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Hiszek e{Jy Istenben, hiszek eoy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Amen. 

Gyertyaláng ok az örsön. 
A csendőr karácsonya olyan egyszerű és 

tiszta, mint amilyen a Jézus születését ünneplő 
pásztoroké volt. A legénységi szoba tömörfából 
ácsolt asztalán szerény kis fenyőfa áll, melyen a 
díszek nem hivalkodnak és nem kápráztatnak, 
hanem katonás mértéktartással, szép rendben so
rakoznak, a gyertyák pedig egyenesvonalú, cifrá
zatlan bútorokra és falakra vetik a fényüket. A 
fogason fegyverek pihennek némán, hideg csillo
gással és minden pillanatban készen arra, hogya 
jószándékú emberek békességét, javait és igazát 
megvédelmezzék. A hajdani pásztorok puritán 
egyszerűségét és erejét, .a régi pásztorok lelki 
tisztasá~rát sugározza a mi karácsonyesti legény
ségi szobánk. És ez a mi egyszerű karácsonyunk 
az igazi karácsony, mert maga Jézus is egyszerű 
és tiszta volt, hiszen ez a lényege és ereje a taní
tásának, mellyel az emberiséget átformálta. Mi 
is a szigorú egyszerűség és tisztaság útjait jár
juk, ezért érezzük hát magunkat oly közel Hozzá, 
amikor karácsonyestén a csendőrlaktanyák le
génységi szobá-iba bepillantunk. 

A fácska körül erős, komoly férfiak állanak, 
arcukon a bűnnel folytatott kemény küzdelem 
nyomai most elsímulnak. