit jól szemügyre vettem, máskor is megisme
rem; ha valamit sokszor hallottam, azt jól fogom 
tudni; ha végignézek egy kiállítást, csak arra fogok 
jól visszaemlékezni, ami iránt behatóbban érdeklőd
tem; ha valami rendkivül felkeltette az érdeklődé
semet, ha nagyon megtetszett, nem fogom elfelejteni; 
a veszélyeket rögtön felfogjuk és sosem felejtjük el, 
mert létünk függ tőlük). 

Térjünk vissza most az iskolai előadáshoz, 
amellyel a tanulás folyamata megindul és lássuk, 
miként tartsuk ébren az előadás egész ideje alatt a 
megértéshez és emlékezéshez nélkülözhetetlen figyel
münket, s mennyiben tudjuk érvényrejuttatni, amit 
az imént az emlékezésről mondottunk. 

1. Legelső, hogy frissen, szellemileg kipihenten, 
tehát fogékonyan üljünk be a tanterembe. Álmos, 
kimerült ember nem tud figyelni, hiányzik belőle az 
élénk érdeklődés; a testi és szellemi fáradtság le
nyügőzően uralkodik rajta, idegrendszerét eltom
pítja. Az iskolák napirendjét ennek figyelembevéte
lével állít ják össze: tehát a pihenésre szánt időt erre 
is kell felhasználni; megrövidítése csak káros lehet 
az eredményre. A szervezetileg egészséges és friss 
ember közérzése, hangulata jó; a jókedv mellett 
pedig minden szellemi munka eredményesebb. . 

Leakaszt ja a kagylót a fejéről. A jobbfülétől II 

balfüléig egy sáv huzódik végig a haján: a fejhaU
gató acélszalagjának a nyoma. Megmarad. Tartós
hullám. 

A zöld ágyr;], mutatok: 
- Itt alszik f 
- Itt, a gép mellett. Éjféli leadásokhoz mindig 

beállítom a vekkert. 
- Sohasem késte le a leadást~ 
Megrázza a fejét: 
- Nem. Ez szolgálat ... Ellenőrizni is szoktak. 
- Rádión keresztü11 
-' Igen, rádión, a központ. 
- És a szolgálata ~ ... 
- Az elég. Elfoglal egészen, sok a híranyag. De 

szeretem. 
- Mi volt civilben1 
- Rádiószerelő '.. Nem sokáig, mert egészen 

fiatal koromban jöttem a testülethez. 
- Az apja~ 
- Az postás. 
Ez egy távirász-dinasztia. A rádiós fia esetleg 

képtávirász lesz, addig biztosan tökéletesítik a távol
balátást. Megkérdezem: 

- Vőlegény~ 
Nem vőlegény. Előbb le kell tennie az állomás

vezetői vizsgát, hogy nősülhessen. Még ráér. Egy
szerűen és tárgyilagosan beszél a problémáról. Jó 
műszaki fej. 

- Mit csinál szabadidejében ~ 
- Ha van, olvasok... Tanulok... Csináltam 

magamnak egy vevőkészüléket. Hogy ne unatkoz
zak, itt van még a zümmer is ... 

- Micsoda~ ... 
- A zümmer. ,. 

2. Az előadás alatt a figyelem kell, hogy akara
tunk folyománya legyen. Akarat nélkül nem lehet 
figyelni. Ezt az akaratunkat legcélszerűbben az a 
meggyőződés fogja fenntartani, hogy nekünk mind
arra, amit hallunk, múlhatatlanul szükségünJ\: van 
és ez az egyetlen és legjobb alkalom, amely által e 
szükséges ismereteket megszerezhBtjük. E meggyőző
dés következtében felkél bennünk a tanulás iránti 
vágy, az előadott tárgykör iránti érdeklődés, amely 
akaratunkat állandóan sarkaini fogja. 

3. A magas erkölcsi színvonalú katonai és csen
dőri nevelés beoltotta minden csendőr lelkébe az oda
adó kötelességteljesítés, a becsületesség és a becs
vágy gyönyörű erényeit. Az iskolákba vezényelt ki
válogatott csendőrökben eme erényeknek az átlagnál 
még mélyebben kell gyökerezniök: ha tehát sosem 
tévesztjüJk Iszem elől, hogy az iskolában is kötelesIsé
get teljesítünk, ezzel már egymagában is olyan lelki 
rúgó birtokában vagyunk, mely élénk érdeklődésün
ket minden iránt biztosítani fogja. 

4. Gondoljunk arra is, hogy mindaz, amit az is
kolában hallunk, hasznunkra válik; tehát fontos ér
dekünk, hogy magunkévá tegyük azokat. Ha arra a 
jóra gondolok - gyors előlépés, magasabb megbíza
tás, biztos haladás, jobb fizetés, stb. - ami az iskola. 
sikeres elvégzésével nekem ki fog jutni, a józanul 
felfogott önös érdekem is minden iránt a legéberebb 
figyelmet fogja parancsolni. 

5. Van a figyelésnek egy nagy ellensége: a szó
rakozottság! Ez azt jelenti, hogy valaki nem képes 

Mutatja. Egy megszakítókar üresen, készülék 
néikül. Ráteszi két ujját a billentyű gombjára. Ko
pog: 

... ti-ti-tá-titátáti , .. 
- Ezzel gyakoroljuk a vételt - mondja, - az 

egyikünk itt kopogtatja, a másik meg a szomszéd 
szobában felveszi aszöveget .'. 

- Szóval, nyelvgyakorlat. Ahogy mások angol 
társalgási órákat vesznek. 

Az asztalon könyv, egy lapja behajtva: itt 
hagyta abba az olvasó. Egy hamutartóban kialudt 
cigaretták. Sok behajtott lap és sok félig szívott ci
garetta, az elfoglalt err.ber tárgyi bizonyítékai. 

Bekattantja a vevőkészüléket. Allomást kere" ... 
Forgatja a kondenzátor gombját. Német beszéd. 

- Berlin ... 
Már a kontinens másik sarkában van. Valami 

szláv nyelv: 
- Ez Varsó. Egyamatőrállomás .'. Megpróbú

lok ráállni Belgrádra, a negyvenkilenc - tizen
nyolera .... 

Halk, cigányos zene. Ez Belgrád, a 49.lb ... Si
került "ráállni" ... 

Tovább hangol. Recsegés. Egy hosszú süvöltés 
mögül hang bukik ki. Rekedt, fulladozó és távoli ... 
A rádiós rámnéz: 

- Moszkva ... 
Fütty vágódik fel, a kondenzátor fordul, Moszkva 

hallgat ... 
Este van, hazamegyek, kint zuhog az októberj 

eső. A folyosóról még visszanézek a rádiós ablakárH. 
ül a villanyfényben, fülén a kagyló két sötét pontjr: , 
szeme nyitott és az ablaküvegen csorog az eső . 
Most hallgat valamit, messzire néz, mint egy mal" 
konista egy rengő hajón, fekete vizek felett ... 
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figyeimét tartósan arra irányítani, amire akarja. 
Egészséges elméjű és szervezetű meglett férfinél ez 
nem igen fordul elő. Legfeljebb ott lehet a hiba, 
hogy nem is igyekszik érdeklődését irányítani, lusta 
figyelni, mert nem is akar tanulni. Ilyenről persze 
nem is beszélünk, ez nem közénk való. Elterelhetik 
azonban az előadástól a hallgató figyeimét a körü
lötte előforduló oly jelenségek, melyek érdeklődését 
felkeltik vagy legalább is a figyelésben zavarják. 
Ezt elkerülendő, már a tantermek is olyan helyen 
vannak - legalább is kell, hogy legyenek - hogy 
a külvilág eseményei és a külső zaj oda el ne jut
hassanak. Nem célszerű a tantermek falait sem ér
deklődést felkeltő képekkel, vázlatokkal, térképek
kel vagy feliratokkal telefüggeszteni; csak az elő
adáshoz közvetlenül hozzátartozó anyag legyen je
len. Ugyanígy a hallgatók se rakjanak ki maguk elé 
semmit, amire az előadás alatt nincsen feltétlenül 
szükségük. Minden hallgató legyen figyelemmel baj
társára és ne zavarja őt semmivel. Néha felnőtt
tanfolyamokon is akadnak egyesek, akik - mint a 
vásott rossz gyerekek - abban lelik örömüket, hogy 
társaikat zavarhatják: ily éretlen csíny nem méltó a 
meglett férfihez. 

6. Az eddig felsorolt előfeltételeken kívül van a 
jó figyelésnek némi gyakorlatias velejárója is. Elv, 
hogya hallgató úgy üljön az előadás alatt, ahogy 
neki a legkényelmesebb, tehát, hogy testileg legke
vésbbé fáradjon. Az egyJhelyben való állandó mozdu
latlan ülés és az egyirányba való állandó figyelés 
azonban az élénkség rovására van: némelyeket elál
mosít, s a figyelés előbb felfogásra meddő bámulássá 
változik, majd az álmosság vesz erőt a hallgatón. 
Különösen azoknál tapasztalható ez, akiknek szokat
lan a többórás tanteremben való ülés: a mi iskoláink 
hallgatói pedig többnyire ilyenek. Vigyázzunk tehát, 
hogy ily helyzetbe mégse kerüljünk. Mihelyt érzi a 
hallgató, hogy figyelme gyengül, azonnal változtas
son a helyzetén: ha karbatett kézzel figyelt eddig, 
vegye szét karjait; húzza ki magát; düljön hátra, 
vagy helyezze kezeit az asztalra, támassza maga 
mellé a padra; forduljon kissé oldalt, feszítse meg 
izmait stb. Ezáltal megelőzzük testünk elernyedését 
és megőrizzük frisseségünket. Ha egyébként is kez
dene fáradni figyelmünk - ami különben egészen 
természetes jelenség hosszabb idő után - elsősorban 
legyen segítségünkre akaraterőnk, de gondolhatunk 
ilyenkor a figyelmetlenség kellemetlen következmé
nyeire is, mert egy esetleg reánkháruló kár bizonyos 
izgalomba hozza fáradó idegrendszerünket; pl: azon
nal felszólítanak és nem fogok tudni felelni; az is
métlésnél nem tudom megmondani, hogy mit je
gyeztem meg magamnak; az előadó meg fog feddni 
figyelmetlenségemért; szégyen lesz reámnézve a töb
biek előtt, ha nem fogok tudni; elveszítem előljáróim 
bizaimát stb. Egy-egy ilyen hirtelen gondolat által 
előidézett izgalmi állapot újab erőt és kitartást fog 
adni. 

7. Gondolkozva figyelünk! Vagyis mihelyt va
lami újat hallunk, azonnal gondolkozzunk kissé a 
hallottak felett, mert könnyebben rögződik meg tu
datunkban az új benyomás, ha azt saját gondola
tainkkal összekapcsolva helyesen felfogtuk. Ha így 
kísérjük gondolatainkkal az előadást, természetsze
rűleg keressük azonnal az értelmét is mindannak, 
amit hallunk és rögtön felfedezzük ezáltal az új is-

meret lényegét, megtaláljuk benne azokat a fontos 
részeket, amelyekre gondolatban röviden vissza
visszatérve, az egész anyagról összefügő képet nyer
hetünk. Ezt a célt szolgálja különben az oktatási 
rendszerünkben használt gondolatmenet-vázlat is, 
ami jól láthatóan felírva a táblára vagy nagy papír
lapra, az előadás gerincét mutatja. Elősegíti az elő
adás anyagára való visszaemlékezést az a rendszer 
is, hogy az óra végén az előadó visszakérdezi röviden 
az oktatott anyag lényegét. 

A tanulás első mozzanata a hallgatók által figye
lemmel kísért előadással befejeződik. Ezután követ
kezik a tulajdonképeni tanulás, vagyis a feladott 
anyagból való elkészülés a következő órára. Amit a 
figyelemről és emlékezésről eddig mondottam, 
mindaz teljes egészében érvényes a tanulásra is. Hi
szen az első hallás utáni további tanulásra csak az
ért van szükség, mert igen ritka az olyan ember, aki 
egyszeri hallással már meg is tanul mindent. A ta
nulás nem más, mint az új ismereteknek többszöri 
elismétlés e mindaddig, amíg a megtanulandó 
anyagra fejből hiánytalanul vissza nem emlékszem 
és azt teljes egészében minden segítség nélkül el is 
tudom mondani: a tanulás tehát a megtanulásig 
tartson. A tanulás - mint említettem - általában 
közismerten is igen nehéz feladat, de bizonyos cél
szerű rendszerességgel könnyíthetünk némileg e 
munkán. Félni nem kell tőle: mindenki tud tanulni 
és nagyrészt gyakorlat kérdése ez is, mint minden 
egyéb munka. Ahogy a gyakorlat révén a kézműves 
keze folyton ügyesedik és mozdulatai a szükséges fo
gásokhoz hozzáidomulnak, ugyanúgy alkalmazkodik' 
agyidegrendszerünk is a tanuláshoz, ha folyton ezt 
csináljuk . .A kezdet itt is nehéz, de a kezdet nehézsé
gein itt is túlesünk, ha kitartás és állhatatosság van 
bennünk. A céltudatos akarat szinte hihetetlennek 
látszó eredményeket teremthet: van pl. olyan csend
őr, aki könyvnélkül tudja az egész Szut-ot; egy-egy 
színész kötetszámra szóról-szóra tudja a nehéz nyel
vezetű versbeszedett drámai műveket; vagy tekint
sük azokat a tudósokat, akiknek tudása oly terjedel
mes és gazdag, hogy leírva egész könyvtárt tenne 
ki. A tudást - legyen az akármilyen mértékű - 
mindenki csakis tanulással szerezhette meg. A tanu
lástól nemcsak hogy idegenkednie nem szabad sen
kinek, de örülnie kell mindenkinek, aki csak tanul
hat: a tudás az egyetlen leghűbb kísérőj e, legerősebb 
fegyvere és a legmaradandóbb kincse az embernek 
az életben. Ebben sosem csalódik; ezt senki tőle el 
nem veheti; lépten-nyomon, az élet minden vonatko
zásában csak hasznát látja; a hivatáson belül jártas
ságot és tekintélyt, nyugalmat és biztonságot kölcsö
nöz; átsegít az élet megpróbáltatásain; megtermé
kenyíti az ember lelkét és gazdaggá teszi a szegényt 
is. Örömmel üljön tehát neki mindenki a tanulásnak, 
s akkor se dobja majd sutba a hasznos könyveket, 
ha már senki sem kívánja tőle, hogy tanuljon; tanul
jon úgy, mint "hivatásának jó papja": holtig. 

Az iskolai tanulással azt akarjuk elérni, hogy a 
tanultak bevésődjenek emlékezetünkbe és azokat hi
vatásunk ellátásánál biztos tudással felhasználhas
suk. Az örsparancsnok hivatásához pl. az alárendel
tek oktatása is hozzátartozik; neki tehát annyit és 
úgy kell tanulnia, hogy erre is képes legyen. Alla
pítsuk meg itt határozottan, hogy nem az iskolának, 
hanem magunknak és az életnek tanulunk. Nem elég 
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tehát, hogy sikerült az órán véletlenül jól felelnünk 
s elvégeznünk az iskolát: amit tanultunk, teljes egé
szében ki kell vinnünk magunkkal az életbe, ott a 
köz javára hasznosítanunk s mint erős alapra, to
vább kell reá építenünk. Felületes tudás nem sokat 
ér. A csendőri hivatás sokoldalú, jól megalapozott 
és biztos tudást követel a szolgálatát önállóan telje
sítő csendőrtől: ezt parancsolja az a rendkívül fon
tos közérdek, mely a csendőr szolgálatához fűződik. 

Az iskolákban a tanulásra szánt idő olyan sok, 
hogy kevés ki vétellel mindenkinek elegendő arra, 
hogy mindent tökéletesen megtanulhasson. Az időt 
célszerűen kell felhasználni. Mindennap minden lec
két meg kell tanulni, hogy hézag ne legyen. Sose 
mulassz on el semmit a hallgató, mert a mulasztotta
kat pótolni igen nehéz. Ne várjon a tanulással, ha
nem az előadás után mentől hamarább fogjon hozzá, 
mihelyt lehet. Különösen áll ez a nehezebb anyagra: 
lehet ugyan, hogy ezt gyorsan megtanulja, de nem 
lesz meg a szükséges idő arra, hogy ez maradandóan 
emlékezetébe vésődjék, ha utoljára hagyta; másnap 
jön a friss anyag és az előbbit hamarosan elfelejti. 
Olyan napokon, amikor kevesebb a dolog, foglalkoz
zék azokkal a részekkel, amelyekben bizonytalanabb. 
Legcélszerűbb a naponkénti tanulást a legnehezebb 
anyaggal kezdeni. Minél kevesebb idő telt el az elő
adás óta, annál élénkebben él még emlékezetünkben 

az óra anyaga: tehát annál könnyebben is fogom 
mindazt felfrissíteni, ha hamarosan a készüléshez 
fogok. Ha az előadáson az anyagot megértettem, nem 
fog ez gondot okozni a tanulásnál sem, mert még 
nem felejtettem el, amit hallottam. A mielőbb meg
kezdett tanulással nem szakad meg az előadáson 
megindult értelmi folyamat. Azt folytatom, amit 
már az órán megkezdtem s ezzel - amellett, hogy 
így könnyebben is tanulok - tetemes időt és mun
kát takarítok meg. 

Alapfeltétel, hogy amit meg akarok tanulni, azt 
elsősorban is értsem. E nélkül ne tanuljon senki! 
Nincs semmi haszna az ilyen tanulásnak. Olyan ez, 
mintha egy kínai szöveget bevágok és elszavalom, 
de hogy mit jelentenek a szavak, azt nem tudom. 
Megértés nélkül nincs megtanulás, nincs tudás. Azt 
a szöveget tehát, amit meg akarunk tanulni, olvas
suk el legelőször is figyelmesen, nyugodtan és győ
ződjünk meg, hogy ért jük-e minden szavát és fel
fogjuk-e az egésznek a biztos értelmét. Ha valami 
kétséges, próbáljuk meg, hogy magunk képesek va
gyunk-e a zavart tisztázni. Gondoljunk vissza az elő
adásra s talán így sikerül megérteni a dolgokat. Ha 
nem, a bajtársak között biztosan akad olyan, aki út
baigazítást adhat és megmagyarázhatja, amit valaki 
nem ért. Fontosabb kérdésekkel legcélszerűbb a kö
vetkező órán, vagy előbb is, ha alkalo~ nyílik a ~an-



684 CSENDÖRSÉGI LAPOK 1936 november 15. 

tárgyelőadójához fordulni. Jegyezzük meg: inkább 
százszor kérdezni,mint egyszer is tévesen, helytele
nül megtanulni ! Senki se szégyelje azt senki előtt 
az iskolában, ha valamit azonnal nem értett meg, 
hanem álljon elő nyíltan a kérdéssel. Ebből semmi 
hátránya nem származhat, sőt csak a hasznára 
van. Ellenben baj az, ha valaki kicsinyes hiúság
ból avagy felületességből elmulasztja tisztázni a 
meg nem értett fogalmakat, mert ennek adandó 
alkalommal nemcsak a szolgálat láthatja kárát, de 
kellemetlen következményekkel járhat az illetőre is. 

Ha a megtanulandó anyagot már teljesen ér
tem, hozzáfogok az emlékezetbevéséshez. Célszerű 
előbb az egész anyagot néhány részre felosztani, de 
úgy, hogy az egyes részek lehetőleg egy befejezett 
gondolatot, egy értelmi egységet képezzenek, mert 
különben elvész az egésznek a fonala, nem lesz meg 
az értelmi kapcsolat a részek között. Az emléke
zethevésés egyetlen eszköze a többszöri figyelmes 
elismétlés. Az ismétlés módja egyénenként változó 
szokott lenni. Az egyik hallgató hangosan tanul, a 
másik mormolja magában a szöveget, ismét másik 
egészen csendesen tanul és akad olyan is, aki több
ször leírja magának figyelmesen a megtanulandó 
anyagot. Ezek a módszerek több-kevesebb fáradság
gal mind eredményesek lehetnek. Az emlékezés 
követelményeinek természetesen a többszöri leírás 
felelne meg leginkább, de ez kerül legtöbb időbe ' és 
csak kevés anyagnál alkalmazható. Mindazonáltal 
nehezebb részletek és sok új fogalommal teli mon
datoknál, vagy szószerint szükséges pontos meg
hatál'ozásnál kisegítőként jól alkalmazhatjuk. Az 
1ras maga is elősegíti a figyelemösszpontosítást: 
gondolataimmal kísérem, látom és olvasom magam 
előtt a saját írásomat, tudom hová s mit írtam le 
.és ha hibásan írtam, észreveszem és javítom. Ez 
mind jó eszköze az emlékezésnek. Némi előnyt je
lent a csendes tanulással szemben a hangos tanulás 
is, mert nemcsak látom, de hallom is a szöveget és 
megszokom egyúttal a hangos elmondást is, amire 
a vizsgáztatásnál szükségem van. Csendesen - a 
tapasztalat szerint - inkább a sokat iskolázott, 
a tanulásban nagy gyakorlattal rendelkező ember 
tanul. 

A c~endőriskolákban legtöbb a hangosan tanuló 
hallgató. Mint mondottam, ez elég jó és célravezető 

. módszer, de ezt is bizonyos hozzáértéssel kell vé
gezni. A többszöri elolvasás és elmondás addig kelj, 
hogy ismétlődjék, amíg fejből, hiánytalanul el 
tudom mondani az egész anyagot: ehhez bizony a . 
legtöbb hallgatónak sok időre van szüksége. Meg
rövidíthet jük ezt az időt, ha nem a könyv szavaira, 
hanem mindig az egésznek az értelmére gondolunk 
és igyekszünk agyunkat állandóan arra kényszerí
teni, hogy saját szavainkkal ésmját gondolataink
kal is ki tudjuk értelmesen fejezni ugyanazt. Tanul
junk tehát gondolkozva, ne gépiesen. Úgy mondjuk 
mindig vissza az anyagot, mintha természetesen 
beszélnénk. Tehát idomítsuk a magunk egyéniségé
hez s vigyázzunk a beszédünkre, nehogy az értel
metlen hadarás vagy ledarálás hibájába essünk, 
melyből hiányzik minden egyéni gondolat és az el
mondás nem más, mint üres szavak sorozata, mely
ben ha elakad a hallgató, képtelen továbbmondani 
és megzavarodva előlről vesz újra meg újra lendü
letet. Erre még azt sem mondhatjuk, hogy a gondo-

lat fonala szakadt meg, mert hiszen nincs is benne 
sem gondolat, sem értelmi összekötő fonal. 

Az emlékezést az új ismeretekhez kapcsolt 
egyéni gondolatokon kívül elősegíti az is, ha a meg
tanulandó szöveg fontosabb részeit llgyelmes olva 
sás közben különböző aláhúzásokkal vagy bekariká
zásokkal megjelöljük; így feltűnőbb é tehetjük az 
egyes mondatok, bekezdések kezdetét is. Ezeket a 
megjelölt részeket azzal a gondolattal olvassu le el 
ismét, hogy "ez az, amit vörössel aláhúztam, tehát 
ezt már nem fogom elfelejteni". Jegyezzük meg 
magunknak az anyag egyes részeinek a könyvben 
lévő helyét is. Vagyis nézzük meg, midőn tanul
juk, hogy a lap mely részén van és arra is gondol
junk, hogy ezt a részt hol tanultuk meg: a tan
teremben, a kertben vagy máshol s egyedül-e vagy 
kivel. A helyemiékezet ugyanis jó segítőeszköze az 
emlékezésnek. Ugyanígy szerepe van a megszokott
tól eltérő kísérő-köriilménynek is, amihez az emlé
kezés kapcsolódhatik. (Pl. Tudjuk, hogy amiből 
feleltünk, arra sokkal tovább visszaemlékszünk. Sőt! 
Amiből elégtelent kapott valaki, azt rendesen 
évekig sem felejti el. Amit valakivel megbeszéltem, 
jobban megmarad emlékezetemben.) 

A hangos tanulásnál azonban vigyázni kell 
arra, hogy ne zavarj uk egymást. Ott lehet tehát 
csak fennhangon tanulni, ahol egyedül van az 
ember. Ha a tanteremben sokan tanulnak együtt, az 
egészen hangos tanulásról le kell mondani és any
nyira kell lehalkítani, hogy a másik figyelm ét el ne 
tereljük. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyformán 
halkan tanuló emberek nem zavarják egymást, ha 
sokan is vannak: a fő, hogy mindegyik tanuljon és 
munkával foglalkozzék. Általában mindenki a 
megszokott környezetében tud legjobban tanulni. Uj 
környezetben mindig akadhat valami, ami figyeimét 
elterelheti, mert minden felkeltheti az érdeklődését, 
amit még nem látott, amit még nem szokott meg. 
Az új környezet idegen előttünk. Tehát önkéntele
nül is magára vonja figyelmünket. A szokatlanság 
bizonyos zavaró izgalommal jár, ami ellensége a 
nyugodt szellemi munkának. Ezért van az, hogy 
legjobban halad a tanulás azon a helyen, ' ugyan
abban az időben, a megszokott bajtársak között és 
ugyanazzal a módszerrel, ahogy mindig szoktam: 
így tudom ugyanis magamat a környezetemtől leg
tökéletesebben függetleníteni és figyelmemet arra 
irányítani, amivel foglakozom. Tanulság ebből, hogy 
illeszkedjünk be mielőbb az adott környezetbe és 
állandósítsuk a tanulás terén bevált szokásainkat. 
A kezdet mindenesetre legyen mindjárt észszerű, 
rendezkedjünk be az itt ismertetett elvek szem előtt 
tartásával. 

Az egyedül történő tanulásnál van azonban egy 
sokkalta jobb és célszerűbb, de 'ilajnos nem mindig 
megvalósítható módszer: ez a kettesben együtt való 
tanulás. A mi iskoláinkban ennek általában nincsen 
akadálya; van ahhoz elég sok hallgató együtt, hogy 
ki-ki összeállhasson egy másikkal s vele tanuljon. 
Ha csak lehet, rendszerré is kell ezt tenni minde
ntitt, mert az egyéb módokkal szemben egyenesen 
re~dkíviili az előnye. Kísérleti úton is megállapít
hatjuk iskoláinkban, hogy ha pl. tíz hallgatónak 
elmondunk nyugodtan és értelmesen egy ismeretlen 
szöveget, a másik tízzel pedig ugyanazt elolvastat
juk egyszer, abból a tízből, akinek elmondottuk, 
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Az orosházi határban. (Boldizsár M. cső. felv.) 

többen és jobban fognak emlékezni a tartalomra, 
mint azok, akik ugyanazt csak olvasták egyszer. 
Kétségtelen, hogy a beszéd hamarabb ragad meg az 
emlékezetben, mint az olvasott betű. Az erre alapí
tott együtt-tanulási rendszer egészen egyszerű és 
természetes. A kettesben tanulás a figyelmet is job
ban leköti, inkább kizárja a figyelem elterelődését. 
mert kölcsönösen egymás ellenőrzése alá kerül a két 
együtt-tanuló és bizonyos kényszerhelyzet adódik, 
mert tekintettel kell lenni a másikra is. De nagyobb 
kedvvel is megy kettesben a munka, az így végzett 
munka pedig mindig eredményesebb. Ketten együtt 
olvassák el a megtanulandó anyagot s ha akadna 
valami, amit nem értenek meg azonnal, egymást 
mindjárt kisegítik és megbeszélik a nehezebb része
ket. Ezután egyik felolvas egy részt a másiknak, ez 
figyelmesen meghallgatja, majd elmondva ismétli 
s ugyanígy megfordítva, amíg az egészet át nem 
veszik. Kölcsönösen javítják egymás hibáit, be
hatóan beszélnek a tárgyról, figyelmüket állandóan 
ráirányít ják s még valamelyes nemes verseny is 
támad kettőjük között, hogy melyik tudja hama
rabb és jobban. Teljesen kizárja az értelem nélküli 
magolást és ledarálást, mert kölcsönösen, hol itt, 
holott kérdezgethetik egymást vizsgáztatás-sze
rűen. Úgy felelhetnek egymásnak, mint az órákon 
az előadónak. A tanulás különben nehéz munkáját 
annyira megkönnyíthetik, ha így tanulnak együtt 
kedvvel és szorgalommal, hogy a készülés szinte 

szórakozássá válik. A tanultak értelmi összefüggé· 
sét, a világosabb áttekintést is jobban szolgálja ez 
a módszer minden másnál. Még az is emeli e rend
szer értékét, hogy amit így tanulunk meg, sokkal 
maradandóbban vésődik bele emlékezetünkbe: amit 
ugyanis nemcsak megtanultam, de már önállóan el 
is mondtam valakinek, az jobban a sajátommá vá
lik, mint az, amiről még mással nem beszéltem. Ez 
közismert tapasztalati tény. Mindenkinek érdeke 
tehát az elmondottak és a felsorakoztatott érvek 
alapján, hogy - ha csak teheti - egy bajtársával 
együtt tanuljon, mert ez vezet leghamarabb és leg
eredményesebben a célhoz és amellett a bajtársias 
szellem elmélyülését s az önzetlen együttműködés 
szükségességének felismerését is szolgálja. 

A tanulásnak végcélja, hogy maradandóan gaz
dagodjunk új ismeretekkel. N em elég tehát csak 
egyik óráról a másikra tanulni, hanem a már át
vett anyagot is úgy kell átismételni nap-nap után, 
hogya tanfolyam végeztével minden hallgató össze
függően az egész anyagot uralja. A gyakori ismét
lésen van a hangsúly. A legjobban megtanult anya
got is hamar elfelejtjük, ha az újabb és újabb 
tanulnivalók mellett többé nem törődünk vele. Kö
vessük tehát a következő rendszert: minden UJ 
lecke tanulása előtt lapozzuk át könyvünket előlről 
és fussuk át az eddig tanultakat. Ez csak pár per
ces figyelmes felidézés és visszaemlékezés, megls 
rendkívül értékes eredménnyel jár: az egész anyag 
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felett állandó világos áttekintést biztosítj beleéli 
magát a hallgató az anyag szellemébe és rendsze
rébej úgy kapcsolódik tudatában egymáshoz hézag 
nélkül az egész anyag, hogy abból semmit el nem 
felejthet. Hogy ez mit jelent a tanfolyamok sikeré
nek' és a végzett hallgatók szakképesítésének szem
pontjából, azt felesleges külön hangsúlyozni. Ez 
lenne a tanfolyamok céljának a legtökéletesebb 
megvalósulása. 

A börtönök életéből. 
Írta: BEÖTHY KÁLMÁN százados. 

(Harmadi'k közlemény.) 

A vaCl fegyintézetben legjobban meglepett a 
nyomdaüzem korszerű és gazdag felszerelése. Ez 
látja el a szük'séges nyomtatványokkal az összes 
igazságügyi hatóságokat (1400 fajta nyomtatványt 
készít): örsparancsnok olvasóm vegyen elő egy 
bírósági elővezetési felhívást vagy tanuidézést. az 
is ott készült. A nyomtatványraktár hatalmas pol
caival óriási e fajta szükségletről tanuskodik. 

A váci fegyintézet nyomdaüzeméből 

A fegyőrök nyári ruhájának anyaga, az ágy- és 
fehérnemű-anyagok ezekben az intézetekben ké
szülnek. A szegedi börtönnek 760 hold földbérlete 
van. A vászonnemű ekhez szükséges kendert itt ter
mesztik és a börtön lakói dolgozzák fel. 

A nők Márianosztrán fehérneművarrá,ssal, szö
véssel, hímzéssel, posztó- és szalmapapucsok késZÍ
tésével foglalkoznak. 

Ezeken kívül, éppen azért, hogy az intézetek 
lehetőleg a maguk munkáltatásai által Jássák el 
magukat, mezőgazdasági, kertészeti és állattenyész
tési foglalkoztatása is van a raboknak. Itt mindjárt 
nyilvánvaló, hogya szabadban végzett ily munkák 
ismét csak kedvezmények azokkal szemben, akik 
közös munkateremben végzik éveken át a munkát 
Ha tehát kedvezmény, úgy ez bizonyára a jobb, 

A váci fegyintézet nyomdaüzeméből 

vagy a jó magaviseletűeknek jut. De nem volna 
gazdaságos ez a munkáltatás, ha nem olyanok vé
geznék, akik azelőtt is e munkakörben éltek. Ismét 
szerepe jut az egyéniség szerinti munkabeosztásnak. 
Viszont arra is tekintettel kell lenni az igazgatóság
nak, hogy a szabadban végzett munka során meg
van-e a rab egyéniségéből kifolyólag a szökés ve· 
szélye~ Tudjuk, hogy nem egyszer történtek szöké· 
sek. Ennek azonban nem a kiválogatásban rejlett 
az oka. Ezt különben sem lehet tökéletesen keresz
tül vinni. Az okot sokkal inkább abban kell ke
resni, hogy az elítélt, amint előbb is említettem, 
kész a munkát jól végezni, magát jól viselni, csak 
azért, hogy ígyeljuthasson a szabadban való rog~ 
lalkoztatás kedvezményéhez, amikor is elérkezett 
az ideje az önmagában évek óta melengetett azon 
gondolatnak, hogy megszökik. A szabadság utáni 
vágy hihetetlen dolgokra képesíti az embert. Ami
kor az egyik utódálIam száz társammal együtt 
fogvatartott hónapokon át, láthattam, hogy igenis: 
képtelennek látszó dolgokra ösztönöz a szabadulás 
vágya ... 

Gyakorlat, hogy cigányokat, valamint vagyon 
elleni bűntett miatt ismételten elítéltet nem oszta
nak be külső mnnkára. 

Az egyik mnnkateremben öreg, alacsony ci
gányt mutatnak. Tagja volt a dánosi gyilkos társa
ságnak. Azt mondom neki: 

- Mutassa, hol az a lövés. amit a multkori ló
gásért kapott ~ 

Nagyot néz, nem tudja persze, hogy erről en
gem már tájékoztattak előzetesen. Néz, aztán fel
húzza testén az inget. Jobboldalon hatalmas forra
dás, a fegyőr jól célzott... (Érdekesség kedvéért 
megemlítem, hogy ez a cigány összetett kézzel kö
nyörgött nekem, hogy elég volt már neki, szabadít
sam ki, mert nem bírja ki életfogytiglan .... ) 

Egy másik cigány mosolyog mellette. Enge
délyt kapok, hogy szóljak hozzá. 

- Miért mosolyog~ 
- Kézit csókolom, tistelettel, azsír, mcrt kibírjá 

ézis. Íletfogytig mindénki kibíl'j Ú. 



1936 uovember 15. CSENDÖRSÉGI LAPOK 687 

Megnézem ennek az igazat mondó cigánynak a 
fejlapját. Mindenki magánál hordja ezt a kis lapot, 
amelyen személyi adatokon kívül az is rajta van, 
hogy hány fegyelmi . büntetése van az illetőnek. 
Ennek húsz volt. De boldog mégis, mert néhány 
hét mulva szabadul... . 

Szökési kísérletek aránylag gyakran nem tör
ténnek. Leggyakoriabbak a külső munkáról, vagy 
a gazdaságokban foglalkoztatás alkalmával. A II. 
táblázat ad tájékoztatást aszökésekről. 

Hogy miért nem vigyáznak jobban az őrök~ 
Képzeljük el, hogy a gazdasagban 50 fegyenc dol
gozik. Természetes, hogy nem őrködhetik ott ugyan
annyi fegyőr is. Most már elég, ha a rab meghúzza 
magát valahol a munka vége felé ... Szalmakazal
ban, kenderkéve alatt, szőlőtöke mellett ... 

Fegyencek a büntető intézet s-zőlőgazdaságában 

Számszerűleg: a rabok 80 százaléka külső mun
kából szökött meg. 

Érdekesség kedvéért megemlítem, hogy rab
gazdaságaink területe közel 8000 hold. Ennek kö
rülbelül a fele kincstári tulajdon, fele bérlet. 

'" 
A munkatermekben találtam több embert, akik 

ipari foglalkoztatásuk folyamán eljutottak a szak
ismeret olyan fokáig, hogy a törvényben meg
kívánt vizsgát is letehetik. (A képesítéshez kötött 
iparokat ismerjük az 1922. évi XII. törvénycikk
ből.) A büntetőintézet bizonyítványt ad arról, hogy 
ott az illető ilyen minőségben dolgozott. Tehát ke
nyérkereseti lehetőséget juttat a büntetés végrehaj
tás rendszere a számára. 

A járőr vagy az örsparancsnok, ha ilyen em-

n. táblázat. Nehány adat az eIítéltekrőI. 

8zökés-
Feltételes JJ etal'~ Meg- ből 

Évben tóztatva szökött vls"za- Meghalt szabadságra 
volt került bocsátottak 

Az országos 1930 5673 21 21 32 404 

büntető- 1931 5910 15 13 46 432 
intézetekben 1932 h174 28 24 42 489 

1930 454 1 - 6 I -
A szigorított 1931 651 1 1 7 49 

I 
dologházakban 

1932 707 - _ ..• / 8 116 

berrel találkozik és azt ellenőrzi, mert mint felté
teles szabadságoltat ellenőriznie kell, munkája 
során emlékezzék vissza a fent elmondottakra: 
minden . elítéltnek munka volt a kezében, nem egy 
pedig munkára képesítést kapott "távolléte" alatt. 
Hosszú ideig élt munkitban, jogosult tehát a kíván
ság, hogy most már odahaza se henyéljen. Viszont 
emberbaráti kötelesség, hogy az ily emler részére 
munkaalkalmat teremtsünk az elöljáróság segít
ségével, hogy ezáltal hozzájáruljunk az ember és 
családja fenntartásához, becsületes megmaradásá-
hoz BS ne kergessük a bűn felé vissza. . 

Kézenfekvő, hogy egy nagylétszámú .intézetnek 
százfajta a szükséglete. Ezeket lehetőleg mindenben 
a rabok munkája által kell kielégíteni, előállítani. 
Ezért vannak az intézeteknek földbérletei vagy föld
tulajdonai és az ipari üzemek. A rabot ezekben épp 
úgy, mint az úgynevezett háziszükségletekhez fel 
kell használni. A takarítás, főzés, sütés, mosás, 
betegápolás, ruha- és lábbelijavítások, az épületek 
karbantartása, az állatállomány és a gépek kezelése 
- a rabok kötelessége. Ezeket belső házimunkának 
nevezhetjük. A külső házimunkával jelezhetjük II 

bírói vagy közigazgatási hatóságok épületeiben 
végbemenő és végzett munkákat. (Pl. takarítás.) 

Ha az intézet a gazdaságában és az üzemeiben 
az összes eHtélteket foglalkoztatni nem tudja, bérbe
adás útján értékesíti a rabokat. Ez az úgynevezett 
belső bérmunka. Vállalkozók (üzemek) adják a 
uyersanyagot és a szükséges szerszámokat, a mi
niszter által megállapított munkadíj at, az intézet 
a helyiséget és a munkaerőt. Ilyen pl. a váci inté
zetben a gomb készítő üzem, a szegedi intézetben a 
hajlított bútoripari . üzem és a zárkészítés, stb. stb. 

Rabok foglalkoztatása a cukorrépaföldön 

Érdekesség az egyik ~ntézetben egy álló Ófa. 

Kizárólag fából van. Kifogástalanul működik. Nem 
is olyan egyszerű pedig. A budapesti időt ponto
san jelezve, egyidőben a moszkvai, vagy parISI, 
vagy berlini pontos időt is mutatja. Azonkívül, hogy 
a föld, nap és hold pontos pályáját és mozgását is 
elénk tárja. 

Egy másik rab papírt húz elő a daróckabát alól. 
Azt mondja: Ö Széchenyi István hasonmása, aki 
l'cpülőgépet szerkesztett, amellyel a magyar legyőzi 
a világot ... Mosolya csupa boldogság ... 
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Említettem, hogy az elítéltek munkajutalmak 
juttatása által bizonyos pénzt is gyüjtenek és azt 
fel is használhatják. Mint minden intézkedés, ez is 
azt a célt szolgálja, hogy a munka megbecsülését 
ezzel is az elítélt tulajdonságai közé iktassuk, mert 
ezzel reményt keltünk aziránt, hogy kiszabadulása 
után nem a bűn megismétlésével fogja kenyerét 
megkeresni. Viszont, miután ily jutalmakat csak 
kiváIóan jó magaviseletű elítéltek kaphatnak, kény
szerítve vannak nemcsak a szabályokat betartani, 
hanem azon túlmenőleg, éveken át példás viseJetű
nek lenni. Ha erre képes, akkor annak adta tanuje
Iét, hogy javulása nemcsak időleges. Végül az is a 
cél, ho~~' a kiszabadult embernek némi kis anyagi 
lehetőség is rendelkezésére álljon. 

Szigorú mértékkel mérnek e jutalmak odaítélé
sénél, ami érthető. Az elítéltek et osztályokba sorol
ják. Aki szakképzettségénél fogva hibátlan, jó mun
kát végez, az első osztályba sorol. Ezek napi munka
jutalma 6 fillér. A második osztályba azok kerülnek, 
akik kellő irányítás mellett jó munkát végeznek 
Napi munkajutalmuk 4 fillér. A rosszviseletű vagy 
hanyag munkást, végül a kezdő munkásolutt a har
madik osztályba sorolják, akiknek napi munkajutal
ma 2 fillér. Ezeket a jutalmakat nem fizetik ki a 
letartóztatottak kezeihez, hanem postatakarékban 
gyümölcsöztetik. A gyümölcs, azaz a kamat azonban 
nem őket illeti, hanem a büntetőintézet segély
alapját. 

Ha az elítélt munkateljesítménye kimagasló, 
még külön jutalomban is részesülhet. Ennek össze
gét az igazságügyminiszter állapítja meg. A min
denkori gazdasági, pénzügyi helyzet befolyásolja 
az összeg nagyságát. Általában napi 8-10 fillér szo
kott lenni. Vannak letartóztatottak, akik a külön 
jutalmat pótélelmezés alakjában kívánják és kap
ják is. 

Külön jutalomnak kell tekinteni azt a kedvez
ményt, hogy ebből az összegből 'bizonyos részt az el
ítéltek, hozzátartozóinak segélyezésére fordíthatnak, 
e-agy abból időnként kiegészíthetik egészségügyi -
élelmezési - tisztasági szükségleteiket. Nagy szó ez 
ott, ahol minden szűkreszabott! Az egyik édes almát, 
a másik kenyeret iratott fel magának. Az után 
vágyik. Az ilyen igényléseket együttes vásárlás 
útján - a városból elégítik ki. Ünnepi percek ezek 
az elítélt előtt. 

• 
Megemlékezem az elítéltek és a külvilág közötti 

érintkezési lehetőségekről, a látogatásokról és a 
levélírásról. Ezeket szintén kedvezményeknek tar
tom, mert fegyelmi büntetésként megvonhatók. A 
rendtartás szerint a foglyok levelezése nincs korlá
tozva, viszont azokat az intézetek vezetőségei 
ellenőrzik. Nyilvánvaló, hogy a levelek között van
nak és lesznek mindig olyanok, amelyeket tartal
muknál fogva nem kézbesítenek. A rabok elvileg 
havonta csak egy levelet írhatnak, rendszerint a 
családjuknak. Ha anyagi vagy egyéb okok indokol
ják, máshová is küldhetnek levelet, például a köz
ségi elöljárósághoz, ügyvédhez, stb. A fegyenc már 
csak negyedévenként írhat levelet és ez alól kivétel
nek csak akkor van helye, amikor araboknál. 

Olvasom az egyik ilyen levelet: 
... Nem bánom, hogy lesz, csak Janikára vigyáz

zatok. A jegyző úr tudja, hogy nem én voltam az 
oka. '. juttasson munkát. 

Látogató fogadása a fegyház,ban 

A másik levél jött a fegyházba. Régi cimbora írta.: 
. .. N e szidd a kosztot. Jobb dolgom volt, rendbe 

voltam, itthon lézengek. Csak a nagytiszteletű ÚT jó 
hozzám. 

Egy következő levél tele szerelemmel, vágyódás
sal, imádással. 

Aztán még egy levél. Legény társát szúrta le 
8züreten az, akihez írták: ... Mindegy, hogy -rabos
kodsz, csak kivárlak. Julid. 

A külvilággal való érintkezés másik módja a 
látogatók fogadása. A fogoly általában hetenként 
egyszer kaphat látogatót. Akivel akar, azt, kivéve 
a rovott előéletűeket vagy gyanus egyéneket. A lá
togatás időtartama legfeljebb egy óra lehet. A -rabot 
havoota, a fegyencet negyedévenként látogathat ják 
meg. Rendszerint csak a hozzátartozók. A beszélge
tés felügyelet mellett történik. A fegyenc és a láto
gató között drótrács. 

A fegyenc tehát három hónapig vár a számára 
kedves arcra, de ha nem viseli magát jól, akkor hat 
hónapig ... 

Mert jól kell viselkednie mindenkinek. Megtar
tani a szabályokat úgy viselkedésben, mint a mun
kánál. Ha önkéntes elhatározásból erre nem volna 
hajlandó a letartóztatott, a kényszerek következnek. 
A megintéstől a bilincsig stb. Ha tiszteletlen maga
tartást tanusít, pl. felesel az őrrel, ha engedetlen, 
ha a kijelölt helyét vagy munkáját elhagyja, ha el
hallgatja társai bűnös szándékát, pl. a szökés elő
készítését, ha társaival veszekszik vagy verekszik, 
ha durva és illetlen beszédet folytat, ha kárt okoz, 
ha betegséget szinlel, ha öngyilkosságot kísérel meg 
stb., stb., mind-mind büntetendő. 

Mikor erről beszélgetünk az igazgatóval, hosszÍl 
folyosón megyünk végig. Az egyik ajtónál a zára
kat tisztogatja egy magas, szőke, izmos legény. Nyír
egyháza vidékéről való ez is. Bilincs zörög rajta. 

- Sűrűvérű legény ez itt - mondja a kísérőm 
-- , már sok baj volt vele. Talán észretér ezekkel a 
láneokkal. Azok kapják ezt, akik rakoncátlanok. 
Nem nyughatnak, semmi se jó nekik. Akik dIeu .. 
szegülnek a fegyőrnek és másokat is arra bujtogat
nak. Persze lI1et~van ennek is a súlya. Ezen a legé
nyen levő kM kilós. Rendszerint azonban a hijnn~rch , 
bet, az egy kilósat kapják az arra okot adók. 

A foglyok elleni fegyelmi büntetések a megintés, 
a dorgálás, a kedvezmények elvonása, a munkajuta" 
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[om leszállítása vagy teljes elvonása, a sétaidő le· 
:szállítása, a levélírás és a látogatók csökkentése, az 
olvasmányok eltiltása, egyszerű vagy szigorított 
magánelzárás és a bilincs. Akárcsak a katonaságnál, 
itt is jegyzőkönyvbe (azonban nem büntetési, hanem 
fegyelmi jegyzőkönyvbe) feljegyzik a büntetéseket. 

Elképzelhető, hogya büntetését töltő a hosszú 
idő alatt nem ritkán jut abba a helyzetbe, hogy vét
séget kövessen el. Önmagában is elég indító ok van 
arra, de a körülötte élők is, valamint az egész világ, 
melyben él, sok alkalmat ad arra, hogy magáról meg
feledkezzék. Az indulatoknak parancsolni igen nagy 
lelkierőt, sokszor művelt gondolkodást kíván. De a 
művelt ember is könnyen elveszti ebben a világban 
az önfegyelmet, akaratára súlyos kényszerítő körül
mények nehezednek, ideges és türelmetlen lesz, min
den mozdulatban, tekintetben vagy elejtett szóban 
sérelmet vél, a felügyelő őrök utasításai nem mindig 
tetszőek, hanem ingerlőek, hazulról semmi hír, haza
írni nem lehet, a család, a kedves, a pénz, a régi 
élet. .. ezer ok a fegyelmi vétség elkövetéséhez. 
Valóban javult és jámbor ember lett az, aki hossz1Í 
éveket bírt itt ki büntetés nélkül. 

Mégsem lehet a rendtartásokat szigorúaknak 
mondani. A cél, amelynek érdekében ezek megvan
nak, sokkal fontosabb, a rend, amelyet egy ily inté
zet megkövetel, sokkal előbbrevaló, mint az egyes 
ember. 

A fentírt magánelzárást súlyosbítani is lehet, pl. 
kemény fekhellyel avagy sötétzárkával. A rabok 
ezeken kívül kurtavasat vagy kényszeröltönyt is 
kaphatnak. Fegyencek hasonlóan. 

A kurtavas~ Abból áll, hogy a jobb csuklót a bal 
bokával és a bal csukló t a jobb bokával összebilin
cselik. Nem alkalmazzák gyakran, mert maga a 
sötétzárka és a bilincselés is észhez téríti a legtöbb 
rakoncá tlankodót. 

iN em lehet - azt hiszem - csodálkozni azon, 
ha előfordulnak ellenszegülések, szökési kisérletek 
és szökések. Vajjon ily esetekben mi az eljárás~ 

Az ellenszegülőt, aki mondjuk, kijelölt helyét 
elhagyja, vagy amikor ott az ideje, nem hagyja el, 
erőszakos kézrátevéssel kényszerítik engedelmes 
ségre. Esetleges támadást is, ha fegyverhasználat 
még nem indokolt, ismét kézrátevéssel kell meg
gátollll . (Vannak, akik szerint, amint a fegyenc az 
őrre emeli kezét, már jogos a fegyverhrusználat.) 
Hasonlít ez ,a jog a csendőrségi szolgálati utasítás 
328. pontjában írt csendőri joghoz. 

Szökésnél üldözni kell a rabot, illetve fegyvert 
használni ellene. A fegyverhasználat esetei a követ
kezők: 1. Személyes támadás, vagy fegyenc részéről 
való támadással fenyegetés, 2. ha a szökésben levő 
egyszeri megállásra való rákiáltás dacára, nem áll 
meg és a szökést másként meggátolni nem lehet, 
3. ha a szökevényelfogása esetén tettleges elleu
állást tanúsít, 4. ha az őr felj ebbvalój ának, társá
nak vagy valamely leta:t'tóztatottnak tettleges meg
támadását másként nem gátolhatja meg és végül, 
5. zendülés esetében. 

Mindjárt szemhet'lnő, hogy mennyi hasonlatos
ság van a csendőrségi fegyverhasználati joggal. Ez 
természetes is. Abban is hasonlatosság van, hogy 
itt is elsősorban az enyhébb fegyvert, a szurony t 
kell használni és ha a lövés által mások testi épsége 
vagy élete volna veszélyeztetve, nem szabad , lőfegy-

vert használni. Végül abban is, hogya sérültet első 
segélyben az őr részesíti. 

A zendülés nem más, mint a letartóztatottak 
szövetkezése oly céllal, hogy erőszakkal vagy fenye
getéssel a büntetőintézet vezetőségét vagy közegeit 
valaminek eltűrésére vagy intézkedésre kénysze
rítse. Legtöbbször az erőszakos úton való szabadu
lás a cél. Ilyesmi történhetett a közelmultban a sop
ronkőhidai fegyházban, ilyen zendülés volt annak
idején az illavai fegyházban, ahol a fegyencek 
zsebkendőikbe csavart kövekkel 3 fegyőrt agyon
vertek, igen sokat megsebesítettek. (Csak a katona
ság tudta elfojtani végleg ezt a megmozdulást, 12 
fegyellcet agyonlőve.) Az 1918. évi őszi napokban, 
ugyancsak az illavai fegyház fegyencei, 150-en az 
őröket lefegyvereztélL Aztán vonatra ülve, Buda
pestre igyeke:7.tek. a csőc'Selék mellé. Ezeket is kato· 
naság verte le. 

Hasonló megmozdulás volt a kommunista bún
cselekmények miatt elítéltek éhségsztrájkja is 
1929-ben. Egyszerre öt letartóztatási intézetben tört 
ki ez, nyilvánvaló, hogy külső munka folytán. Célja 
ennek az volt, hogy az 1921. évi III. t.-c.-et módo
sítsák olyképen, hogy az ellene vétők államfogházat 
k,apjanak és ne fegyházat vagy börtönt, illetve fog
házat. 

A zendülés esetében sem kell tehát mindjárt a 
lőfegyverhez nyulni, hanem először szuronnyal kell 
megkísérelni a megbomlott rend helyreállítását. 
Magától értetődik, hogy ha a zendülésben részt.
vevők támadó eszközökkel vamlak felfegyverkezve, 
az engedelmességre kényszerítés eszköze is súlyo
sabb, tehát a lőfegyver. A fegyverhasználat előtt, 
úgy, mint a csendőrségnél, ha ellenszegülő tömög
gel kerül szembe, felhívást kell intézni az össze
gyültekhez a szétoszlásra és arra, hogy térjenek 
vissza helyeikre. Ha az őrszemélyzet nem látszik 
elegendőnek a zendülés elfojtására, az intézet veze
tője karhatalom kirendelése végett közvetlenül a 
legközelebbi katonai parancsnoksághoz fordulhat. 
Tudjuk, hogy a csendőrségi szolgálati utasítús sze
ri nt a börtöuügyi hatóság vezetője jogosult sürgős 
esetben a csendőrség et is közvetlenül is igénybe 
venni. (522Ib. és 529Id. pontok.) A csendőrségi szol
gálati utasítás 651f. pontja értelmében lehetőség 
van arra is, hogyacsendőrt a letartóztatási intézt'-· 
tekben foglyok őrzésére igénybevegyék. 

(Foly tat juk.) 

Nyakunkon a tél ... (Sipos cső. - Gödöllő - felv.) 
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Nyúlvacsora adinnyeföldön. 
írta: SZENTJOBBI JANOS alhadnagy (Kemecse). 

Pusztai bácsi dinnye- és tökcsősz volt a Katz 
Háj em nagyságos úr birtokán, akit szeszélyes sorsa 
magyar földesurrá tett a Nyiren. Pusztai bácsi ta
nyája egy szalmakunyhó a homokdombon, fiz.etése 
két ti::k vagy dinnye egy lánc földtől. Lábán bo~s 
kor, vállán kopott guba, amiben már száz macska se 
fogna meg egy egeret. U gy sétál adinnyék, tökök 
közt gögösen, mint egy császár, mikor parádét tart. 
Hosszún;yelű baltáját jogarként használja. Kísérője 
egy k,orcs puli, amelynek az anyja annakidején egy 
semmlrevaló kuvasszal lépett félre. Apulinak azon
tlan eszében sem volt származása aljasságát szégyel
Jcui, hanem fülelve, vígan követte a csőszt a sehol 
clií nem írt három lépésre. Mikor a csősz megáll, a 
uuli a lábához telepszik, úgy néznek körül. A napra
lorgósorban, ami a tökföldet szegélyezi, mintha 
"Jobbra nézz"-t vezényeltek volna, minden fej a 
eHŐSZ felé van fordítva s a mázsás marhatökök ha
talmas dinnyék mintha porba borultak volna eiőfte, 
mint ahogya jól ismert történelmi képen fetrenge
nek egyik régi király előtt a hódolók. Csősz és puli 
gyönyörködve legeltetik szemüket a birodalmon és 
a tökök hódolatát fejedelmekhez illő jóakarattal fo
gadják. Az őszi nap ragyogva néz le rájuk és a leve
gőben csendesen szálló ökörnyál megakad bennük. 

Nem biztos, melyik a semmirevalóbb: a puli-e 
vagy a csősz; biztos azonban az, hogy mindenben 
cinkosok. Mert Katz Hájem nagyságos úr szük ma
rok~al méri a javakat az alkalmazottainak s ázok 
különböző módokon segítenek magukon. Ebben van 
a nyitja annak, hogy a puli kötelességei közé tar
tozik az is, hogy jelentse, ha a kitett hurokba nyúl 
kerül. Jutalmul ő falhatja fel a bőrét, beleit, stb. 
A nyúl ezután egy marhatökbe kerül az alkalmas 
időkig. Csendőrt, vadőrt szintén a puli jelez. Ha 
ilyenkor fő a nyúl, Pusztai bácsi kiborít ja, a puli 
pedig felfalja. Hogy forró, nem számít. Ennek a 
korcs állatnak ugyanis hitvallása, hogy jóllakni 
nem lehet, ennélfogva egy nyúl részére szőröstől· 
bőröstől mindig van hely a bendőjében. 

Hornyák, a Katz Hájem nagyságos úr dohány
kerülője dohány t szokott cserélni dinnyéért Pusztai 
bácsival, ami szintén egy kivájt tökben tároltatik. 
Erről a csereüzletről a Katz Hájem nagyságos úrnak 
van ugyan sejtelme, de nincs ereje hozzá, hogy meg
akadályozza. Mikor azután a hordáskor nyavalyog, 
hogy minden második-harmadik töknek üres a bele, 
a csősz a kártevést az ürgékre fogja, mondván, hogy 
CL:en nyavalyás állatok ásnak alulról alagutat a 
tökbe. 

Este a kerülő nyúlpecsenyére hivatalos. Nem 
jön üres kézzel, újra nagycsomó dohány t hoz s be
teszi az egyik tökbe. Vele van a kutyája is, félig 
agár, félig komondor. Pusztai bácsi gezemicét szed 
össze, tüzet rak belőle a kunyhó elé a kis háromláb 
alá, a három lábra vaslábast tesz, amely a füleit és 
a mázát már régen elrugta s szalonnát aprít bele, 
meg hagymát. Ezalatt a másik jómadár pipál, a két 
kutya pedig egymást szaglászva barátkozik. A csősz 
most azon az oldalon, ahol a kunyhó felfogja a tűz 
fényét, . félreforditja az egyik tököt, kihuzza belőle 
a szerencsétlen nyúlat és buncutkodva beszédet intéz 
hozzá, ilyenformán. 

- Jöjjön csak kend kifelé a jó Pusztai bácsihoz, 
meg a jó Hornyák bácsihoz. Tudom, hogy úri állat 
kend, de azért sohase szégyelje kend, hogy csak 
ilyen magunk féle parasztok bendőjébe kerül kend, 
jó b elyen lesz ott kend. (Pedig szegény nyúlra még 
ennél is sokkal alábbvaló sors várt.) S vitte a lábas
hoz és daraboita bele egy életlen békanyúzóval. A 
kerülö pedig nagyokat röhögött, mert a szónoklatot 
mindenben igen helyénvalónak találta. 

A nyúl vígan sercegett a lábasban, amibe a 
csősz még krumplit hányt, erre a lábas olyan illatot 
eresztett magából, ami a körüllévőknek igencsak 
kedves volt. A két kutya magasra emelt fejjel SZl

matolta a jó hússzagot és megelégedésük jeIéül far
kukkal verték a földet. Hanem kis idő mulva a puli 
az orrát nagyon előre nyujtotta és szimatolt, majd 
a csőszt szükölve döfölni kezdte, az pedig kapkodta 
a lábasból a nyúlhúst kifelé, messze ·ellódítván a 
dinnyeindák közzé, ahova a két kutya utánarohant 
és fuldokolva falták befelé, miközben nagy morgás
sal vicsorogtak egymásra. 

- Bennünk ugyan jobb helyen lett volna, de 
mégis a kutyáknak kell megenni az egészet, hacsak 
nem tud kend olyan sebesen enni, mint a kutyák, -
mondta a csősz a kerülőnek, aki abban a hitben, 
bogyacsősznek meglódult egy deszkája, megfogta 
a kisbalta nyelét, arra az eshetőségre, ha neki ta
lálna ugrani. De a csősz nem ugrott neki, hanem 
suttogva kérdezte: 

- Hova tette kend a dohányt1 
- Ahova oda, - felelte a becsületes ember, -,-

de annyit mondok, a nemjóját neki, hogy ne játszon 
velem kend, se belőlem bolondot ne űzzön, mert ezzel 
a baltával töröm le a derekát kendnek. Miért haj
gálta ki kend azt a húst, mikor a nyálam is csorgott 
már érte1 - és V'észjóslóan felállt, maga után húz
ván a földön a kis baltát, a nyelénél fogva. De a má
sj knak eszébe se jutott megij,edni tőle. 

- Csak fogja kend egész nyugodtan lassabra a 
bagótartóját, - szólt rá a kerülő re foghegyről és 
jóakaratulag, - mert ha a kiabálásával itt rám 
uszítja a csendőröket, uccsegen, hogya nyaka közé 
zudítom kendnek ezt a forró zsírt, ami még a lábas
ban maradt. N em érti kend, hogy az állat a maga 
módján mondja, hogy itt jönnek a csendőrök a kö
zelben. Bár inkább döglenének azok is otthon. mint 
más becsületes ember. A nyúllal már nem lesz baj, 
- . suttogta tovább. - de komendálom kendnek, hogy 
a dohánnyal se legyen. Most pedig, ha úgy tetszik, 
~sak ordítson kend, nyúlról, dohányról, szólhat kend 
egyetmást a Csu szó zsidó tyúkjáról is, nem fognak 
érte megharagudni a kakastollasok. 

A kerülőnek lelohadt a haragja 'és belefagyott 
fl. szó, csak suttogott: 

1919. május nyolcadikán, a délutáni órákban per
gett le az a szégyenteljes ülés, m~íyről Nicolson an
gol diplomata, a brit békeküldöttség szakértője -
szem- és fültanu - feljegyz; naplójában, hogy "Bal
four angol államtitkár el-elszunnyadt, Pichon hatal
mas karosszékében bagolymód(a gubbasztva hunyor
gott, Lansing amerikai kÜZü,gYl állam titkáT idegesen 
firkált egy papírlapra, miközbeit döntés döntés után 
került jegyzőkönyvbe. J(özömb5sen, felelősségérzet 
nélkül, halálos unalom közepett daraboltak fel egy 
ezeréves Q1'szágot." 
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- Ne tegyen már nyavalyás sá kend! Jól nézünk 
ki. ha meglelik a dohány t a tökben! 

- Csitt! - zárta le a csősz a társalgást suttogva. 
Csönd lett, szótlanul füleltek. Bogár, a 'puli szükölt. 
Talpas pedig, a fél agár, kapkodta a fejét johbra
balra, mint aki nem érti az egészet. 

- Pszt! Itt vannak, - sziszegett a csősz. 
Két csendőr lépett a tűz fénykörébe. Az őrmes

ter megszólalt: 
- Jó estét! Kendtek itt ülnek jegybe-gyűrűbe, 

de hogy a dohánnyal, dinnyével reggelig mi lesz, azt 
csak a :jó Isten tudja! Miért jött maga ide, Hor
nyák~ 

- Valamj om bE:'l"Í Iii tblm a fasorban ólálkodni, -
hazudozott a csősz arcátlanul, - így oszt kiáltottam 
H ornyáknak, mondom: Hornyák hééé! Mi az, 
aS<longya, mondom dinnyezsiványok járnak itt, jöj
jön már kend ide, megyek, aszongya. Körül is jár
tuk a dinnyét, de nem leltünk senkit. Mondom, ma· 
radjon kend ... 

- Elég a hazudozásból, öreg, - mondta az őr
mester, s a villanylámpát betartotta a kunyhóba. 
A másik aszuronnyal m egpiszkálta a szalmát. Kö
rüljárták a kunyhót, a kunyhó körüli tököket félre
forgatták. A ke,rülő izzadni kezdett, bár az éjszaka 
hűvös volt. N ern volt szerencséje a csendőröknek. 
pedig megérezték a nyúlhús szagot, dehát bizony 
megkéstek. A Bogár ránézett a csőszre, egyik fülét 
leeresztette. a másikat hegyezte, majd megcsorélte 
a helyzetüket és pislogott, mintha csak mondta 
volna: 

-- Csak rajta, jó emberek! KeresS'étek, míg itt 
vagyok! - Végre is a két csendőr bosszúsan távo
zott. -

- Nyulat sütött a ~ét gazember, de megetették 
a kutyákkal, mikor észrevettek bennünket, -
mondta az őrmester. - Ezt jó tudni! Légy nyugodt, 
a következő alkalommal nem az én orrom fog lógnL 

S eltüntek az éjszakában. 
A kerülő megszólalt : 
__ Egy hajszálon mult, hogy a dohány elő nem 

került! 
- Csak emlegesse kend, csak emlegesse! 
_ A hideg is lelt, izzadtam is. De mi a fenéért 

is féltünk mi ~ Kend is csak hápogott, rögtön észre
-,tették, hogy llazudik kenn I 

A csősz felélesztette a tüzet a lábas alatt, miköz
ben sajnálkozva nézott belo. 

. __ Igy most már kevés lesz kettőnknek, - szó~t 
vendégéhez, - ha enni akar, aprítson bele. kend ,IS 

szalonnát, mert ami benne van, magamnak IS keves. 
A kerülő szót fogadott, kivette a szeredásból a 

szalonnát és beleaprította a lábasba. A cs-ősz pedig 
tovább beszélt: 

_ -Á kisantant nap-nap után új követeléseket 
támasztott, napról-napra mélyebben fúrták az oUót 
Magyarország testébe. -Áz a határ, melyet eredetUeg 
Masaryk akart, tisztán néprajzi határ volt. Pozsony, 
Léva, Ipolys-ág, Rimaszombat, Kassa, ezek a mOJ[Jyar 
. városok a jövőben is megmaradtak volna magyar
nak, éppen így a Felvidék keleti része és a Ruthén
föld is. 

De Benes közbelépett. 
(Egy angol diplomata naplójából.) 

Kormányzó ar (] Főméllósága Dr. Mikecz (Jdönt 
belügyi politikai államtitkárrá nevezte ki. 

- Azt mondja kend, hogy én féltem és csak ha
pogtam. Pedig hát nem is féltem. 

- Láttam, - felelte a kerülő, de a csősz oda se 
he,derített, hanom folytatta: 

Tudja kend, miért nem féltem ~ 
- Hogy kend nem félt~ Csak mondja, mondja 

kend, én el nem rontom a kedvét. Nekem azt is 
mondhatja, hogy azok reszkettek kendtől ! 

- Ne csufolódjon kend! Ha egyszer azt mon
dom, hogy nem féltem, hát akkor nem is féltem I 
Még pedig azért, mert jómagam is voltam csendőr 

A kerülő úgy tett, mintha megfogódzott volna 
a földben, amin ült, hogy le ne essen. 

- Kend lett volna csendőr~ 
- Három egész hónapig, - volt a büszke fele-

let, - meg egy félévig vizsgálati fogoly. 
- Miért hagyta ott ~ Ha én ... 
- Kilöktek, - szólt a felelet tömören és kifeje-

zésteljesen. - De csak hajszálon mult. hogy nem 
akasztás lett a vége . 

- Megölt kend valakit ~ 
- ölt a fene, csak első segélyt nyujtottam. 
A lábas alatt a tűz pislogott még egyet-kettőt, 

azután kilobbant és csak a parázs pislogott, de a két 
szószátyár már úgy beleizeiedett fl beszélgetésbe. 
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hogy észre se vették. Járt a szájuk, nagy ifüstöket 
fújtak és még nagyobbakat köptek jobbra-balra. 

- Oszt csakugyan volt kend csendőr'f 
- Olyan igazán, minthogy itt vagyok. A ka-

tonaságtól mentem csendőrnek és elvittek Kolozs
várra az iskolába, két hónap mulva pedig Meggyesre 
tettek ki, az örsre. Szászok laknak ott, meg oláhok, 
Valami oláh volt ott, akit nagyon kerestek a csend
őrök, mert messzeföldről összelopott mindenfélét. 
Valamiért összeveszett a feleségével, az pedig, mi· 
kol' egyszer szolgálatban voltam egy őrsvezetővel. 
megmutatta, hogy hol aludt, kint II határban, egy 
rossz pajtában. Bekísértük az oláht a városházára. 
és a tűzoltószobában kivallattuk. Két szász tűzoltó is 
volt ott. Megmondta az oláh, hogy volt neki cimbo
rája is, valami Juon, meg azt is kivallotta, hogy 
annak a padJá,sán van minden, amit csak elloptak. 

- Maradjon Ht evvel az oláhval, - mondja 
nekem az örsvezető úr, - vigyázzon rá, mJnt a két 
szemér e, én pedig elmegyek evvel a két tűzoltóval, 
elhozom a másikat is. - Ez jó lesz, gondoltam, m-ert 
kint havaseső esett és sötétedett, bent meg jó meleg 
volt. Ez lett a vesz,tem, mert mikor az örs'Vezető 
elment, nagyon álmos lettem. A tűzoltóknak a szobá
ban több ágyuk volt, éppen olyan ágyak, mint a 
bakáknak van. az ágyak fejénél meg polcok, amin 
a ,sisak, kis balta meg egyéb tűzoltó-felszerelés volt. 
A szélső polcon pedig hosszú, tarka bojtokkal 
'lllátott zsinóron egy szép fényes trombita lógott. 
Mondom az oláhnak. üljön le, de az csak morgott 
valamit és ott állott tovább, 'nézegette a fényes 
trombitát. Hogy nem tudtam vele beszélni, nem 
törődtem vele tovább. Attól se féltem, hogy kárt 
tesz magában, mert az örsvezető megmotozta és 
fllvette tőle a kését. Ahogy a jó melegben ott lóga
tom egy kicsit a fejemet, mintha a trombita eltűnt 
volna. Kezdeném nézni, hova lett, hát alig bírom 
kinyitni a szememet, úgy lefogta az álmosság. 
Látom. hogy a trombita az ágyon fekszik, a cifra 
zsinóron pedig ott csüng az oláh a fogason, fel
akasztva. A nyelve ki van lökve a szájából és néz 
rám csúnyán. A disznó felkötötte magát, míg egy 
percet szunyókáltam. Kiugrott az álom a szemem
böl, kapom a bicskát, elcsapom a zsinórt. Az oláh 
nagyot puffan. lezuhan. Bárcsak fogtam volna meg, 
mert esés közben a vakszemét (halánték) belevágta 
a vaságy egyik szarvába és úgy ráakadt, mint mi
kor hordáskor a tököt felütik a kas szarvára. De a 
nyelvét csak nyujtotta rám tovább. Megijedtem, 
hogy a lábam is reszketett, mert tudtam, ha így 
meglátják, azt hiszik, én vertem a fejét az ágy 
vasába. l\f ég nem késő, - gondoltam, - és fogtam 
az oláht, visszakötöttem a nyakára a zsinórt és 
nagy keservesen felakasztottam vissza a fogasra, 
ahol volt. Disznó nehéz volt, mert nagyon eleresz
tette magát. Akkor megint nézem jobban: a nagy 
lyuk ott ásitozik a fején. Te ember, - így magam
ban, -- ha most valaki bejön és azt kérdi, miért nem 
vágta d le azt az embert, vagy miért nem szóltál 
valakinek, mit felelsz rá1 Azt fogja mondani, hogy 
fejbevágtam, azután felakasztottam, hogy a gy an ut 
magamról eltereljem. 

- Hallja kend, már a hajam is az égnek áll. 
nem hazudik kend ~ 

- Nem. bár hazudnék pedig, felelte a csősz, 

Olasz csendőrjárőr az egyik határállomáson. 
(dr. Gábor Béla m. kir. főocr::vos f·elv.) 

- Hát akkor, mondja már gyorsan, mi lett az 
olithval1 

- Az lett vele, hogy újra levágtam, de most 
már vigyáztam rá, hogy meg ne üsse magát, de 
nem adott rá semmit. Nyomogattam a horpaszát is, 
de nem akart magához jönni az Istennek se. Azután 
megint csak úgy láttam jobbnak, ha visszaakasz
tom. l\Iikor pedig visszaakasztottam, akkor úgy lát
tam jobbnak, ha levágom. Már a hideg izzadtság 
csepegett rajtam utoljára, mikor jött az örsvezető 
úr a két szásszal, hozták a másik oláht, meg a sok 
lopottat. Éppen mikor az ajtót nyitották, akkor 
akasztottam a fogasra, a jó ég tudja már, hogy 
hányadikszor az oláht és ijedtemben rögtön le is 
vágtam hogy az oláh megint lezuhant a padlóra, 

,:nagyot 'puffanva. Megkaponl, akasztanám fel újra, de 
az örsvezető készbe vágta a puskát és rámordított: 

- A törvény nevében állj! - Megálltam, az 
oláht leejtettem megint. Nézi a két szász: kámpec 
volt. A fején lyuk, a nyakán kötél. Kérdezi tőlem 
az örsvezető: miért Öltem meg az oláhU Kérdezte 
másnap a járásőrmester úr is, meg tiszt urak is. 
Lehet hogy nem valami értelmesen feleltem nekik, 
pedig' magyaráztam kézzel, lábbal, hogy nem én 
akasztottam fel az oláht, de a két szász esküdözött, 
hogy látták, mikor akasztottam. Én persze állítot
tam hogy az már akkor legalább tizedikszer volt, 
na, ~nnál rosszabb lett nekem. Egy félesztendeig 
kísérgettek egyik tömlöcből a másikba, kiha~lgattak 
százszor, orvos is megvizsgált, bezártak a bolondok 



1936 november 15. OSENDŐRSÉGI LAPOK 693 

A turai ,örs legénysége a trianOtIli emlékeztető előtt, 
la1ktalllj"áju1k'han. 

közé is, azután megint rendes tömlöcbe zártak. 
V égre egy reggel Brassóban a fellegvárban bevitet 
egy örmester az irodába, elém löki a civilruhámat 
és mondja, hogy: 

- Vigyen az ördög, hordd az irhádat kifelé, de 
sebesen, mert rugok! 

- Egy hónapig gyalogoltam, mire hazaértem. 
Útközben többször bezártak itt is, ott is, hogy miért 
csavargok. Mondom, hogy menjek haza, ha nem 
csavargok. Lassan, lassan végre hazaértem Parasz
nyára ... 

Csönd lett. A pipákból az éretlen dohány büdös 
füstje vastagon kígyózott kifelé. Kis idő mulva ujra 
megszólalt a csősz: 

'- Vajjon hol vannak most ~ 
- Biztosan férgésznek valamerre - volt a meg

nyugtató felelet. - Hanem most már vacsOl'ázzunk 
meg, mert egészen kihül a szalonna. indítványozta 
a kerülő. 

A csősz felélesztette a tüzet, a kerülő pedig elő 
vette a szeredást, kenyeret szelt, felszúrta a bicská
jára és belenyujtotta a lábasba, hogy megzsírozza. 
Úgy vette észre, hogyalábasban valami nincs rend
ben, mert a kenyér nem akart benne csúszni és nem 
is lett zsíros. Levette a lábast a háromlábról és a 
tűz világánál belenézett. A lábas belül szép tiszta 
volt, mert a két kutya, mialatt a két ember a csudá
latos történeten izgult, a szalonnát csendben meg
ette belőle, azután odébbálltak, mert nagyon okos 
állatok voltak. 

A két jómadár tátott szájjal bámult bele az üres 
lábasba s hosszú lélekzeteket véve, villogó szemek· 
kel mérlegelték, vajjon megkívánják-e az eset kö
rülményei, hogy beverjék egymásnak a fejét ... 

Ezalatt a két lmtya a közeli rekettyésben kuj
torgott. Fent szikrázva ragyogtak a csillagok. 
Köröskörül ezer és ezer őszitücsök fütyölte karban: 

- Gyüjts ! Gyüjts! 

Csempészélet a trianoni. 
határon. 

írta: BATÁR ANTAL alhadnagy (Budapest). 

A Szut. 83. §-a előírja, hogya jövedéki kihágá
sok üldözésénél a csendőrség a pénzügyőri közege
ket eljárásukban támogatni köteles. A csendőr csu
pán abban az esetben jár el önállóan, ha valakit 
dohány- vagy határvámjövedéki kihágáson (csem
pészésen) ér tetten. 

ASzut. 492. pontja előírja, hogy ha a csendőr
Jaror valakit dohány- vagy határvámjövedéki 
kihágáson (csempészésen) tettenér, köteles az esetről 
tényleírást szerkeszteni és azt az őrizetbe vett tettes
sel és a bűnjelekkel együtt, - dohány jövedéki 
iigyekben a legközelebbi pénzügyőri szakasznak, -
határvámjövedéki kihágási ügyekben a legköze
lebbi vámhivatalnak átadni. 

Ahol pedig vámhivatal nincs, vagy ha élő álla
tokról, továbbá olya.n tárgyakról van szó, amelyek 
romlandók, vagyamelyeknek megőrzése, vagy fenn
tartása a vizsgálati eljárás befejeztéig tetemes költ
séget okoznak, a községi előljá rósághoz kell for 
dnlni, amely köteles ezeket átvenni. 

A tényleírás mintáját aSzut. 20. mellékIete, a 
szerkesztésre vonatkozó irányelveket pedig a 20. a} 
melléklet tartalmazza. 

Régebben nem okozott nagy ~ondot a csempésze1 
meggátlása a csendőrségnek és más hatósági köze
geknek, mert a dohánycsempészetet többnyire elin
tézték az arra hivatott pénzügyőri közegek, az ország 
határa leginkább csak Románia felől volt kitéve a 
csempészetnek, mint idegen államból, vagy államba 
irányuló cselekménynek. A volt osztrák-magyar 
monarchia keretén belül más volt a helyzet, mint 
most a trianoni csonka országhatárokon van. 

Trianonban 1920 június 4-én félrevezetés, tájéko
zatlanság és főleg rosszindulatúan hozott egyoldalú 
békeszerződés felszabdalta Hazánkat. Országhatá
rok községekeu, városokon, szántóföldeken, erdő
részeken, udvarokon, kerteken, stb. mennek keresz
tül. Az ilyen országhatár mentén azután könnyű 
dolga van a csempészeknek. Észrevétlenül űzhetik 
bűnös üzelmeiket, mellye] az országnak felmérhe
tetlen károkat okoznak. 

Mindnyájan tudj nk, hogy milyen szörnyű mó
don megcsonkították Hazánkat. De akik ott teljesí
tettek, vagy teljesítenek csendőrségi szolgálatot a 
csonka országhatárokon, azok tudják csak igazán, 
h ogy mi is van ott a helyszinén. 

A számtalan eset közül hamarosan csak egyet 
említek fel, ami 1920-ban történt Hont megyében, 
Tésa községben. Egy magasrangú nyugalmazott 
államférfinél megjelent egy cseh hadnagy által veze
tett járőr s ott azt a kijelentést tette, hogy Tésa 
község nyugati és Tesmag község keleti határában 



fi94· OSENDőRSÉG! LAPOK 1936 november 1;,. 

A z utolsó vizslga ellőtt ... 
(Bálint Géza Őorm. felv .) 

húzódó Ipoly folyó kanyarulat ait a térképen egye
nes vonalban összekötő vonal az országhatár, tehát 
a kastély cseh területen van. Ö azért jött, hogy ott 
szolgálatilag széjjelnézzen. 

A szóbanforgó úr, - mint a békede-legáció volt 
tagja is, - iratokkal és térképekkel felszerelve ma
gyarázta a cseh hadnagynak, hogy az mégsem lehet, 
hogy mikor az ágyba lefekszik, a lába magyar, a 
teste többi része ellenben cseh területen legyen, 
mert ha így volna, akkor egyik szobájából a má
sikba való átlépéséhez is határátlépési igazolványra 
volna szüksége, stb. 

Közben nekem is üzenet jött, hogy a csehek ott 
vannak, mire a helyszínére siettem és értésére 
adtam a cseh járőrnek, hogy eltévedt, azonnal 
távozzon, ha nem akarja, hogy lefegyverezzem és 
bekísérjem őket, mert az a vonal mégsincs ennyire 
bent, hogy joga volna idejönni. Erre sietve eltávoz
tak és többé nem is jöttek oda. Világos, hogy ahol 
ilyen és ehhez hasonló helyen megy keresztül az 
országhatár, ott a csempészés is könnyű dolog. 

Évekig szolgáltam a határszélen. Ismerem egy
néhány fogását a csempészeknek. Azért célom 
ezzel a közleményemmel ismertetni a csempészek 
trükkjeit, furfangjait, hogy ezáltal is megkönnyít
sem a leleplezésüket, hogy ott szolgáló bajtársaim 
adandó alkalommal eredményesen tudjanak velük 
szemben eljárni, s így Hazánknak hasznos szolgála
tokat tehessenek és azt a károsodástól megóvhassák. 

Különösen szokásos az állat (ló, szarvasmarha, 
sertés, juh), dohány, bor, termények és cukor csem
pészése. De a pénz és a ruhaneműcsempészés is gya
kori. 

Ruhaneműt, cukrot, dohány t, cigarettát, szivart, 
levelesdohányt sok esetben a ruhák, szolmyák alatt 
találtunk meg motozás útján. De vitték kocsin, cso
magban is. A ruha alatti csempészést parasztos, bő 
Éls sok szoknyak'özött és alatt követik el. Női motozó 
szükséges ahhoz, hogy megtalálja náluk. Találtak a 
nők meHe közé, fent a combok közé elrejtve finom 
cigarettákat, test körül csavart selyemkendőket, a 
lábra egymásra felhúzott 2, vagy 3 pár harisnyát is. 
A fejre felkötött, egymás alatt levő több új ken
dőt stb. 

Volt olyan is, hogyakosárnak az aljára volt 
cérnávalodafűzve a selyemkendő s mikor a kosarat 
a járőr megnézte, abban semmi gyanus nem volt. 
Mikor a tulsó oldalról visszajött este, a kosarát új
ból megnézték s az ismét üres volt. A járőrnek azon
ban feltűnt, hogy ugyanaz az asszony túlgyakran 
megy át a "rokonok látogatása céljából cseh terü
letre s egy legközelebbi alkalommal már a kosár fe
nekét is megnézte, hát a legnagyobb csodálkozására 
annak a köröskörül font széle között volt a selyem
kendő ügyesen odafűzve . A Vámkirendeltséghez lett 
előállítva . hol elvették a kedvét a további "rokon lá
togatás"-tól. Mikor a pénzlebélyegzés volt, azt is a 
testre, ruhába csavarva, szeméremtesthez felkötve, 
hajba beleillesztve akarták kicsempészni. 

Kocsin a fenék deszka kettős s aközött lehet a do
hányt, cukrot stb. elrejteni és kicsempészni. 

Nyáron olyan gazdák, akiknek a magyar olda- . 
Ion is van földjük, a saját terményeik átvitelekor 
a megvett terményeket, ősszel, szüretkor a must 
mellett, az itt megvásárolt óbort csempészik ki ide
gen területre. 

A csempészést nagyon nehéz leleplezni, mivel a 
hatóságtól határátlépési igazolvány és terménykivi" 
teli engedélyük van. így szabadon járnak-kelnek át 
a határon, s ha bent az ország területén vásárolnak 
terményeket és a saját jukhoz rakva kiviszik, azt 
igen nehéz megakadályozni. Ilyen esetben a jó bi" 
zalmi egyének tehetnek szolgálatot a járőrnek, -
akik a vásárlást megfigyelik és idejekorán értesítik 
a járőrt. . 

Az állatcsempészésnél rájöttünk, hogy bárányt, 
birkát, sertést, szarvasmarhát és lovat is áthajtanak 
a határon olyan helyen, ahol akadályba nem ütkö
zik s az idegen állam területén eladják. Az állatokra 
nem minden esetben váltanak járlatot, hanem anél
kül viszik ki. De igen sok esetben szabályszerű jár
lattal hajtják az állatokat. 

Ilyenkor valamelyik határszél i lakos nevére 
irat ják a járlatot s ha útközben találkoznak a jár
őrrel, amely ellenőrzi az állatokat, felmutatják a 
hamis névre kiállított járlatokat és sok esetben si
kerül így bántódás nélkül eljutni a határ közelében 
levő községbe. Itt azután már rendszerint előre meg
beszélt helyen bekötik az állatokat s az éjjel leple 
alatt viszik át az idegen állam területére. 

Egy ízben hat lovat a budapesti Tattersaal-ban 
vásárolt két pozsonymegyei ember s mikor a határ 
közelében tettenértük, hogy át akarták cseh terü- . 
letre csempészni, kivágták, hogy ők nem csempé· 
szek, mert nyiltan a saját nevükre írva, Pozsony
megyébe irányítva, vették meg a lovakat. Ebben az 
esetben annyi igazuk volt a csempészeknek, hogya 
járlatkezelők tévesen irányították a lovakat cseh 
területen levő községbe. 
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Amit vissza kell szereznünk: Brassó. 

Nem használt azonban az érvelés, mert a ki
vitelhez előírt földművelésügyi miniszteri, vagy 
pénzügyminiszteri engedélyt és a vámhivatali látta
mozást akivitelhez előmutatni nem tudták, tehát a 
lovakat velük együtt átadtuk az illetékes hatóság
nak, ahol büntetésen felül a lovalrnt is elkobozták. 

Egy másik esetben nyolc lovat és egy hintót 
akartak cseh területre kicsempészni. A lovakat ezek 
is a budapesti Tattel"saalban vásárolták, de két, a 
határ közelében lakó földbirtokos nevére írt járlat
tal. Az érsekújvári lakos csempészek hat lovat a ha
tárhoz köz elfekvő fakitermelő telep istállójában he
lyeztek el. Két lovat fekete hintóba fogva, a községben 
egy fakereskedő udvarába hajtottak be. Mikor on
nan kijöttek, - véletlenül találkoztunk s igazolta
tásnál derült ki a lócsempészés, mert megmotozás
nál a zsebükben megtaláltam a más nevére szóló 
járlatokat, melyről azok semmit sem tudtak. 

Huzamosabb tagadás után azután beismerték, 
hogy a lovakat ki akarták csempészni cseh megszállt 
területre. Az istállóban elhelyezett és a hintóba fo
gott, összesen nyolc lovat a határon, egy a helyi vi
szonyokkal ismerős ember 1000 koronáért és 100 da
rab szivar ért kivitte volna éjjeli időben, ha mi tet
ten nem érjük őket. így tudtuk meg, hogy a határ
hoz közel lakók nevére vásárolják a lovakat Buda
pesten s ezt azért teszik, hogyellenőrzéskor kibúj
janak a csempészés gyanuja alól. Mi természetesen 
a két földbirtokost személyesen ismertük s azt is 
tudtuk, hogy idegeneket nem bíztak meg a lóvásár
lással, mert azt saját gazdatisztjeik útján szokták 
eszközöltetni. Lehettek volna azonban olyan járőrök 
is, akik nem ismerik a körülményeket s azokat köny
nyen félrevezethették volna a fenti furfanggal. 

Egy más alkalommal úgy követtek el lócsempé. 
szést, hogy az átvinni szándékolt lovakat a határhoz 
közel, valakinek a földjén szántásba állították s egy 
alkalmas pillanatban az Ipoly folyóhoz vezették 
itatni, . azután a ló hátán ülve, átvitték cseh .meg
szállt területre. Az ekét otthagyták a földön. Mikor 
azután pár hét mulva a csempész a lovakkal ismét 
átjött magyar területre, mint csempészett lovakat 
vele együtt őrizetbe vettük és az illetékes hatóság
nak átadtuk, ahol méltó büntetésben részesült s a 
lovakat is elkobozták. 

Egy más alkalommal hajnali lesen hallottuk, 
hogy egy kocsi mellékutakon zörög. Eléje kerültünk, 
trágya volt rajta, melyet cseh megszállt területről 
hozott át az illető s azt állította, hogy magyar olda
lon van földje, arra viszi a trágyát. Gyanus lévén, 
hogy olyan korán és mellékúton viszi a trágyát, le
hányattuk a földre s ekkor a szalmás trágya alatt 
zsákokban 4 métermázsa kristálycukrot találtunk. 
Beismerte, hogy már többször csempészett ilyen mó" 
don cukrot. A vámkirendeltséghez elővezettük, ahol 
méltó büntetésben részesült. 

A csempészet üldözése elsősorban az arra hiva
tott szervek kötelessége, de azért országunk érdeke 
azt követeli, hogya csendőrjárőrök se menjenek el 

. csukott szemmel és füllel az ilyen esetek mellett. A 
mi járőreink is sok ilyen csempészést akadályozhat
nak me'g, illetve a cserrnpészeket a h~Ltóság kezére 
juttathat ják, ha figyelnek. 

Mostanában többször lehetett az újságokban ol
vasni, hogy gépkocsikon követnek el nagyobbmérvű 
csempészéseket, ruha, valuta, szacharin stb.-t csem
pésznek. Ezért a gyanus gépkocsik ra is figyelmet 
kell fordítani az ország határán. 
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Portyázás. 
Egy vén halász mesélte, hogy éjfélig szűrte a 

vizet a hálójával, akkor megúnta a dicsőséget s el
indult öreges kocogás sa l hazafelé. Egy fűzbokor mö
gül azonban csendőr járőr toppant eléje és rákiál
tott: - Allj! - Az öreg halász beleijedt a kemény 
kiáltásba, gyökeret vert a lába. Megkezdődött a ki
kérdezés: hol halászott, mivel, mióta, mit fogott, 
hogy mert éjszaka halászni. Mikor az öreg azt val
lotta, hogy az új törvény szerint éjszaka is szabad 
halászni, a csendőrök megcsörgették abilincsláncot 
s ha még egy szót szól, bizony megvasalták volna. 
Keserűen panaszkodott azután nekünk, hogy soha 
életében a törvényt nem bántotta, légynek sem ár
tott, miért bántak hát vele a csendőr urak olyan ke
ményen, mintha legalább is meggyilkolt volna va
lakit. 

Igaza van neki. Abban is, hogy éjszaka joggal 
halászott - amit ez a két csendőr akkor még nem 
tanult meg - , de abban is, hogy aránytalan kemény
séggel bántak vele a csendőrök. Erre a jámbor, vén 
csukafogóra rávetette magát a járőr a fegyvere, fia
talsága és hivatalos hatalma egész súlyával. Ennek 
a köszvényes vénembernek két puskát, két szurony t, 
két kardot, csomó töltény t és az államhatalom ef/ész 
komolyságát nekiszögezte a járőr, 1nintha legalább 
is száz verekedő legény véres bicskáit kellett volna 
a csizmaszárba visszaparancsolni. Mire való ez? 
Azért van acsendőrnek fegyvere, törvényes hatal
ma, életerős fiatalsága, hogy másodmagával aggas
tyánokat ijeszlgessen? Bizony ehhez nem ' nagy bá
torság kell. Tartogassuk csak a bátorságot és ke
ménységet azoknak, akik adott esetben ugyancsak 
fegyverrel és fiatal erővel néznek velünk farkassze
met. Ott aztán 1nutassa meg a csendőr, hogy méltó 
a bizalomra, ami vállára adta a puskát, jámbor vén
emberekkel és a mindennapi élet apró kihdgóival 
szemben azonban mérsékeljük a hatalom mutogatá
sát. ll/e lövöldözzünk ágyúval verebekre, mert ez 
'visszataszító hatalmaskodás, amellett pedig ki talál 
fogyni a puskaporunk olyan esetekre, amikor szük
ség lenne ni. Apró-cseprő esetekben a mé,.~ékelt fel
lépés tekintélyt és tiszteletet biztosít a csendőrnek, 
a hatalmaskodás azonban csak arra jó, hogy meg
qJjűlöljék és ráadásul a háta mögött még ki is neves
!'lék. Mint a.z olyan embert, aki buzogánnyal üti a 
legyet. 

Csak ötezer főnyi hadseregem volna - mon
dotta a madridi vörös miniszterelnök -, akkor a 
tengerbe kergetném Franco tábornokot. 

Hogyan? Jól lát a szemünk? Hiszen a madridi 
vörös kormánynak többszázezer fős hadserege van, 
ami ugyebár jóval több ötezernél, hát miért nem 

kergetik a tengerbe Francot? Azért, mert most már 
látják Madridban is, hogy az ő többszázezer főjük 
csak fegyveres ember, de nem katona. A többszáz
ezer fegyveres ember nem ér fel ötezer katonával. 
Többszázezer fegyveres ember még nem hadsereg, 
ellenben ötezer katona már az. Keresve sem lehetne 
beszédesebb bizonyítéko t találni arra, hogy katonai 
fegyelem nélkül nincs hadsereg és nincs erő. Ezt 
vallja különben maga az a szovjettábornok is, akit 
~Z oroszok Madrid megvédésére rendeltek ki. Kije
lentette, hogya vörös csapatok fegyelmezetlensége 
miatt Madridot megvédeni nem lehet. Hát ezt ná
lunk 1919-ben egészen másként mondották. Akkor azt 
hallottuk, hogy az "átkos fegyelem" a régi világ talál
mánya, az öntudatos katonának nem kell a katonai 
fegyelem, mert anélkül is tudja ő a kötelességét, meg
csináltat ja vele az önfegyelem. Hát nwst Madridban 
is levizsgáztak ezzel a maszlaggal. Ott nyüzsögnek 
százezer számra ezek az úgynevezett öntudatos kato
nák s a miniszterelnök, meg a szovjeftábornok 
mégis azon tépi a haját: honnan a föld alól teremt
sen elő csak ötezer fős hadsereget, csak ötezer igazi 
katonát? Mi megmondjuk, honnan. Keressék meg 
magukban újra a nemzeti érzést, az erkölcsöt és is
tenhitet, akkor megint lesz katonájuk sokkal több 
ötezernél. S akkor nem is kell Franco tábornokot 
tengerbe zavarni, mert a két testvér-hadsereg fél
úton össze fog ölelkezni. Mivel azonban Madridban 
megmaradnak amellett, hogy nem kell a katonai fe
gyelem, Franco tábornok katonái bevonulnak M ad
ridba. Mindössze ennyi a különbség fegyelem és fe
gyelmetlenség között. 

* 
És a szovjettábornok! Hát ilyen is van? Hiszen 

az oroszok is úgy kezdték, hogy először nem maradt 
semmi, ami a katonai fegyelemre emlékeztet, azután 
megcsinálták a katonatanácsokat, de azok sem se
gítettek a zűrzavaron. Vissza kellett hozni a "régi" 
fegyelmi. eszközöket, azzal a különbséggel, hogy ők 
az egyszerű fogságot pisztollyal helyettesítették, ala
posan ráduplázva a régi katonai szigorra. Mikor ez 
sem használt, akkor elvtársi minőségben megint pa
rancsnokokat állítottak a csapatok élére és amikor 
ez sem szüntette meg a fegyelmetlenséget, jött a 
tiszti iskola, a hadiakadémia, újraszülettek a rend
fokozatok annyira, hogy most már szovjettáborno
kok is vannak. Minden úgy, mint minden valóságos 
hadseregben a történelem minden szakában és a föld 
minden országában mindig volt és lesz. Pontosan oda 
jutottak tehát vissza, ahonnan elkanyarodtak. De 
hát akkor mire volt jó az elkanyarodás? És főleg: 
míért kellett emiatt annyi embernek elpusztulnia? 
Erre már csak az tudna felelni, aki az emberi kor
látoltság törvényeiben járatos, az pedig egyedül a 
.ió lsten lehet. 

* 
Románia büszkén veri a mellét. Tizenkét évig 

kószált egy levél, amíg a S zatmárnémetiben lakó 
címzett megkapta. Most azt mondják a románok, 
hogy ez aztán megbízható posta. Ennyi időn át 
mennyi kézben megfordult a· levél és nem veszett 
el. N em ám, sőt túl egy évtizeden még kézbesítették 
is. Ezzel szemben a magyar postáról csak azt a sze
rénységet ismerjük, hogy a leveleket egyszerűen 
huszonnégy óra alatt kézbesíti. 
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(A Dornenica del Corriera engedélyével. Néhai Am
brózy Gyula ny. tbk. fordítása .) 

I. 

A láthatatlan társ. 

Ez a reám nézve eléggé kellemetlen eset a háború 
első évének második felében és pedig pontosan 1915 
július 21-én történt. Ezen a napon sokat dolgoztam. 
amennyiben számos ' olyan szövetséges alattvaló ki
hallgatását foganatosítottam, akiknek a megszállott 
belga területről "a szabad belga" néven szerepelt 
szervezet támogatásával sikerült elmenekülniök s 
Hollandiába jöttek. A kihallgat ás uk révén ' össze· 
gyüjtött anyag nagyon gazdag és érdekes volt s így 
abban a helyzetben voltam, hogy a Németország ál
tal összpontosítani szándékolt erőkről, melyekkel a 
francia ellenállást akarták legyőzni, nagyon alapos 
és a részletekre is kiterjedő jelentést tudtam szer
keszteni. Célszerűnek tartottam ezt a hosszú jelenté· 
semet rejt jelezve összeállítani; ez bizony eléggé fá
radságos munkának ígérkezett és elvégzése majd· 
nem egy teljes éjszakát vett igénybe. Mihelyt azon 
az estén tehettem - és pedig körülbelül 10 óra felé
újból hazatértem szobámba, melyben mintegy 20 
nap óta laktam Bredaban egy penzióban, a holland 
Brabantban. Már pár óra óta írtam türelmesen a 
rejtjelkulcs felhasználásával, midőn szobám ajtaja 
egyszerre csak feltárult s a küszöbön egy kúsza öl
tözékű asszony jelent meg, kibontott haja a vállaira 
omlott. Arca rendkívül sápadt volt s a félelem ar
cát elt?rzította. Egyik kezével a hasát nyomta, míg 
a máSIkkal görcsösen az ajtófélfába kapaszkodott. 
Felugrottam, hogya szerencsétlennek segítségére 
lehessek, de még mielőtt elérhettem volna, szivet
tépő hörgéssel a földre zuhant. A csengőhöz rohan
tam, de mialatt azt megnyomtam, máris eszembe 
jutott, hogya készülék már két nap óta rossz. Így 
nem maradt más számomra hátra, mint hogy a fo
lyosón végigfutva, a pincér segítségét vegyem 
igénybe, aki egy dívány on pihent. Hirtelen felköl
töttem és most már együtt kezdtük meg az utat a 
hosszú folyosón végig. Mindez annyi ideig sem tar
tott, mint amennyire ezek elbeszéléséhez szükségem 
volt s így képzelhető, hogy mennyire meg voltam 
rökönyödve, midőn szobámba visszatérve. az asz
szonynak hült helyét találtam. 

Gondolom, hogy a pincér valami veszélyes alva
járónak tarthatott, mert néhány szót mormogva ma
gában, hátrafelé menve eltávozott, miközben eg)' 
szánalom és félelemmel vegyes pillantást vetett 
reám. Magamra maradva kevésen múlott, hogy fel 

nem kiáltottam, mikor azt vettem észre, hogy író
asztalomról fontos okmányok tűntek el. Különös 
még csak mondani is, de a rejtjel-kulcs érintetlen 
volt, jóllehet nem kevésbbé pompás zsákmány volt 
az is. 

Ösztönszerűleg először az asszony felkutatása 
céljából el akartam rohanni, de máris eszembe ju
tott, hogy semleges területen vagyok s így semmi 
körülmények között sem volt szabad kilétemet el
árulnom. Másrészről a sötét éjszakába kitárt ablak 
is sokat mondott, mert nagyon is világosan adta él" 
tésemre, hogy a ravasz kalandornő merre távozott. 
Sőt egy motor hirtelen berregése nem kevésbbé vilit.· 
gosan azt adta tudtomra, hogy milyen eszköz igény 
bevételével igyekszik saját bájos személyét, no meg 
értékes zsákmányát is biztonságba helyezni. 

Kimerülten ültem a székemen, miközben idege
sen szorítottam államat két öklöm közé azon tépe
lődve, hogy most már mire határozzam el magamat. 
Két hónapnál rövidebb idő óta tartoztam a titkos 
szolgálathoz és ez a kiabáló vereség alig válhatott 
előnyömre pályafutásom szempontjából. 

"A legkisebb részleteket is figyelembe kelJ 
venni és meg kell tanulni észrevenni még a legI é
nyegtelenebb cselekményekben is a kelepcét". Max
well ezredesnek, aki a devonshirei szakiskolában 
működött, voltak ezek a szavai s ezek kínozták el
gyötört agyamat. Már elegendő lehetett volna szá
momra maga a csöngetyű elromlása is ahhoz, hogy 
gyanút ébresszen bennem; no meg miért éppen az 
én szobámba rohant be a nő, amikor az összes szo
bák mind a folyosóra nyíltak~ Maxwell ezredesnek 
igaza volt, de hogy végeredményében részrehajlat
Janul lehessen felettem bírálatot gyakorolni, szük
séges lenne azt a kérdést felvetni, hogy hogyan vi
selkedett volna bárki más az én helyzetemben. Most 
csak egy elhatározásra lehetett jutnom: várni haj
nalig, majd felülni a gyorsvonat ra és francia terü
letre előljáróimhoz eljutni. Jelentést akartam írni 
arról, ami velem történt, emlékezetből összefoglalva 
mindazt, amit már a tőlem ellop ott jelentésben le
írtam. valamint a további teendőket, illetőleg uta
sításokat kértem volna. 

Már majdnem egy óra óta írtam, midőn egy
szerre csak halk kopogtatásra rezzentem össze. Mi
lyen más meglepetéseket tartogathatott számomra 
még ez az átkozott éjszaka ~ Felkeltem, hogy az aj
tót kinyissam, immár kellő tapasztalatokImI rendel
kezve ahhoz, hogy bármilyen újabb cselszövény t 
meghiúsítsak, de egyúttal arra is elhatározva, hogy 
bárki vel is szembeszállok. 

Amint már említettem, még csak kezdetén vol
tam veszélyes és nehéz életpályámnak. Viszont ide
geim még nem voltak annyira megedzve, amennyire 
ez kívánatos lett volna. Bevallhatom tehát, hogy 
midőn az ajtót kinyitottam, nagy megerőltetésembe 
került egy csodálkozásszerű kiáltást visszafojtanom, 
éppen azt a nőt látva magam előtt állva a küszöbön, 
aki oly ügyesen felültetett. 

Azt kellett volna hinnem, hogy hallucinálok, ha 
ez a nő, aki nyilván mulatott az én megrökönyödé
semen, nem ütött volna egyik kezével vállamra, mo
solyogva jelentve ki, hogy ő egyik kal'tál'sam. Szo
hámba belépve, kifogástalan okmányokat mutatott 
fel. amelyekből tényleg megállapíthattam, hogy a 
szövetséges ellenkémszolgálat alkalmazottja. 
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- "Ön tudja - körülbelül így magyarázta ne
kem -, hogy szolgálatunk első idejében mindnyá
junknak van egy társa: egy láthatatlan társunk, aki 
minden ténykedésünket figyeli. Éppen én voltam 
megbízva azzal, hogy Önt és munkáját megfigyel
jem. Miután az Ön által írt jelentés felette sürgős 
volt, hasznos dolgot véltem cselekedni akkor, ami
kor azt birtokomba kerítettem, hogy azt azonnal pa.
rancsnokságunkhoz juttathassam. Ön bizonyára azt 
akarja kérdezni, hogy ahelyett, hogy ehhez a cselhez 
folyamodtam, miért nem mutatkoztam be egyene
sen Önnek s miért nem kértem egyszerűen a jelen
tés átadásáU Ön még tapasztalatlan. Mint már 
tudja, az volt a megbízatásom, hogy Önt titokban 
megfigye!jem s így nem voltam felhatalmazva arra, 
hogy Ön előtt kilétemet felfedezzem, amit most már 
jogom van megtenni. mert holnaptól kezdve együtt 
fO~lm k dolgozni. 

II. 

Doktor· kisasszony. 

Köztudomású, hogy az európai háború alatt 
több nőt fogtak el kémkedés miatt. Kevésbbé isme
rétes dolog viszont az, hogy nem kevés azoknak a 
veszedelmes kalandornőknek a száma - a híres 
Mata Harryn kívül - akik halálra lettek ítélve. Így 
Schmidt Margit 1915 március havában, Foss Ottilia 
ugyanezen év augusztusában, J ose de Basy Mária 
1916 januárjában, míg Alvarez Josephine, Fran
cher Viktória és Ducret Sidonia ugyanezen év má
jus és június hónapjában; de lehetne ezt a szomorú 
sorozatot valószínűleg még tovább is folytatni. 

De a kémek ellen indított vadászatainknak ~ 
bár azokat nagy ügyességgel és elkeseredéssel foly
tattuk - természetesen nem sikerült a nagyszámú 
ellenséges kémet mind kiküszöbölni s azok közül 
igen sokan elmenekültek. Ez utóbbiak közül azt hi
szem, a legelső helyen áll az úgynevezett "Le Doc
teur" kisasszony. Minden továbbiak nélkül lehet ál
lítani, hogy ennek a nőnek a teljesítményei roman
tikusabbak, mintsem hogy azokat az ember elkép
zelhetné. 

Ez a szőke, középtermetű és törékeny külsejű 
nő nem volt nagyon szép. 1917 végén ilyennek lát
tam Le Docteur kisasszony t Antwerpenben, ahol ki
küldetés ben voltam és ahol ez a nő az ellenséges 
kémszolgálat egyik legtevékenyebb osztályának élén 
állott. Hogy mi volt a pontos neve~ Titkos kémszol
gálatunk legpontosabban vezetett előjegyzései sem 
túlságosan szabatosak e tekintetben. Van, aki azt 
állítja, hogy személye egy bizonyos Lesslel' Mária 
Anna nevű nő személyével azonos, aki egy jómódú 
berlini családnak volt a sarja és aki életének 16. 
évében otthonról egy bizonyos Vynansky Károly 
nevű katonatiszttel megszökött. Ez a nyakig eladó
sodott tiszt állítólag kémkedésre adta magát s őt e 
téren folytatott tevékenységében éppen ez a fiatal 
barátnője támogatta. Mások ezzel szemben azt mond
ják, hogy neve Heinrichsen volt. De bármiként is 
áll a dolog, a tény az, hogy igen előkelő életmódot 
folytatott és már a háború előtt a kémszolgálat terén 
működvén, széltében-hosszában bejárta egész Euró
pát, miközben magát hol Lanwain grófnőnek, hol 
pedig Aspremont grófnőnek adta ki. Majd 1913-ban 

festőként szerep~lt s keresztül-kasul bejárta Fran
ciaországot, Hollandiát és Belgiumot, majd pedig 
biztosan Angolországba ment. A világháború kitöré
sekor Olaszországban tartózkodik. Innen először vö
röskeresztes hölgynek, majd varieté-művésznőnek, 
végül parasztnőnek kendőzve magát, egy igen izgal
mas utazással sikerült a fegyverben álló Franciaor
szágon és Belgiumon keresztül Berlint elérnie. E 
nem rövid utazás alatt a francia-belga hadművele
tekre vonatkozóan igen becses adatokat gyüjtött, 
így pl. a küszöbön álló angol beavatkozásra vona t
kozóan is. . 

Berlinben, ahol ezt a leányt úgy fogadják, mint
ha diadalmenetben vonult volna oda be, azt hiszik, 
hogy nálánál alkalmasabb személy nem akadhat az 
Antwerpenben felállítani tervezett kémközpont szá
mára. Ez oknál fogva meg is bízták a Boulogne
Paris- Épinal-Bellfort-i vonaltól nyugatra működő 
igen fontos kémosztály vezetésével. 

Le Docteur kisasszony hivatásának gyakorlása 
során szervezőképességének oly fokú bizonyítékát 
szolgáltatja, amely egy ennyire fiatal nőnél egyene
sen elképesztő. Aprólékosan rendelkezik és aláren
deltjeire rendkívüli befolyást gyakorolva, irányítja 
az óriási és bonyolult szolgálatot. Gyaluan székhe
lyéről - Antwerpenből - Hollandiába és pedig Rot
terdamba megy, ahol a szövetséges ellenséges kém
szolgálat valamennyi ügynöke ismeri őt. De senki
nek sem sikerül őt elcsípni. Mindig autóban utazik, 
másrészről pedig állandó kísérettel is. Volt egy pil
lanat, amelyben úgy látszott, hogy lépre lehet csalni. 
Ez akkor volt, amikor egy merész belgának annyira 
sikerült a kalandornő kegyeibe beférkőznie, hogy 
legmeghallgatottabb bizalmasa lett. Akkor úgy lát
szott, hogya fiatal nőnek - engedelmeskedve szíve 
ellenállhatatlan kívánságának - bele kell esni e a 
számára oly türelmesen előkészített kelepcébe. Egy 
napon azonban megtudtuk, hogy a m erész belga 
nem került többet vissza. Mindenki vakon követi e 
nő rendelkezéseit, mert köztudomású dolog, hogy 
kérlelhetetlen az árulók megbüntetésében, sőt még 
az alkalmatlanokkal szemben is. Ö honosította meg 
azt a rendszert, hogy a hasznavehetetlen, vagy ve
szedelmes kémtársaktól oly módon lehet m egszaba
dulni, hogy azokat oly vállalkozásokkal bízza m eg. 
amelyekről visszatérés nincs, vagyegyszerűen el
árulja őket az ellenségnek. Mindenki retteg ettől az 
acélszemű és rettentő akaratú leánytól. A legvakabb 
önmegtagadást követeli, az aprólékosságig kioktatja 
az alárendeltjeit és a legnagyobb mértékletességet 
követeli tőlük, a következőket mondván: "ha fel
adata arra kényszeríti, hogy vidám köröket keres· 
sen fel, óvakodjék különösen az italtól és a nőktől." 

Egy bizonyos Van Kaarbeck nevű holland m eg
feledkezett a hajlíthatatlan főnök okos szavairól és 
egy éjjel egy montmartrei társaságban, amikor a 
kelleténél jobban felöntöft a garatra, történetesen 
néhány bizalmas természetű közlést eresztett ki a 
száján egy vidám, alkalmi társnője előtt. Majdnem 
virradt már, amikor kitámolygott a helyiségből, de 
csak néhány lépést tudott előre tenni. Valaki hir
telen oly közel lépett hozzá, hogy meglökte; úgy 
látszott, mintha villám sujtotta volna. Egy pillanat 
mulva - anélkül, hogy csak egyet is tudott volna 
sóhajtani - a földre zuhant. Tőrdöfés ölte meg. 
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Egy másik, Marx József nevű alár;endeltjét any
nyira megfélemlítette ez a könyörtelen főnök, hogy 
amikor Angolországba ért, hogy ott egy megbízatást 
elintézzen, inkább a rendőrségnél jelentkezett; öt 
évi kényszermunkára ítélték. 
~"A vörös tigris" - így nevezték Le Docteur kis

asszonyt - nem mulasztotta el, hogy közvetlenül 
maga is kémkedjék. 1917 végén vagyunk éspedig 
abban az időszakban, amikor a nagyarányú offen
zívák készülődnek. Új és biztos hírekre van szükség. 
Ki tudja ezeket megszerezni ~ Pár nap mulva egy 
za vart külsejű, lencséktől borított arcú; kissé bár
gyú és zavart leány kopogott Páris állásközvetítö 
intézeteinek ajtaján, hogy mint társalkodónő · alkal
mazást találjon. Ámbár külseje nem nagyon biztató, 
bizonyítványai kitűnőek s így a leányka végül is 
egy Saint Francois nevű utcában lakó családnál al
kalmazást talál, éspedig ugyanabban a házban, ahol 
a kémszolgálathoz beosztott egyik francia tisztnek 
van az irodája! A többit könnyen ki lehet találni. 
A leány nem más, mint a hírhedt Le Docteur kis
asszony. Egy éjszaka valakit kloroformmal elaltat
nak, értékes okmányok eltűnnek; a csiny végre van 
hajtva. 

Később, amikor megint az amerikai csapatokat 
érintő adatokra van szükség, Barcelona egyik előkelő 
körében egy braziliai iiltetvényes előkelő feleségl' 
tiinik fel. 

- Hogyan lehetséges az, - mondja a jó úrnő -
hogy mi itt a szalonokban ülünk, mialatt a háború 
annyira arat a vitézek soraiban~ Jótékonycélú alá
írások, szeretet-csomagok, a szép pamut-munkák 
mind nagyon szép dolgok, de szükség van arra, hogy 
mozogjunk is. Alakítsunk egy hölgybizottságot és 
menjünk katonai kórházakba és ott nyujtsunk se
gítséget. 

Ezt a jótékony irányú javaslatot nagy lelkese
déssel fogadják és a braziliai hölgy kis idő mulva 
már Franciaországban van egy csoport nemes 
hölggyel és hosszabb időn át tartózkodik ott, sokat 
fáradozva a katonai kórházakban. Természetesen ez 
a derék jótékony hölgy és Le Docteur kisasszony 
egy személy. Franciaország minden részét bejárja és 
gyüjti az adatokat, amelyek őt érdeklik. De egy na
pon, mialatt éppen egy sebesült tisztet kötöz be, vé 
letlenül leleplezil;::. A katonai kórházban riadót fuj
nak, az őrök r eá készülnek magukat vetni. De hir
telen revolver villan meg erős és könyörtelen kezé
ben. Két Jövés és a katonák, akik hozzá legközelebb 
voltak, a földre zuhannak. Ezután tovafut, eléri a 
kaput és a kórházat körüvevő erdőségekbe veti ma
gát, mialatt 20-30 fegyveres ember üldözi. A fegy
verek szünet nélkül ropognak. Egy hozzá nagyon 
közelálló tiszt már éppen meg akarja ragadni. Egy 
pillanat, a kémnő hirtelen megfordul s a tisztet leüti. 
Most már az est árnyai sötétségbe borítják az erdőt. 
A katonák egy darabig még vadul lövöldöznek, de 
hiába. Le Docteur kisasszony eltűnt. 

Mondják, hogyezidőszerint egy gyógyintézet ben 
van elhelyezve, ahol eredmény nélkül igyekszik 
azoknak a mámorító mérgeknek rettentő hatásától 
mogszabadulni, amelyek annak lettek a következ
ményei, hogya háború évei alatt átélt rendkívüli 
kalandjai során egészsége kárára visszaélt velük. 
Legalább is így mondják, de azok, akik ismerték őt, 
nem nagyon tudnak ennek hitelt adni.. 

A bosszú szerepe. 
1rta: l\fONORI PÁL törzsőrmester (Tótkomlós). 
(Nyomozta: a szeghalmi örs a szegedi nyomozó alosztály 

támogatásával.) 

1935 április l-én éjjel 1-2 óra közötti időben 
'Datál' J ános* szeghalmi laikos az örsön felj.eJentést 
tett, hogy a szomszédságában lakó Tőkés József la
kásába ismeretlen tettes behatolt, a hálószobában 
alvó Tőkés Józsefnére és Fehér Jánosnéra rálőtt. 
A támadó a két nőtől pénzt követelt, de Tőkésné az 
üzletajtón keresztül az utcára kisurrant, mire a 
tettes a kerteken keresztül elmenekült. 

Az örs járőrei azonnal megjelentek a h elyszí
nen, hol a két nőt véresen, az ágyban fekve találták. 
Az egyik dunna meg is gyulladt. 

Tőkés Józsefné előadása szerin t férje 1935 már
cius 30-á.n a déh~táni órákban üzleti ügyekben 
kerékpáron Gyulára utazott úgy, hogy az üzletben, 
illetőleg a lakásban egyedül maradt. Este l8- J!) 
óra között sógora, Fehér János, feleségével eljött 
hozzá beszélgetni. Kb. 20 óráig beszélgettek, 20 óra 
után sógora eltávozott, míg sógornője ottmaradt 
nála hálótársnak. 

Sógor a távozásakor az ajtókat bezárta, majd 
sógornőj évellefeküdtek. E:gy darabig még beszél
gettek, 23 óra tájban aludhattak el. Mély álomból 
ol~ran érzésre ébredt, mintha valami szúrás érte 
volna a szemét, ugyanabban a pillanatban lövés
szerű robaj t is hallott. Fejét a dunyha alul kiemelvG 
az ágya előtt magastermetű embert látott, aki bun· 
dába volt burkolva úgy, hogy az orra sem látszott . 
Az illető pisztolyt tartott a kezében és azt kiáltotta: 
- Meghaltok. kutyák! Ti tettetek tönkre, én a csalá
dommal éhez ek, látod most is mezítláb vagyok, nek
tek meg nlÍndenetek van. Pénzt vagy életet! - Azt 
válaszolta: - Csak 10 pengőm van, az is az üzletben, 
de várjon amíg a szemem megmosom, mert nem 
látok a vértől. - Megmosta a szemét és ekkor meg
látta hálótársát is, aki az ágyban ült, az arca vél'es 
volt és jajgatott. Amikor ő az ágyból kilépett, az 
idegen a pisztolyát ráfogva állandóan kísérte. Be
m ent az üzletbe, ahol azonban nem a pénzt kereste, 
hanem az utcára nyíló ajtón keresztül az utcára 
menekült és fellármázta a szomszédokat. 

Előadta még, hogy amikor lefeküdtek, az üzlet
ajtót, a kaput és a konyhaajtót bezárta és így fo
galma sincs arról, hogy a tettes hogyan jutott be a 
hlkásba. 

• A u eveket ll1egv áltoztattuk. (Szeri".) 
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Fehér Jánosné előadása az elalvás ig egyezett 
Tőkésné előadásával. Mély álomból két lövés zajára 
ébredt. Felriadva, az ágya előtt bund ába burkolt is
meretlen egyént látott. Az arca sem látszott ki, 
csupán a kezefejét látta, amelyben pisztolyt tartott. 
Nagyot sikoltott és ijedtében az ágyában befelt'
akart fordulni. Fordulás közben az idegen valami 
szúró eszközzel két ízben a hátába szúrt. Ekkor ész
lelte még azt is, hogyabalszemére nem lát s hogy 
az arca vérrel van borítva. Ugyanekkor látta a 
szomszédos ágyban Tőkésnét, aki véres fejjel jaj
gatott. A rabló Tőkésné ágyához lépett - mert való
színűleg felismerte őt, mint tulajdonosnőt - és 
pénzt követelt tőle. Tőkésné felkelt, véres szemét 
megmosta, majd a közvetlen odanyíló ajtón átment 
az üzletbe, hogy a pénzt elhozza. A rabló ezalatt ő 
reá fogta a pisztolyt s azt mondta: - Meg ne moz
duljon! - Tőkésné azonban valójában nem a pénzt 
kereste, hanem az üzleten keresztül, az utcára nyiló 
ajtón át, az utcára menekült. A rabló ezt látva, hát
rálva a konyhán keresztül az udvarra menekiUt. Me
nekülése közben a bundát a hálószoba és a konyha 
küszöbén ledobta magáról. A tettesről nem tudott 
személy leírást adni, mert teljesen beburkolódzoti 
a bundába. Csupán annyit látott, hogy mezitláb 
volt. Arra emlékszik, hogy a pisztoly a rabló jobb
kezében volt. Nem tudja azonban, hogy őt melyik 
kézzel szúrta meg. 

A járőrök éjjel nyomok után nem kutat
tak, nehogy értékes nyomokat megsemmisítsenek. 
Csupán az ajtót és a bundát vették szemügyre. Az 
ajtókon nem lehetett erőszak nyomait felfedezni , 
pedig azokat - mind az üzletajtót, mind a konyha
ajtót - a sértett lefekvés előtt belülről bekapcsolta. 
Ebből arra lehetett következtetni, hogy a tettes még 
a konyhaajtó bezárása előtt, a konyhán keresztül, 
a kamrában elbujt. A kamrában volt elhelyezve a 
bunda is, amelyet a tettes a cselekmény elkövet és é
nél felhasznált és menekülés közben visszahagyott. 
Tőkésné előadása szerint az ajtók bezárása után a 
kamrában is megfordult, de világot nem gyujtott s 
így a tettest ott nem is láthatta. így történhetett 
meg, hogy tettes megvárva, míg a sértettek elalud
ta k, zajtalanul bejutott a hálószobába. 

A bundán két vércsepp volt látható. A dunyhitk 
végei keresztül voltak lőve, mert rá voltak húzva a 
sértettek fejére. A tettes a dunyhán keresztül cél 
zott. A járőröknek az volt a benyomása, hogy a cse
lekmény inkább bosszú műve volt, mint rabló
gyilkosság kísérlete. A tettes ugyanis mindkét sé~· 
tett fejére célozva lőtt. Ez a tény gyilkossági szán
dék mellett tanuskodik. Feltevésünk az volt, hogy 
a tettes abban a tudatban tette lövéseit, hogy azok 
Tőkést és Tőkésnét érik. 

Amikor kivirradt, a járőrök megállapították, 
hogy a tettes az utcára néző kerítésen keresztül mR
szott be az udvarra. Beugráskor egyik lába belülről 
puha talajt ért. A nyom cipős láb nyoma volt. A 
tajprészen folt nyoma volt látható. A nyomot ki
öntöttük, ami azonosításra alkalmasnak látszott. It1 
1),zonban egy pillanatra megállottunk, mert a sértet
tek előadása szerint a tettes mezítláb volt, de a 
helyszíni szemlét a tágabb környékre is kiterjesz
tettük és megtaláltuk a tettes menekülésének csapá
sát is, amely a kerteken keresztül vezetett és szintén 

mezítlábas lábnyomokból állott. Ebből is biztosítot
tunk néhány azonosításra alkalmasnak ígérkező 
n.yomot. Az ellentétet egyelőre nem tudtuk meg
magyarázni magunknak. A csapás a kerteken ke
resztül az utcára vezetett, ahol a kemény talajon el
vesztett. A csapás mentén egy kis kulcscsomót is ta
láltunk, amely zsineggel volt összekötve. Más nyo
mot felfedezni nem sikerült. 

Időközben Tőkés is megérkezett Gyuláról. Ki
kérdezése során előadta, hogy előző nap délután üz
leti ügyekben Gyulára ment, ahova 20 órakor érke
zett. Ügyeinek elintézése után hazafelé indult Szeg
halomra. Arra a kérdésünkre, nincs-e valaki ellen 
gyanuja, Tőkés előadta, hogy volt üzlettársai: Kohn 
J enő és Vecsei István üzleti ügyekből kifolyólag 
megharagudtak rá és a közös üzletet is megszüntet
ték. Kohnnal pereskedik is. Kohn, akit a bíróság 
egy ízben el is marasztalt, azt a kijelentést tette, 
hogy addig nem nyugszik, amíg el nem teszi láb 
alól. Kijelentette azt is, hogy neki családjával 
együtt sokat kell Tőkés miatt szenve lnie. Ez~, prra 
értette Kohn, hogy a pereskedés folytán sok perkölt
séget fizetett. Tőkésné ugyancsak ennek a gyanujá
nak adott kifejezést. Felsoroltak még Tőkésék több 
olyan egyént is, akik tartoznak nekik. Mindezeket 
feljegyeztük, majd a nyomozó alosztály parancsnok
ságnak, valamint az ügyészségnek tett jelentés után 
a nyomozást megkezdtülL 

A tettes kijelentése és Kohnnak előzőleg tett ki
jelentése hasonlóságot mutatott. Mivel Kohnnál az 
indítóok fennforgott és így róla a cselekmény el
követése feltételezhető volt, nála és a másik üzlet
társnál, Vecseinél házkutatást tartottunk. A ház
kutatás eredménytelen maradt. Vecseinél találtunk 
ugyan egy pisztolyt, de a későbbi megállapítás sze
rint a pisztolyból az utóbbi napokban nem tettek 
lövést. Vecsei tagadta még azt is, hogy a pisztoly 
az ő tulajdona volna, mert csupán bérlő volt abban 
a lakásban, ahol a pisztolyt aszalmában megtalál
tuk. Kohn és Vecsei alibijét is megvizsgáltulL Ez 
sem hozott eredményt és így bizonyítékok hiánya 
miatt kénytelenek voltunk őket szabadon engedni, 
annak ellenére, hogy mind a sértettek, mind a falu 
közvéle.ménye őket gyanusította és a mi első benyo
másunk is ez volt. Kohn ellen még az is súlyosbí
totta a gyanut, hogy pisztoly tartására engedélye 
volt, de előadása szerint a pisztolyt az utóbbi napok
ban ismeretlen helyen elveszítette. A cselekmény el
követését vagy azt, hogy abban bármi részük volna 
természetesen tagadták. 

Mivel alibit igazoltak, arra a feltevésre jutottunk, 
hogy valakit felbéreltek a gyilkosság elkövetésére. 
Ilyen irányban nyomozva megállapításainkat ld
terjesztettük az összes gyanús egyének re, szokás')s 
bűntettesekre, de valamennyien alibit igazoltak. 
Házkutatásokat, személymotozásokat tartottunk, ke
resve mindenütt a bizonyos foltos lábbelit, de mind
hiába. 

A helyszínt újból és újból felkerestük, hogy 
hátha elnéztünk valamit, hátha 'valami újabb adat
hoz jutunk. Fáradozásunk eredményeként egy tanu
hoz jutottunk, aki március 29-én este 20-21 óra kö
zötti időben a sértett lakása közelében egy ismeret
len egyént látott ólálkodni, aki a tanu közeledésekor 
az egyik közeli utcába menekült. Ebbe az irányba is 
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bevezettük a nyomozást, de az ismeretlen ólálkodó 
kilétét nem sikerült megállapítani. . 

A falu összes cipészeit kikérdeztük arra nézve, 
bogy közülük valaki nem csinált-e mostanában a 
nyomhoz hasonló cipőjavítást. Ez a kísérletünk is 
eredménytelen maradt. 

Már egy hete nyomoztunk éjjel-nappal, minden 
eredmény nélkü!. Ekkor Tőkést újból elővettük. 
Faggattuk, hogy kik lehetnek még ellenségei, kik az 
adósai. Adósa, mint fűszerkereskedőnek,' igen sok 
volt. Ezek közül a kevésbbé megbízhatókat sorra 
vettük, de valamennyien alibit igazoltak s ellenük 
semmi gyanú nem meI'ült fel. A sok sikertelenség 
után már arra gondoltunk, hogy nem idegen, más 
községbeli egyénnel követtették-e el Kohnék a cse
lekményt. Ezt a gondolatot azonban elvetettük, mert 
minden amellett szólt, hogy a tettes a helyszínnel 
és a helyi viszonyokkal teljesen ismerős volt. A cse
lekmény tekintetében az volt a m~ggyőződésünk, 
hogy a tettes bosszúból és nem rablási szándékból 
cselekedett. Ha ez a föltevés megállja a helyét, 
akkor csakis Tőkéstől várhatunk útbaigazítást, tehát 
újból elővettük. Kikérdezésekor megkérdeztük, nem 
vett-e valakitől mostanában ingatlant. Árveréser: 
megszerzett ingatlan ra gondoltunk elsősorban. Tőkés 
elmondotta, hogy Majoros János ottani lakostól ár 
verésen vett 4 hold földet. 

Kikérdeztük Majorost, aki elmondotta, hogy 
. Tőkés 1933-ban az ő tartozása miatt elárvereztette 
4 hold földjét és azt az árverésen meg is vette. Ma
jcrQs egyébként a legjobb hírné~nek örvendett és ki
fogástalan alibit igazolt. Egyéb gyanus körülmény 
sem merült fel ellene, amiből arra lehetett volna kö· 
vetkeztetni, hogy a cselekményt valaki az ő fel
bujtására követte volna el. 

Tőkés megnevezte még Sipos József szeghalmi 
lakost is, akitől 1932 második felében házat vett) 
ugyancsak árverés útján. Kikérdeztük Sipos J ózse
fet, de ellene sem merült fel semmi gyanu. Sipos 
beszélgetés közben elmondotta, hogy több gyermeke 
van, akik - amióta vagyonkáját elárverezték "
bérletekkel kínlódnak és igen nehezen élnek. Ha nem 
az apa, akkor hátha valamelyik fia, gondoltuk. A 
legidőci' bb fiát felhív.ittuk. Első dolgunk az volt, 
hogy a cipője talpát megnézzük. A cipőn olyan fol
tot találtunk, amely teljesen egyezett a kerítés mel
lett visszamaradt nyomnál észlelhető sajátossággal 
A fiú 21 éves volt s néhány barátságos biztató szóra 
a cselekményeIkövetését beismerte és lefolvását a 
következőképpen adta elő: • 

Tőkés 1932-ben édesapjától árverés útján meg
vásárolta a házukat. A házból árverés után 
surgő;';f1u ki kellett költözniök, annak ellenére, hogy 
a szülei kérték Tőkést, · hogy őszig még a házban 
lakhassanak. Ő már akkor elhatározta, ihogy Tőkés·cm 
lelketlenségéért alkalomadtán bosszút fog állani. 

Új és ujjáépített I ' , , IROGEPEK vásárlásánál furduljon a csendőr bizalommal 

EURÓPA IróténuáUalathoz 
Budapest. Honvéd.u.1 SzabHdság-ter sarok 
KELLÉKEK .!. K ARBANTAR TÁS!. JA ViTÁS ! 
A 'm. kir . csendőrség tagjainak 7;~edvezó' fiz. jelUtelek 

1935 március 29-én el is ment 'l'őkés lakása kö
zelébe, hogy végez Tőkéssel és feleségével. Mivel 
megza~a:ták, tervét másnapra halasztotta. Másnap 
t'ste uJ boI odament. Régebben házuk padlásán ta
lált egy pisztolyt két rozsdás tölténnyel, ezeket és 
egy tőrszerű kést is, magával vitte. Igen .sötét volt. 
a7- üzlctből beszélgetést hallott. A kapu zárva voIt 
s így a kerítésen keresztül beugrott az udvarra. Ott 
senkit sem látott, bement a folyosón'. nyíló konv
hába, majd azon keresztül a kamrába. Ott leveteÜfJ 
cipőjét és az ott talált bunda alá húzódott. Ez kh. 
19-20 óra közötti időben lehetett. Az üzletből mé" 
mindig hangos beszéd hallatszott ki. Később valaki 
bejött a kamrába, de világot nem gyujtott és így 
nem vette észre őt. A hálószobából kb. 23 óráig hal
l~~t be.széd~t. ,Éjfél után, kb. háromnegyed egy óra 
t~Jb~n m~zItlab besurrant a hálószobába, amelynek 
aJtaJa nyItva volt. Megelőzőleg a folyosóra nyíló 
kO~:-Thaajtót, amely belülről be volt kapcsolva, ki
nyitotta, hogy ha menekülni kell, gyorsan menekül
hes~en. Amikor a szobába lépett, egy pillanatra hall
?atódzo!t, majd felgyujtotta a villanyt. A pisztolyt 
Jobbkezebe fogva odament az egymás mellett álló 
ágyakh.oz. Az alvók feje alig látszott ki a dunyha 
alul. Mmdkettőre egy-egy lövést tett. Amikor a köz·· 
vetlen közel levő ágyon alvó nő felemelkedett és II 

fal felé fordult abban a hitben, hogy Tőkésné II 

balkezében levő késsel kétszer a hátába szúrt. A~i
ko.r felismerte, hogy Tőkésné a túloldali ágyon fek
sZlk és 'rőkés nincs ott, akkor odasietett Tőkésné 
ágy~ elé és a pisztolyt ráfogva pénzt követelt tőlf>. 
AmIkor Tőkésné a hálószobába nyíló ajtón keresz' 
tilI az üzletbe ment, nem a pénzt kereste, haneIP 
az utcára menekült és kiabált. Erre ő megijedt s a 
bundába burkolózva, hátráhra kiment a KCllyhába, 
ott a bundát ledobta magáról, a cipőt magához vette 
s ~ kerteken keresztül, a szomszéd kerítésén is át
maszva, az utcára mel1ekiilt. Útközben elveszített 
,;gy ki~ kulcscsomót. Amikor hazament, a pisztolyt 
e~ a kest megrrlosta, a kést a helyére helyezte, :l 

pIsztolyt pedig a kert sarkába elásta. Mivel az is-

" magyar kir. 
Csendörség 

állandó 
szövefszállí
fúja és ruha
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TARTÓSSÁGI 
GAQANCIÁVAL I 
.íAJ ' '4ZÖVETMI NTÁl NUY 

PRO HÁSZKA OTTOKÁR ' U. 8. 



702 OSENDöRSÉGI LAPOK 1936 november 15. 

tálóban szokott aludni, távollétét szülei észre sem 
vették. Szüleit tervéről sem értesítette és később 
sem mondott nekik az esetről semmit. 

A gyanusított előadta még, hogyacipőfolt és 
a lábnyom-öntvény összehasonlítása nagy hatással 
volt rá. Az volt az érzése, hogy mi már mindent 
tudunk, ezért nem is tagadott. 

Allamtitkár változás a belügyminiszteriumban. 
DT. PTeszly EleméTt november 5-én búcsúztatta, DT. 
Mikecz (Jdönt - az új politikai államtitkárt - pe
dig november 9-én üdvözölte a belügyminiszterium 
tisztviselő- és csendőrtiszti kara, élén a belügymi
niszter úrral. 

Az 1937. évi csendőrségi zsebkönyvet a megren
delési határidőn túl és közvetlenül a szerkesztőség
től sokan megrendelték. Bár ez körülményes munka
többletet jelent számunkra, mégis szeretnénk eleget 
tenni a megrendeléselmek, ezt azonban csak akkor 
vállalhat juk, ha még legalább annyi közvetlen meg
rendelést kapunk, hogy a nyomdai példányszámren
delésünket érdemes legyen megfelelően kikerekí
teni. Esetleges megrendeléseknél 2.50 P-t lapunk 
25.342 sz. csekkszámlájára bianco csekklapon kérünk 
befizetni, annak megemlítésével, hogya küldemény 
a zsebkcmyvTe befizet és. N em vonatkozik ez ter
mészetesen azokra, akik a zsebkönyvet a gazdasági 
hivatalok útján rendelték meg. Azt is meg kell em
lítenünk, hogy ez a mostani felszólításunk nem pro
paganda, mert a multévinél is · több megrendelést 
kaptunk s így mi csak · szívességet akarunk tenni 
azoknak, akik valami oknál fogva a szokásos ren
delésből kimaradtak, de a zsebkönyvre mégis igényt 
tartanak. Itt említjük meg, hogy a zsebkönyvben az 
(Jltözeti és FelszeTelési Szabályzatot fogjuk tárgyalni 
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Bud.peB" VIII., B.roBB-utC. 74. BZ. 
A m. k ir. csendőrség tagjainak Arengedmény I 

TÁMOGASD 

az időközben megjelent helyesbítésekkel és egyéb 
'változásokkal együt t . 

Magyar csendőr! és rendőri küldöttség utazott Lengyel' 
országba. Szeptember 22-én - mint annak idején részletesen 
beszámoltunk róla - a magyar csendőrség és rendőrség meg
tekintésére és tanulmányozására Budapestre érkezett a len
gyel államrendőrség főparancsnoka : Zamorski Kordján dan
dártábornok. Kozolubski Julius, Plotnicki Jan felügyelők, 
Jakubiec József és Wasilewski Slanislav főbiztosok kísér e
tében. (A felügyelői rang ezredesnek, a főbiztosi rang őr· · 
nagynak felel meg). A lengyel küldöttség látogatását most 
a m. kir. csendőrség és m. kir. rendőrség viszonozza. A bel
ügyminiszter úr Űnagyméltósága öttagú küldöttséget je
lölt ki a látogatás viszonzására, amelynek tagjai: Szütsy 
Imre ezredes, Olchváry-Milvius Attila őrnagy, Szem erjay
Kovács Dénes miniszteri tanácsos, Ferenczy TibO'l' 'buda
pesti főkapitány és Sombor-Schweinitzer J ános r endör
tanácsos. A küldöttség november hó 7-én indult el és 
négy napot tölt Varsóban, majd meglátogatják LengyelOl'szág 
nagyobb városait is, ahol 'a lengyel rendőrség szervezetét ta
nulmányozza. A küldöttséget Varsóban a lengyel belügymi
niszter fogadja először, utána a lengyel köztársaság elnöké
nél tesznek tisztelgő látogatást, megtekintik a varsói főkapi
tányság épületét; azután koszorút helyeznek a háborúban el
esett rendőrök emlékművére és résztvesznek azon az ünnep
ségen, amelyet a Pilsudsky marsall-téren rendeznek. A kül
döttség megkoszorúzza az Ismeretlen Katona emlékmüvét, 
majd Vilnába utazik P.ilsudsky marsall sírjához, azután Bá
thori István lengyel király és erdélyi fejedelem sírjára he
lyeznek koszorút. A látogatás végón a magyar vendégek 
résztvesznek azon az európai nevezetességű ünnepélyen, ami
kor a lengyel köztársasági elnök az egész lengyel nemzet ün
neplése közben átadja Rydz-Smigly tábornoknak a marsall
botot. 

Csendőrsírok látogatása és a hősi' halottak iránti kegyelet. 
November l-én a csendőrség kegyelettel adózott a hősök, va
lamint az elhalt csendőrök emlékének. Tiszti és l egénységi 
küldöttség kereste fel a Farkasl'éti. a Rákoslcereszturi és a 
Kerepesi temetőben levő csendőrslrokat. November l-én a Rá
hoskereszturi hősi temetőben 16 óra 30 perckor gyász
zsolozsma volt, amelyen a csendőrséget tiszti és legénységi 
küldöttség képviselte. A csendőrség volt felügyelőinek sírjá
nál egész nap egy-egy alt,iszt állt kegyeletőrséget. November 
2-án 9 órakor a Kapisztrán helyőrségi templomban a Hősi 
Halottak lelki üdvéért ünnepélyes gyászistentisztelet volt. 
melyen a csendőrség küldöttségileg képviseltette magát. 

K özlek edési baleset. November 2-án 8 óra tájban a gödöl
lői műút Komló-kert kanyarulatánál, a mezőkövesdi közleke
dési örsről kivezényelt Sz.-4l9. rendszemú motorkerékpár, 
Kiss Imre törzsőrmester jv. és V ég1,ál'i csendőr gépjármű
yezetővel, eddig meg nem állapított okból, az út jobboldali 
vaskorlátjának futott. Végvári csendőrt lábtöréssel, Kiss 
Imre törzsőrmestert térdizületi tokszalag-szakadással a vár
megyei és városi mentők a budapesti 8. sz. honvéd és köz
rendészeti helyőrségi kórházba száUították. Sérülésük súlyos, 
de nem életveszélyes. A kivizsgálás folyamatban van . . 

•••••••••••••••••••••••••••••• _I -I. 
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Állítólagos fegyverhasználat és bánta,lmazás. A dunaföld-. 
vári örsön november l-én megjelent Velics László és Ugodi 
Mihály dunavecsei lakos és a következő feljelentést tette: 
Október 30-án este tehergépkocsin a villányi vásárra indul
tak. Fél 21 óra tájban Dunaföldvár határában, előttük mint
egy 100 méternyi távolságban lengő lámpát vettek észre, de 
abban a hitben, hogy az lovaskocsit megvilágító lámpa lehet, 
Ugodi gépkocsivezető hangjelzést adott le és tovább halad
tak. Mintegy 2(}-·25 lépésnyire lehettek a fényforrástól, ami
kor gépkocsijukra egy lövést kaptak. Ekkor látták, hogy előt
tük két főből álló csendőrjárőr áll. Azonnal - a járőr előtt 
mintegy 8-10 lépésnyire - megállottak. Megállás után a jár
őr egyik tagja puskatussal és puszta kézzel bántalmazta 
mindkettőjüket, valamint a gépkocsin ülő Velics Ferencet és 
Mejsic Imrét is. A járőr tagjainak előadása szerint útvonal
portyázásuk közb cn a gépkocsi karjelzósükre nem akart 
megállani s emiatt ismételtek. Ismétlés közben a járőrvooető 
puskája véletlenül elsült. A lövedék a gépkocsin ülőket nem 
sórtette meg. A kivizsgálás folyamatban van. 

Dícséretek. A m. kir. belügyminiszter úr dicsérő okirattal 
látta el a szombathelyi III. kerület állományába tartozó Szi
geti Bálint alhdgy.-t, a hosszú szolgálati ideje alatt' a cSl)nd
őrségi szolgálat minden ágazatában általában, de különösen 
az utolsó nyolc évben az örsparanesuokképző iS'kolánál , segéd
oktatói és szolgálatvezetői minőségben kifejtett igen hasznos 
és eredményes szolgáLataiért, valamint példás magatartá
sáért; Rétvári János alhdgy.-t, a hosszú esendőrségi szolgá
lat ideje alatt általában, de különösen szakaszparancsnoki 
minőségében kifejtett igen hasznos és eredményes szolgála · 
taiért, valamint példás magatartásáél't; Szita Gyula thtts.-t, 
hosszú csendőrségi szolgálati ideje alatt általában, de külö
nösen az utolsó négy és fél évben a 3. nyomozó alosztálynál 
teljesített hasznos szolgálataiért; Zsigmond István és Szanád
falvi Péter szv. thtts.-t, a hosszú csendőrségi szolgálati ideje 
alatt a g,azdászati és számviteli szolgálat különböző ágazatai
han kifejtett hasznos szolgálataiért; a székesfehérvári II. ke
riilot állományába tartozó Székely Lajos szv. thtts.-t, a hosszú 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a gazdászati és számviteli 
szolgálat különböző ágazataiban kifejtett hasznos szolgála
taiért; a budapesti 1. kerület állományába tartozó Puskás 
András őrm.-t, a mátyásföldi repülőtéren különleges be
osztásban teljesített igen értékes és hasznos szolgálataiért. A 
székesfehérvári Il. kerület paranCMlOka dícsérő okirattal 
látta el: Vig Imre őrmestert, mert 10 évet meghaladó esend
őrségi szolgálati ideje alatt példás magaviseletet tanusított 
és hat fürdőidényen át a balatoni fiirdőkülönítményeken, 
mint beosztott teljes odaadással, lankadatlan szorgalommal, 

az átlagot jóval felülhaladó buzgalommal igen 
eredményese n tevékenykedett. Nyilvánosan megdi
c.~érte: Kel·tész Hermann tőrm.-t, mert a balatoni fürdőkülö
nítményeken hét évi fürdőidény alatt teljesített fürdőszolgá
latot. Az 1936. évi fürdőidény alatt pedig a mozgalmas bala
tonalmádi fürdőkülönítményen, mint különítményparancsnok 
helyettes, kötelességét fáradhatatlan odaadással és szorgalom-

A csendórség tagj aina k I 
kedvezó fizetési 

• feltételek. 
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mal teljesítette, a különítmény parancsnokát igen jól támo
gatta, alárendeltjeit igen helyes irányban vezette és oktatta. 
- A pécsi IV. kerület parancsnoka dícsérő okirattal látta el: 
Abrahám István, vitéz Balogh Mihály és Pacsai Mátyás I. 
thtts.-t, mert a közbiztonsági szolgálat terón általában, külö
nösen pedig alárendelt jeik oktatása, nevelése és fegyelmezése 
terén igen lelkiismere1esen tevékenykedtek, örsüket kiválóan 
mintaszerű rendben tartották és példaadó magaviseletet ta
nusítottak. - .A szegedi V. keTület parancsnoka dícsérő ok
irattal látta el: Szebeni Sándor thtts.-t. mert 1922-1926. évek
ben mint örsparanesnok-helyettes, majd pcdig 1928. évtől 
mint örsparallcsnok a fegyverneki örsön, különleges szolgá
latát mindenkor hűséggel, lelkiismeretes odaadással és. nagy 
pontossággal látta el és Boga József tőrm.-t, mert 28 évi 
csendőrségi szolgálati ideje alatt különösen mint járőrvezető, 
a közbiztonsági szolgálat terén mindenkor fáradhatatlan 
nagy szorgalommal és igen jó eredménnyel müködött. A m. 
ki1·. szegedi 5. honvéd vegyesdandár parancsnokság vezér
kari főnöke dícsérő okirattal látta el: Palotai Lajos thtts.-t, a 
különleges szolgálatokkal kapcsolatos haszn()s tevékenysé
géért. 

Az Országos Tiszti Kaszinó közleményei. KönYrVtár: 
A könyvtárátalakftási munkák október hó végével befejeződ
tek. A könyvkiadást november hó 3-án ismót megkezdtü.k. A 
könyvtárt az eddigi mönyvkiadó szobával kibővítettük. az 
eudigi tanácstermet kutató és dolgozó szobának rendeztü.k be, 
ami kizárólag a Kaszinó tagjainak mindig rendelke7Jésére áll. 
Bejárat a klubhelyiségeken át. A könyvkiadó szoba ezentúl 
a há,tsó lépcsőházbóJ. nyílik. Az új könyvjegyzék november 
hóban a tagoknak 80 filléres árban rendelkerosre áll. A könyv
jegyzékben időközben beállott változásokat a Kaszinó Lapban 
fogjuk közölni. Vendéglő: A Kaszinó-épület földszinti ven
déglő helyisége t a .. Belvárosi Sö,röző és Étterem kft." vette 
bérbe. Bajtársi és egyéb összejövetelek OOl.jaira külön terem 
rendelkezósre áll és kér jük tagjainkat, hogy ezt ilyen alkal· 
makra igénybe is vegyék. A vendéglő tag~ainknak az étlap 
szerinti étel- ÖS italárakból 10% kedveZllllényt nyujt. Egyen· 
ruhában megjelenő tagOk számlájából fenti kedvezmény min· 
den igazolás nélkül lesz levonva. Polgári öltözetben meg· 
jelenő tagjainkat kérjük, hogy a fizetés alkalmával kaszinó· 
tagsági, személyazonossági, vagy vMúti arcképes igazolvá· 
nyukat felmutatni szíveskedjenek, mely szintén jogosít a 
10% kedvezményre. A kedvezmény igénybevétele a számoló· 
eéduLá.n aláírással igazolandó. Ezenkivül a Kaszinó kapusánál 
10%-os kedvezményes utalványfüzetek is kaphatÓk. Egy utal· 
ványi1üzet 20 pengő értékű különböző összegű szelvény t tartal
maz, melynek ára 18 pengő. Tájékozásul mözöljiik, hogy jelen
leg, a 10% kedvezmény levonása ' után, a nagy menű ára 
1.35 pengő, a kis menű ára 1.20 P. Az elnöksé.q. 

Csendőrség i Közlöny 21. szám. SzemÁlyes ügyek. 
Kormányzói elhatározások. A Kormányzó Úr <5 Főméltósága 
Legfelsőbb elbatá~'ozásával elrendelni kegyeskedett, bogy 
vitéz Szinai Szinay Béla altábornagy a sajlit kérelmére 
megejtett feliilvizsgálat eredménye alapján, mint szolgálat-
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képtelen és Bánházy József alezredes, mint rokkant, min
dennemü szolgálatra alkalmatlan, nyugállományba helyez ' 
tessenek. - Miniszteri rendeletek. Allandó nyugállományba 
helyeztettek: Csonka Imre, Lakatos Sámuel budapesti L 
kerületbeli alhdgy., L ajos Károly budapesti 1. kerületbeli 
szv. alhdgy., Hegyesi András budapesti 1. kerületbeli 
thtts., vitéz Kövi László szombathelyi III. kerületbeli 
thtts., Fényi Pál miskolci VII. kerületbeli alhdgy. és Magyar 
JÓzs.ef miskolci VII. kerületbeli thtts. -- Névváltoztatás : Ze
m en János prbcső. családí nevét belügyminiszteri engedéllyel 
,,1'emesi"-re változtatta. ~ Szabályrendeletek: A csendőrség 
elhelyezt'si kimutatásának helyesbítése. ~ Érvénytelenítés. 
Vm'ga István IX. őrm; részére a pécsi I V. kerületi parancs
nokság által 1934 október 10-én ad 788/sgt. szám a latt kiállí
tott és elvesztett szabadságolási igazolványát a pécsi IV. ke
rületi parancsnokság érvénytelenítette. 

SZEMÉLYI HIREK. 
Házasságot kötöttek : a pécsi I V. kerül etben: Pusztai 

János tőrm. v. jlIoczok Bertával Tis,zabecsen és Gulyás 
András II. tőrm. Csáki Rebekával Kiskunmajsán. 

Családi h írek . Született a pécsi IV. kerület állományába 
tartozó Lukács József tőrm.-nek ValéTia I rén nevű leánya. 

Halálozás. Zillich Pál ny. tiszthelyettes november 6-án 
G3 év~s korában e~húny.t. 8-á,n temett&kel Bácsalmáson. Halá
lát özvegye, gyermekei, unokái, barátai és bajtársai gyá
szolják. 

Olvassa el, mielőtt ír nekünk I 
Közlemény t nemcsak a csendőrség lagjaitól , hanem bál'

kitől elfogadunk, de tizenöt gép- vagy kézírásos hasáb nál 
hosszabbat csak előzetes meg egyezés után. A közl emények 
fogalmazási átcsiszolásának és ha szükséges, tartalmi módo
sításának, valamint a törlés és kiegészítés j ogát fenntar'tjuk 
magunknak. Aki azt akarja, hogy közleményét változtat~s 
néllcül közöljük, írja reá a kézirat oldal ára piros irónnal: 
,Szószerinti közlését kérem!" A kéziratot kérjük a papírnafc 
~sak egyik oldalára; f élhasábosan, írógéppel, kettes sortávol
ságra, kézírással pedig jólolvashatóan és nem túlsűrű sorok
ban írni. Olvashatatlan kézirattal nem f oglalkozunk. A kézil'a
lc,kban semmiféle rövidítést nem szabad használni. Kéziratot 
csak akkor küldünk vissza, ha a szerző megcim,zett és válasz
bélyeggel ellátott borítékot mellékel. Kéziratok sorsáról sze/'
kesztői üzenetben adunk választ. Fényk ép felvét elek beküldése 
alkalmával csatolni kell a felvétel készítőjének írásbel i nyilat
/cozatát, hogyafelvételnek a szokásos tiszteletdíj ellenéb:m 
való közléséhez hozzáj árul. A megjelent közl eményeket tIsz
teletdíjban részesítjük, de tulajdonjogunkat fenn (artjuk, azo
kat tehót beleegyezésünk néllcü1 nem szabad másu tt közöl n'i , 
scm pedig utánnyomatni. A nyomdai korrektúrát mi végezzük, 
"orTe/dÚl alevonatot osak ki,vételes esetben adunk. Szerzőinlr 
kiiIönlenyomataikat közvetlenül a Stádium-nyomda igazgató 
slÍgútól (Budapesl, V., Ilon'véd-utca lfJ.) szíveskedjenek meg
j endelni, amely azt velünk kötött szerződésénelc árszabás" 
szerint köteles elkészíteni . Minden hozzánk intézett levélre 
válaszolunk, de csak szerkesztői üzenetekben; magánlevelek'3t 
a/chor sem írunh, ha a belcüldő válaszbélyeget mellékel. Minden 
levelet teljes névvel és rendfokozat/al alá kell írn! és az állo-

másh elyet is fel kell tüntetni. Névtelen levélre nem válaszo
l unk. H ozzánk intézett levelet szolgálati útra nem terelünk, 
azok tar talma v agy bekiildőik kiléte felől senkinek sem adunlc 
fr: l világosítást. J eligélil legcélszerűbb kisebb helység nevét 
vagy ötjegyű számot vál asztani. Annak, aki jeligét nem jeliji 
meg, nevének kezdőbetűi és állomáshelye alatt válaszolunk, 
Közérdekű kérdésekre nem szerléesztői üzenetben, hanem a 
"Csendőrlekszikon" rovatban válaszolunk. Előfizetést csak a 
csendőrség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíró
ságok, i gazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges é~ 
nyugállomány ú tag jaitól fogadunk el, mástól nem. A csendőr
ség tény leg es és ny ugállományú legénységi egYfnei az előfiz ~
tési díj fel ét fizetik. Előfizetni csak legalább félévre lehet. A z 
előfizetéseket kérjük pontosan megújítani, mert felszólítást 
nem küldünk. A nekünk szánt pénzküldem ényeket kérjü/c a 
Csendőrségi L apok 25.342. szám ú postatakarékpénztári csekk
számlájára befizetni. Címünk : "A Csendőrség i Lapok szer
kesztőségének, Budapest, l ., Böszörményi-út 21. szám." 

H eg yhát. A levelében jelzett rendelet iktatószáma nem 
140.825,~ln. VI. c. 1936., hanem 140.825/VI. c. 1936. Ön tévedett 
ennek tulaj don ítsa üzenetünket. Ami pedig kérdésére vonat: 
kozik, az anyakönyvi lap másolatok csatolása nem az Ön 
dolga, hanem a parancsnokságé, amely az Ön okmányait 
őrz i. 

33.333. A nekünk megírtakat vegye fel kérvényébe, ame
lyet kihallgatáBon 'adjon elő . Ugy '! áltj uk, hogy a lrervényhez 
okmányokat csatolni szükségtelen, de lehet, hogy előljáró pa_ 
ran0snok'sága kívánni fogj a egyíiJk-málSlik indok okmánny'al 
való igazolá,sá;t is. Bély'eg·ill~ték ~lá nem esik a kérvény, mert 
teljlesena katonai szolgáLat különleg e,s VliszonYlaiból el1edő beI
szolg'áIRlti és fegyelmi ok,ok miilatt . (lH~adott kér'elem elő'ljáró 
parancsnokságához kerül, ahol semmiféle kérelem nem bé
lyegkötele:s. Hogy is gOll1dol en'e' Hát m ég sOIhse adott elő 
roéTelmeU A kérvény kül:alakja ~ AmikOIr elsőízhen engedélyez
ték kintlakását, kéreime külalakja más volt, mint a mit a 
Osüsz. el őÍrU Most is csak az lehet. 

A lsó Tisza. Az 19017. évi V. t .-c. (a mértékekről, ez ek hasz
nálatáról és ~llenőrz.eséről) 13. ~. 3. és 4. pontja értelmében 
az idegen uszály,ok m órlege i hJasználhatók a magya,r állam 
területén is. Nerrn változtat a h elyzett"l1 . hia az ideg~n uszály t 
más idegen állam bér1i. 

17.777. 1. Igen, hadiárváuak tekintik. 2. Az engedély 
ll1egadásánál ezt külön birálják el. Célsz,erü, ha a kivizsgá
lás után a hadiárva külön is kérvényez i a soronkivüli el
intézést. 

N. cső., Budapest. Adja he a kérvényét. Örsparancsnoka 
l'észleies ~elvilágosítás;t ad ,a vOllJaltkozó miniszteri l'endeleMlk 
ről , ,amelyek 'annyi'ra világosIak, hogy VlitwnaJk semmi helye 
niJ]cls. 'l'áj~lwztatá'st kIa,P, ar,ról ,is, hogy mit tartal,rruazzon a 
kérvény~z.öve;ge és hogy mily;en okimányokat k ell ahhoz CSia " 
bolrda. Ennek ,a l'oV'atullllli'lllak az ~lején og-y.ébként arra k ér
jük minden eg~"els számuukban olVlasóinkat, hogy j eliIgé t ída
nak. Ön egész fiatal embe,r a testÜletnél, nem lesz baja abból , 
soha, ha figyel~mmel olvassa 'testületünk lapját, m~Tt annak 
minuen sora ,az Ön és többi bajtársa'ink él'etével foglalkozik. 
így fogja megtalálJ]i az előbbi IkJér,ósünlcet is, amit tclj e'sí
telni llCllIl ne,héz. 

Dozmat. 1. Az 1935. évi április 25. előtt a csendőrséghez 

próbaszoLg.álab'a llelvett próbacseaJIdő,rö1k kiözül a s~akilis z 

v,ez.etői ,r,enMokolluttaI bírók ezt a rendfOlkozatot megtartották. 
Az ezután felvett és fe'iy;eendő próba()SeIlJuŐrÖlk ,rendfokoz<ati 
je'lzése ,egyöntetŰ'en a két (tizecl!esi) csillag, bármilyen r end 
j'okm~ata vOllt a honVlédségnlé:1'. így r,encl!elkezik a legény ség 
GlőléptJetésér'e vonatkozó rendelloozések II. Rész ad. 2. pontjlJ. 
2, Az eltávozást több l1é.sz.letben is igtény;be lehet v enni. H a a 
Szut. 578. pontja azt mondja, hogy két részletben i,~ igénybe 
lehet venni, ezzel nem határt sz.ab az igénybevétcIre, hanem 

I 
Ön állal megszabolt Idlire lerjedii elólegnélkiill 
hitel a m. kír. csendiirs31 m. t. laqiai részére. 

86torok,.e",loaolr, •• Iracok é •• odroayok, .zöaye~. 
l\rok, ,loló- •• ebédllS.",öoyegek, diszláre;yak és a .. 
a.sz .... á.zoa6.r.", abro8.zotc, "flYDeaaűdamaszfok . === Vidékre árajánlatot mintákkal küldünk, ==== I 

• Lakásberendezö vállalat, VI. Indrássy ól 66 • 
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kiemeli, hogy a 24 órát nem kell feltétlenül elpOOS(Íkolnl, ba 
lrincs szükség rá. Az eltávozás ugyanis api'ő-cseprő ügyek 
clintézéséoo "an megszllJbva, ezért nem is akarhatta az utasí
tás, hogy egy hónapban Clsak egyetlen alkalmat adjon az ily 
iigyek elin tézésére. 

Őrhegy. Ha rendes napi betétet fizet, akkor tagja a köz
gazdálkodásnak, ennélfogva a tá!3'kaélelcm megilleti. Viszont. 
hu szabadságra megy. 20%-ot l,evonnak. 

Bakony, Duna, Torda, Szikla. Türelmet kérünk, utána 
kell járnunk. 

Ránk is gondolhatna valaki. Egyelőre csak annyit üze
zünk: gondolnak önökre is azok, akikneik ez a kötelességük. 
'!.'ürelmet kérünk, kiílönben utJáDlajárunk a kérésének. 

Járőrvezető. Talán a csendőrség fennállása óta nem 
mondjuk és írjuk másként, IIllint: "X. Y. és N. N. csendőrők
l)öl állott járőr." P·edig ez helytelen, némebes szófűzés és noon 
is hang;>,ik jól. Helyesebb, magyarosa bb így írni: "X. Y. és 
N. N. csendőrök alkotta járőr". Vagy: "X. Y. őrmester és N. 
N. csendőr alkotta járőr." Osak néhány hónapon át kell a 
i'ogalmazványokat így javítwu'Í. és annyira megszokottá válik 
majd ez az új és helyes megjelölés, hogy t\m]{>ke;>,lJi sem fo- ' 
gllnk az évtizedes helytel~ségTe. 

Vitás. Lexikonválaszt adunk. 
R. J. II. gy. th tts. Lexikónban felelünk. 
Vágyom Erdélyért. 1. A járőrnek nyomoznia kell a ká_ 

rosult után. Ha a tettessel a helyszínre megy, aminthogy 
jelen esetben oda kell mennie, megvan a károsult. Feltét
lenül őrizetbe kell venni a lopott dolgot, há a károsult egy
előre ismeretlen is. 2. Az oláh csendőrök fényképe nem ér_ 
dekli lapunk olvasóit még akkor sem, ha olyan összevissza 
egyenruhában van is a járőr két tagja, amit egyébként itt 
megörökítünk biztató összehasonlításul ránk nézve: járőr
vezető fehér zubbony, lábszártekercs, bakancs, járőrtárs 
khaki zubbony, csizma és a járőr két tagján más-másféle 
sapka. A magyar csendőr bizony 'kicsit jobban mutat. 

55.555. 1. Lexikonban felelünk. 2. A helyi rendészeti 
ügyekről lapunk ezévi 3. lexikonválaszában írtunk. 3. Ért
hetetlen fogalmazásban írt kérdésére nem tudunk válaszolni. 
Ismételje meg röviden: mi és hol történn 

B. J . I. t . örm. v . Lexikonban felelünk. 
Gelse. A volt 301. honvéd gyalogezred iratait a szegedi 

nópgondo;>,ó kirE'ndeltségnél őrzi'k, telrméswtesen csak töre
dékben, amit megmentettek. 

Badacsony. Az előléptetési rendelkezések szerint 1939 
novemberben léptethető elő. 

Szalaj törzsőrmester. Mi nem vállalkozhatunk nyugdíj
számításokra. Bizonyára valamelYik ismerőséről van szó. 
Kérdezze meg tőle, hogyapostánál talán nem . számították 
be a katonai meg csendőrségí szolgálati idejéU Vagy más 
sérelem érte talán1 Ha igen, akkor kérjen felvilágosítást 
onnan. ahonnan a nyugdíjat fizetik. 

Abesszínia. Senki sem látta a keresztlevelüket. 
Tahi'. A járőrvezető önálló elhatározásból is tarthat lest. 

A Szut. megadja erre az irányelveket. A 10 perces lesek inkább 
figyelrsnek t0kintbetők, mE'It a les termés;>'2te ós céUa általáJban 
(Szut. 78. §) kizárja az ily rövid időt. Nem tűnik ki leveléből, 
hogy ugyanott tartotta-e ezeket is, mint ahol a les előírva 
volt. Megjegyezzük, hogy az ily rövid ideig tartó figyelések 
tulajdonképen a portyázáshoz tartoznak, mert az csak termé>
szetcs, hogy céljátvesztett az a portyázás, amelynél a járőr 
esak megy, megy és azt várja, hogy . . . lesz, ami lesz. Ellen
ben az a lelkiismeretes munka, amikor a portyázás i idő bő
séges kiszabatából ilyen 5-10 perceket kiszakít a járőr -
figyelésre. A csőszkunyhónál, az akácosnál, a révnél, a híd
nál stb., hogy ilyenformán nyugodtan jelenthesse bevonulás
nál: nem észlelt semmit, ámbár ilyen szolgálatteljesítés során 
ene a nemleges jelentésre ritkán kerülhet sor. Az ilyen 10-10 
perceket az őrjárat tartamához nem lehet hozzászámítani. 
Önnek ismerjük értelmes írásait, aoort csodáljuk, hogy ezút
tal hiányos volt a levele. Nővéreit sikerü1t elhelyeznie a 

fér'l és nöl szövetek, selymek, mosó ruhaanyagok 
K6e .. leh6raem6ek 6e h " rhay6k 0lce60 he. 
ezerezhetll a m. kir. "eeDdo •• 6C tadal rb .. 6re 

WEINBERGER és FELEDi Budapest, 
IV, Ferenc Józse' rakpart 1. Dunapart. 
FI6kOizle t Vilmhú k6r6t 6. e ... ,R6 .. le:8 .. e16 •• Ie.) 

m 

nyáron I Nem fog zruklaini, ha erről is tájékoztat bennünket., llP 

gondolja, hogy nem örülünk a hozzánkfordulók - örömének. 
I bolya, Az esküvőn minden'ki kifejezést ad az ünnepélye~ 

alkalomnak azzal, hogy a ruháját is megv.á!ogatja. A csendőr 
ugyanennek többek kö;>,ött azzal ad kifejezést, ha tollas ka
lapban esküszik. Ha más eskűvőjén, de mint meghívott vagy 
násmagykémt stb. jelenik meg, akkor is viseljen iolla~ 
kalapot. 

Újí tás. A Szut. 21. pontja megadja a feleletet. 
Sárcipő. Az öltözeti táblázatban nincs tárgyalva a sár

cipő használata, viszont a vonatkozó rendelet (11\-1936. Cs. k.) 
érvényben van. Lapunk november 2-iki számában "Somlyó" 
jelige alatt írtunk erről a kérdésről. Megmondjuk őszintén, 
hogy jobban szeretnénk, ha többet nem kellene ezzel foglal
koznunk, mert nem tartjuk nagyon katonás viseletnek a sár· 
cipőt. 

K ékes. Ha nincs iskolai végzettsége, úgy az "A" mintájú 
igazolványra jogosult. A magán vízsgadíjak megtérítósére 
vonatkozó rendelet ma máI érvénytelen. 

11907. A legutolsó becslés az irányadó. Ha nem volt becs
lés az ön elvezénylésekor, de közben igen, ezt kell alapul 
venni, feltéve, ha az ön vagyonrészét a közgazdálkod;ís hasz
nálta. (Cs. 20. Utasítás 17. p.) 

1155. Címét előjegyeztük. Irja meg még egyszer, hogy 
melyik évfolyamú Cs. L.-ra van szü'ksége: 1933-tól a folyó 
évig, vagy 1935-től vissza. 

H elyes eljárú. A közgazdálkodás llem köteles vissza · 
fizetni semmit. Azt ellenben megtehették volna a vendéglátó 
kö;>,gazdálkodás tagjai, hogy a vitás 2 P 11 fillér erejéig -
esetleg azon túl is - jó búcsúvacsorát csaptak volna a tA· 
vozó vendégbajtárs tiszteletére. A gyomrunk kavarog, amikor 
ilyen utálatos filléreskedésekről hallunk. Hát a csendőr nem 
tud gavallér lenni! Az ilyenek tanulhatnának azoktól, akik 
kint a tanyákon a szeg6nységükben is meg tudták őrizni a 
világhíres magyar vendégszeretetet és gavallériát. 

Előfogat. Tessék elolvasni a il'/1934. évi Csendőrségi 
Lapokban vitéz Ásvány Mihály szds úr cikkét. 

Szamos. 1. Aki vasvillát fog a végrehajtóra, valószínűleg 
nem azért teszi, hogy azt megmutassa csupán. Ha pedig még 
hozzá is teszi, hogya kutyúJloz hasonlóan üti le azzal a végre
hajtót, akkor ott már iga;>,án nem lehet kétség a szándéka 
felől. Ez pedig a Btk. szerint büntetendő. Hivatalból. A végre
hajtó kív,ánsága, hogy ne jelentse fel a gazdát, teljesíthetet
len! Téved, illetve rosszul tudja, mert ez a cselekmény nem 
a Kih. Btk. 41 .. §-ába ütköző kihágás, hanem az 1914. évi 
XI,. t .-c. 2. §. 2. bekezdése szerint minősülö hatóság elleni erő
szak büntette. 2. Természetes, hogy fel kell jelenteni az apát 
a becsületsértés miatt. 3. Pontosan nem tudjuk. Ha körülbelül 
jelöljü'k meg a megjelenés idejét, az Önt nem nY\1'gtatja mO'g", 
azért inkább nem mondjuk ezt se. 

Járőr eligazí tás. Igaza van, sajtóhiba történt az idény
Rzolgálati teendőkről kiadott táblázatban, meri a 2. oldal 
"hónapok" rovatú,ban október fel van cserélve novemberrel. 

Szebb jövő 35. Adjon be kérvény t visszavétcle ügyében 
a Belügyminiszter Úrhoz (VI. c. oszt.). A nyilvántartó gazd.l
Rági hivatalhoz nyujtsa be. Csatolni ncm kell semmit. Ugyan
a7.0kat kell a kérvényben megírni a swméolyi körülményeiről, 
mint amelyeket nekünk írt. 

Regéc. 1. APalIadis R. T.-nál megszerezhető. A B-IS. Ut. 
már nincs érvényben. Nem is lehet termószetesen kapni. 
A Cs. 3.-hoz utasítás a Pallas nyomdában (Budapest, V. ker., 
Honvéd-u. 10) kapható. 2. Az 1931- 102. lexikonválaszban táj.,
koztatást adtunk e kérdésről. 

B. J. fhdgy. Keszth ely. Vitéz Farkas András nyuglÍlIo
mlÍnyú alezredes címe: Baja, Baroa-utca 10. 

OjrendszerO botornitel ! 
1\ magyar kir. csendőrség tagjai 
la kásukat berendezhetik. 

V6116 és eI61 ... nélkUl 30 eClye,,16 havi részletre, 

vagyis minden 100 pengö után 3.33 
p~ngös ré~ zletre . Egy éven belüli tör
lesztésnél a kamatokat visszatérltjük. 

KARDOS TESTV~REK 
B UDAPEST, VII., W ESSELI: NYI UTCA 1 8 . S ZÁM 
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Mint közlegény 8 vérmezőkön. 
(Regény.) 

írta: SÓLYOMVÁRI MIHÁLY. 
ötödtik napj,a, hogy itt vagyunk. Már ismót élénk 

tűz mindkét részről. Csak most, ahonnét a tüzéreink 
nótaszó is hangzik, mintha csak odahaza a mezőn 
nának. 

(22) 

ágyIÚ
lőnek, 
kapál-

Bementem Noventa városába egy kissé szétnézni, mit 
lehet rekvirálni. A várost már erősen lövik az olaszok. De 
ez nem riaszt minket vissza. Egyik elhagyott üzletben egy 
félzsák barnára föstött marhasót találtam. Rögtön felis· 
mertem. Örömmel cipeltem a századhoz. Itt megmostuk és 
iehér lett. Mindenki kapott pár kanállal. A töhbit a szaká· 
csoknak adtuk, hogy ne hozzanak sótalan levest, gulyást. 

Most már tudtuk, hogy' tovább alig megyünk. Az ola· 
szok megerősödtek a Piave·parton. Na meg a mi nehéz 
tüzérségűnk is lemaradt a folyók körül. Nem tudtak jönni 
a felrobbantott hidakon. November l6·án hajnalban a Piave 
partjáJhoz marsoltunk. Az éill zászlóaljam Noventa :várostól 
közvetlen balra foglalt állást, a vasúti híd tól egy kilomé· 
teres vonalon. 

Hozzáfogtunk a lövésilárokásáshoz a kilenc méter magas 
és hat méter széles töltésen, amelynek alja vagy harmino 
méter széles. Hatalmas egy töltés. Az olaszok is a túlsó 
parton erősen dolgoztak az állásaik erősítésén. A túlsó par· 
ton jobbról egy templom tornya látszik ide, pár kilométer· 
ről. Pár száz méterre tőlem a felrobbantott vasúti híd erős 
vasgerendázata leeave a folyóba. A legénység a töltés mellé 
épült sretswl't házakban tanyázott éjjelenJkéilllt. 

Az én századom három ilyen házat foglalt le. A civilek 
már mind elmenekültek, itthagyva a sok bort. A mi há
zailJlkban is vagy ~étszáz hetktolitert. Egyik házba,n egy 
vad bika is maradt elhagyatottan. Most mi etettük tovább, 
hogy ha kell, jó pörkölt legyen belőle. A legénység most 
jókedvvel dolgoilott az újonnan épült lövészárkokon. Pár 
nap alatt már a töltés tetején embermagasságú mély árok 
szaladt végig. A töltés mögött kukoricaföldek és szőlő· 
kertek. 

Az olaszok most már ismét kezdenek legénykedni. Állan · 
dóan lőttek bennünket, miIldenféle fegyvernemből. A tüzér
ségük is folyton szaporodott. A fene tudja elgondolni, hon· 
nét szedték össze a sok ágyút. Hisz az utakon elhagytak 
mielőttünk is pár százat. Úgy vettük észre, hogya túloldal 
tele van ismét tüzérséggel. Most már ismét gondoskodni 
kell erősebb födözékről, hiszen a házakból előbb-utóbb ki
fÜ&töJllek bennünket. Nap ·nap után erősebben lövöldözi a 

órára, ékszerre, alpakka evőkészletre 
van szüksége, kérjen költségmen-
tes bemutatást. Óráimért, 
ékszereimért legmesz-
szebbmenő jótállást 
vállalok. 

Alapittatott: 
1870. 

NEUBART lÁNDOR 
6rás és ékszerész. Oklevéllel kitüntetett órásmester 

IZÉICEIFEH~RVÁRI NÁDOR-U. 21. 

környéken lévő . házakat, ahonnét, ha egy kis csönd van, 
nót aszót hallanak. 

Nincs nai>, hogy valamelyik házba be nem talál. Ilyen
kor van futás a töltéshez. Pedig itt sem oly biztos a hely 
a nagy ívhen. Különösen mihozzánk lő oldalról erősen az 
olasz tüzérség. Eleinte azt hittük, hogy a mi tüzéreink lőnek 
tévesen, de egy-két nap alatt már láttuk, hogy mi téved
tünk a terep felismerésében. Jobbról a folyó hátrakanyaro
dott vagy két kilométert. Innen lőttek hO.zzánk oldalról. 
Jobban mondva hátulról. 

- Na Jiúk, itt megint nem lesz nevetnivalónk. 
Balról tőlünk egy kilométerre a 48-asok zárkóztak. Ezek 

és a mi balszárnyuruk mögött egy hatalmas, húsz holdnyi 
nagyságú szőlőkert terült el. A dús termése már messziről 
jelezte feketéllő színével, hogy szüretre vár. A gazdája, 
úgylátszik, nagyon jószívű ember lehetett, hogy itthagyta 
nekünk. A bakatársaság nem is volt rest, mert már az első 
napokban hozzálátott a szedéshez. Nagy sátorlapokkal ci
pelték szét a rajok az áUásokhoz a gyönyörű öregszemű 

szőlőt. 

December 5-én, gyönyoru, szép, napsütéses időben én is 
elmentem, hogy megnézzem az agyondicsért kertet. Fogtam 
a sátorlapot, hogy valamit hozzak én is. Az olaszok is most 
csendesen viselték magukat. Tizenöt perc alatt már a ha
talmas szőlőkertben járkáltam. Nem győztem csodálkozni, 
hiszen mifelénk ilyet még sosem láttam. Az egész szőlőkert 
három-négy méter magas, Iugasszerű kert. A sorok közeÍ 
egy és fél méter, A tőkék néhol karvastagslÍgúak, indáik 
a lécezetre szépen, gondosan ki vannak feszítve. A tetején 
lugasszerüen egybefonódva. A szőlő mintha reá volna sá
J"ozva, sűrű, tömött, hatalmas fejek sorakoztak egymás 
mellé. De milyen fejek! Talán némelyik példány még öt 
kilós is van, amelynek szára újjnyi vastag. Egy ilyen fejen 
még a fürtök is erősebbek, nagyobbak, mint nálunk a leg· 
szebb fej. 

A gyönyörü szőlőkert nézegetése annyira lenyűgözött, 
hogy csaknem elfeledtem szedni. Egyik helyen mégis le
terítettem a sátorlapot. Vigyázva, mint otthon, metéltem le 
a szebbnél-szebb fejeket. Már egy nagy kosárra való hevert 
a Sátorlapon, midőn a csősz lőni kezdett. De nem ám holmi 
régi, sörétes mordállyal. Egyszerre tíz-tizenkét ágyúból. 
úgy lá.tszik, a csősz mégis csak látott engem. Mert ép a 
közelemben pukkadtak szét a srapnellek. 

Gyorsan kerestem valami menedéket. De bizony itt nem 
akadt az egyenes talajon. A szőlőtőkék meg nem nyújtottak 
menedéket. Hamarosan összekaptam a sátorlap végeit és 
futva igyekeztem menekülni az éber csősz elől. A fene egye 
meg a szemét, ez igen jól látott, mert még futtomban is 
erősen sörétezett. Az öregszemű sörétek csak úgy tépték le 
a gyönyörű szőlőt. De bizony én most, ha a lábam alá ke
rült, rátapostam. Ahogy csak bírtam, szaladtam, hogy a 
kétszáz méternyire lévő töltéshez érjek. Csak úgy föcsögött 
az öreg ólom körülöttem. 

Lihegve értem szerencsésen a súlyos teherrel a védett 
helyre. Csak midőn kifujtam magam, szid tam a csősz sze
mét és kezeit. Nem is mentem el többet szőlőt szedni oly 
messze a töltéstől. Hiszen ritka nap volt anélkül, hogy va· 
lakit meg ne lőttek volna. Na, gondoltam, ha hazakerülök, 
javasolni fogom az előljáróságnál, hogy ilyen csőszt fogad
janak. Akkor bizonyára nem lopnak. Társaim nevetve fo· 
gadtak a finom csemegével, amely most egy kissé meg· 
törött. Egyik is, másik is mondja, hogy már őt is megkel" 
gették. 

A következő napokban mindig másik ment el, míg meg 
nem úntuk az alapos hasmenéstől. A menázsi is kezdett 
má,r rosSz lenni és szűkebb keretek közé szorítva kaptuk. 
Mintha most már megint jó volna egy kis koplalás a jó 
napok után. Kenyeret most már csak nyolcan kaptunk egy 
egészet. De azt is néha csajkával vagy marékkal mérték 
szét, mivel a dohos kukorica szétment. Húsból is oly kicsi 
darabot adtak, hogy egy fekete rigó se~ fütyölne tőle. 

._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _. 
Ktllönleges fizetési kedvezmény am. kir. csendőrség tagjai részére. 

Egves bútorok és teljes berendezések. SzönyeglorArás. 
Ebédlö- és futószönyeJlek, sezlonok, paplanok stb. gy. 
nemü és lehérnemü vásznak. Nöl és férfi dl vatszövetek. 

12, 18. 24 havi előlegnélküli rés1·;etfioetésre 

LDH 'SBERENDElO "I Budapest. VI,LlsztFerenc. SI -ne tér 5. sz. Telefon: 1·271·77 
Mlntaárjegyzéket ésmodellárjegyzéket küldünk huzatmintákkal ._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _. 
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De azért mi még nem koplaltunk. Hol innét, hol onnét vala
mit rekviráltunk, hiszen még a töltés ünk mögötti házban etet
tük a bolond bikát is. Egyik nap erre is sor került. Aszakácsok 
már fentók rá a fogukat. Hiszen nem tudtak mit főzni. Dél
után le is lőttük az istállóban, nehogy a másik századoktól a 
szemünkre kenjék. A nagy bika most pár napig lakodalmi ebé
det adott. 

Mi nappaJ mindig a házban kotyvasztottunk valamit. 
Hisz a baka valamit mindig főzött. Egyik nap is a ház kony
báján sürgött-forgott vagy húsz baka, - köztük én is - hogy 
egy p,almanoVla;i kOllZervát melegitsek. A töltéstől alig húsz 
méterre lévő ház kéménye vígan füstölgött. Belül jó hangu
lat a boroskorsók körül. A Szücs és társai taktusra fújták a jö 
magyar dalokat. 

Egyszer csak egy közeli robbanás a magasban a ház fö
Wtt. Tudtuk, hogy smpnell, de ,ki törődött voIna wIc. Hisz 
már két hete lessük, hogy lődöz mindig a ház körül, de el 
sosem találta a magas töltés miatt. De most mintha éleseb
ben .robbannának ,asrapnellok. Egyik figyelmezteti 'R félkeré
ken álló bajtárs'akat. Csaik hadd lőjjön. fe>lelik rá. 

Én magam sem sokat törődtem velük, mert azt hittem, 
hogy a töltóstől nem tudnak belőni a házba. Már vagy har
minc darab srapnell robbant a ház körül. A félnótás legények 
vígan fujták a jó hazai dalokat. Egyszer csak egy hatalmas 
csattanás és sürű por, füst és erős zuhogás a konyhára közi
bénk. A nóta rögtön elcsendesüit. Helyébe a jajgatás, kiabálás, 
mire a másik szobába menekültem, már beütött a másik 
gránát. 

De ép az ,ajtó :Ilelé dűlt Ile a fal a konyhán. Erre most nem 
lehet menekülni. A bennszorultak a magas ablakokon bújkál
tak ki, hogya szabadban legyenek. Én végigszaladtam a 
hosszú épületen a sok helyiségbe nyíló folyosón. Mire vég.ig
értem és a töltésről visszanéztem, már romhalmaz volt az 
épület túlsó része, ahol a konyha volt. Néhányan még most 
is menekültek. Az olaszok most őrülten lőtték a házat. Csaki 
úgy ropogott, úgy vertek bele a granátok, de csak a túlsó 
felébe. 

Egy óra múlva ismét csend lett. A háznak esak a fele állt 
épen, úgy húsz méter hosszan romokhan hevert. Mi köz,ü
lünk két könnyebb sebesült lett. Egy órai csend után mentünk 
megnézni, mit műv~ltaz olasz. Mert a bakának azt látrui kell, 
ha közben újra belegránátoznak is. A konyhának csak egy 
kis része maradt épen, egy ablakkal. Ezen bújtak be, hogy el
hozzák a.z elhagyott CISajkákat a még ép tűzhelyről. A na.gy 
fonott '];:oDsók j,s széjjeltörv·e. Tarful'lmuk.!IIt a száraz malteres 
por issza. 

Pár nap mulva már a jó világnak vége. A szakáesok csak 
r1csetet tudnak főzni. !Kenyér nincs, pár napig. A bakatársa
már ismét éhes. Csak bort iszik egész nap és a kukorieafö~de
ken Meskál. Szedegeti az elhagyott kis fejeket és a lehullt 
szemeket. Ha egy-két marékra való kukorica van; már rotyog 
a tűzön. De nem is hiszi, aki nem próbálta, hogy a főtt kuko
rica milyen jó. Nem hiába tömik ezzel nálunk a ludat is, hogy 
kövér legyen. 

Mivel Jrenyeret nem kaptunk, én i,s lécská:lta.m egy jó 
csajkával, hogyapalmanovai zsíros ikonwrva mellett a ke
nyeret pótolj am. Hiszen ikonz.eTvám még volt elég. A hátizsá-

ft e ft" P il f o If. --;-ö r r ó d é p e k. I 
Ó r il. t lj S l e f. öjiíndék 1iírdUök 

I 
alkatl'észek megbízható minőségben , versenyképes árakon , 
kedve_ő fizetési feltételek mellett 

Diödöl 4ruhiíz S,iíJd'Óröhiíz Budapest, 
VII, Thököly-út 26. A csendőrség megbízható bevásárlási forrása . 
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kom még {,éli g v,an. Ed<lig ' spóroltam, híszen a tapaszt'alat 
má<r 'rég megvolt. Dínoon-dánOlll után a szánom-bánom. Most 
is úgy lett. Az éhes bajtáJ'saimn:aik szinte ,a rnyáhtk csul'gotl. 
amint lesték ·a finom kon~ervákat. Néha, néha, hol az egyik
nek, hol a lIliIÍ!sikmaik egyet-cgy,et adtam. Különösen anruak 
adtam, cll:iruek valami oknál fogva nem s~került a lócskálás. 
De a hátiz·sákom ,azért sosem mertem magára hagyni. Mert 
szép dolog a katonwbecsület, de mi köz'e annak 'a konzervához1 

Borunk volt még 'elég. Naponta pár liúerrt fogyasztorttunk 
fejenként. Pár hétig tartott ez az állapot, míg végre j'avult 
ltjra a koszt is. 

Most már a Iegénység is megszokta a bor't. Berugottat 
nem is Iehetett látni. Nem úgy, mint mikor ,idejöttünk. 

Időközben be-be látogattunk Noventa városába is. Sok
féle holmit hordtunk össze a födözékbe. Finom paplanokkal 
takar,ództunk. A falakat belül rózsás cifra ruhaanyaggal ta
pétáztuk. Sokszor gondoltam rá, hogy de jó volna otthon pár 
vég belőle az én aranyos feleségemnek és a kicsikének. De 
hazaküldeni tilos volt. Igy a sok holmi ott pusztult a töltés 
meUett az esőben, sárban. 

A hadnagy ÚI'!ILak is ~sináltu!lllk egy kis kedves föc1özéket. 
Úgy, hogy mikor készen volt, azt mondta: 

- Na fiúk, a szobám többet ér, mit otthon 
Újból figyelni kellett a műszeres fegyverrel, mert már 

megint igen vakmerőek lettek az olaszok. Ezen nem is cso
dálkoztam, hiszen a Piáve folyó köztünk van. Most nincse
nek oly közel, mint Görz előtt. Most nem lehet olyan köny
nyen elkergetni őket. Hol egyik, hol másik veszélyes posztra 
mentem. Az olaszok a tulsó parton szintén a magas töltés
ben sáncolták el magukat. úgy háromszáz méterre. A víz és 
a két töltés közt nagy árterület, ahol az ötven-hatvan m éter 
széles víz folyt sebesen. 

A vízfolyás mindkét partján előre t olt állások. Úgy a mi, 
mint az olaszok részéről. 'Ezekről az előretolt állásokról lő
döztek erősen a mi őreinkre nem kis eredménnyel. Néhány 
ilyen makacsul lövöldözőt már elintéztem. 

A negyedik nap a híd felé kellett mennem egy helyre, 
ahol az összes őrszemeket fejbe lődözték. Itt az ártér na
gyon összeszűkült. Igy az olaszok a töltéshez is nagyon kö
zel voltak. Megmutatják a veszélyes helyet, ahonnét lövöl
döznek. A legóvatosabban kémlelem az olaszokat a homok
zsákok között lévő lyukon. Bárhogy is vigyáztam, megls 
észrevették, honnét kukucskálok. Egy élesebb csattanás és a 
fejemen hatalmas ütés. A szemem tele homokkal. A fejemen 
éles fájdalmat érzek. 

Lehúzódtam az árokba, hogy megtudjam, mi történt ve
lem. Az erős ütéstől és a homoktól erősen könnyező szemek
kel nézem a kezemet, hogy nem véres-e, midőn tapogatom 
az ütés helyét. Levettem a félrees ap ott acélsisakot, úgy vizs
gálom magam. De vér, az sehol. Pedig úgy lángol, sajog. 
Csak pár pere alatt látom, mi történt. 

íRÓGÉP 

(Foly tat juk.) 

nj és njjáépített hordozható és nagy irodaiírógépek 

HUNGARIA és 
RHEINMETALL 

hordozható irógépek tőkéletes kivitelben, messzemenő jótállással 

FORBATH és Rivisz 
Budapest, V., Bllvln.-u. 26. - Tel.: 1-102-19 
A m. kir. csendőrség tagjainak árengedmény.és kedvező fizetésifeltételek . ' _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ ~_._._ .•.................... -...........• 

1,1 PALLADIS RT. i új üzlethelyisége 

szemben a régi helyiséggel I A ka d é m i ci - u tc a és G é za - ut ca sa ro k (V., Géza-utca 2. szám alatt, udvar) 
.-._._._._._._._._._._._._.~._._._._._.- -'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'_._.~.~'_._.~'_'_I. 
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Ki a legg~'orsabb gépíró? 
(Pályázat.) 

Pályázatot hirdetünk ama ba,jtársaink számára, 
akik a leggy'orsabban tudnak 'irógépen írni. Felt?· 

teleink a következők: 
1. Aki a pályázaton részt akar venni, ké.r,je fc[ 

két ba,jtársát, hogy pályázatánál az alábbiak szer~nt 
tanukként szerepel:ienek. 

2. A pályázó a két tanu ,jelenlétében helyezzen 
be egy régi nagyságú félív fogalmazópapíit az író
gépbe. Az egyik tanu vegye ki a zsebórá,ját és mikor 
a lnásodpercmutató a 60-as szám,jegyen van, "Ra,jta!" 
szóval ad,ja meg a ,jelt az írás megkezdésére. 

3. A megadott ,jelre a másik tanu kezd,jen el dik 
tálni a Sr:'Ut. 72. pont jától kezdve olyan ütemben. 
ahogy a pályázó kívánja, a pályázó pedig írja a dik · 
tált szöveget kettes sortávolsággal, olyan gyorsan. 
ahogy tudja. 

4. Az írás pontosan három percig tartson. M';,
kor tehát a másodpercmutató harmadszor kerül a 
60-as számra, az első tanu "Állj" szóval jelzi az 
írás befejezését. 

5. A z írás befejezése után a tanuk a pályázatot 
elveszik a pályázótól, a legutolsó két szót, amit leírt 
tintával bekeretezik s azután a pályázatot mind
hárman aláírják, megjegyezve, hogy ki volt a pá
'názó és kik a tanuk. 

6. A másol,ásban előforduló helyesírási hibákat 
ltibapontnak számítjuk, a pályázaton tehát utólag 
semmit sem szabad javítani, hanem azt azonnal bo
rítékba kell tenni és postára kell adni. lrf'ts közben 
törölni és javítani szabad ugyan, de az ezáltal ke
letkezett időveszteség a három percnyi időbe be
számít. 

7. A hPlyesítás mellett a gépíráS külalak,ja is 
számit, a betüknek tehát egyenleteseknek kell len
niök, nem szabad, hogy egyes betük erősebben legye
nek leiitve, mint mások, mert ez az írást csuny a 
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Két évtizede szállítunk a legnagyobb 
megelégedésre a c se n d ó rsé g n e k. 

Pértoljuk a magyar Ipart I 
STANDARD, TELEFUNKEN, PHILIPS, ORION stb. rádIók, hang. 

szórók rádióalkatrészek, gramofonok, gramofonlemezek és 
csillárok állandó nagy raktára. 

A magvar kir61vl c:sendór_6g tagjainak 
Igen kedvezó fizetési feltételek. 

DÉNES TESTVÉREK RT. 
rádió és villamossági nagykereskedók 

Budapest, VI., Teréz-körit 28. sz. 
~ Telefon: 1-135-76. 
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I Múfogakat, 
rágásra és ' esztétikailag is tökéletesek, a m. kir. csendőrség tagjainak 
foganként 4.- P.·ért k<\szítünk elsőrendti anyagokból ó évi jótállással. 

M Ofogászal 
VII., Hernád.utca 14., földszint 
Keleti pályaUdvar közelében. 

{arkává teszi. A szép gep-tras olyan, mint a nyom
tatás: minden betű,je egyenletes, az egész ü'ás pedig 
nyugodt, tetszetős benyomást kelt. A szöveget tisz
tázat alakba/I- kell írni s egészen fent, a papír felső 
~zélétől kb. 3 cm-nyire kell - címzés nélkül - el
kezdeni. A bekezdéseket be kell tartani. 

H a a szö'veg a következő oldalra átter,jed, rf. 

papíT megfordításával és újra behelyezésével eltöl
tött idő a három percbe szintén beszámít. 

Pályázatot csak a csendőrség legénységi egy(J· 
neitől fogadunk el. Határidf5 december 15. Az ered
ményt az 1937 január 1-i számunkban közöljük. A 
három legjobb pályázatot értékes, szép ,jutalom
tárggyal díjazzuk. 

Kinek van szép írása? 

címmel legutóbbi számunkban pályázatot hirdettünk. A szö
veg 3. bekezdésének az első sorát a nyomdában másik sorral 
cserélték fel, megzavarva ezzel az egész p ,Uyázat érthetőségét. 
A 3. bekezdés első sora helyesen a következő: "A pályJázathoz 
csatolni kell a pályázónak valami olyan". A pályázat hatá,j'

i.dejét emiatt a nyomdahiba miatt decembeT 15-ig meghosz

szabbítjuk s az eTedményt az 1937 januá7- 1.-i számunkban 
fogjuk közölni. 

Iii mit olvas naponta 1 
(Pályázat.) 

Ezekben az időkben jóformán minden napnak megvan a 
mag·a nagyobb, sokszor rendkívüli horderejíí eseménye. Ezért 
van az, hogy még olyanok is rendszeresen olvassák a napi
lapokat, akik azelőtt ujságot nem is láttak, ttanem csak má
sok elbeszélésébőJ értesültek időnként a világ eseményeiről. 
Azt is tudjuk továbbá, hogy az ember az ujságolvasásban is 
a megszokás llabja. Hozzászokik a maga uhágjához; s azon 
túl mái' csak ahnall: hisz, más ujságot nem is vesz szívesen a 
kezébé. 

Akik ezen a pályázatllnkon részt akarnak venni, írják 
illeg nekünk, hogy melyik napilapot olvassák TendszeTesen? 
Irják meg azt is, hogy miért éppen azt a lapot olvassák PS 
nem mást ~ :Mi az, melyik rov,at, v,agy rész, ami az njságban 
naponként leginkább é rdekli a pályázót? 

A legérdekesebb beszámolót érté/res és szép .1utalomtáT.QJj
Ul/al dííazzuk. Határidő december 15., az eredményt a januiÍ 'r 
1.-i. számunkban fogJuk közölni. 

A szerkesztés ért és kiadásért felelős: 

MOHACSY LAJOS százados. 

Stádium S~jtóvállalat Részvénytársaság, Budapest, 

V., Honvéd-utca 10. - Felelős: Győry Aladár igazgató. 

•••••••• IRÓGÉPEK VA~RÓGÉPEK. GRAMOFÓNOK, LEMEZEK 
;O RÁDIÓK CSILT,AROK, VIIAMOSVASALÓK, STB. Vlr,.LA 

MOSSÁIÚ CIKKEK LEGOLCSÓBB BESZERZÉSI FORRA.,A 
Szakszerü javító-milhel.v. • Kedvező fizetési feltételek 

MOLNAR ARTUR 
viIlanyszerelőés Pe· cs Sze'chenyi-tér 15 milszerészmester , • 
TAKARÉKOSSÁGI H I T E L K o N y V E C S K É R E 

•••••••• V Á s Á R o L H A T Ó. A tsendlrség megbizható bevásárlási lorrása 

I A O G E" P E T a magyar kir. csendőrség tagjai a legelőnyösebben 
vásároillatnak kedvező fizetési feltételek mellett: 

GALLleZA GYULA 
Irodagép. üzem. Budapest. V. ker., Zrlnyl.utca 16. szám. 
Az összes rendszerti írógépek· nagy raktára. - ~peciálls javítóműhely. -

Elsörendti írógépszalag. 


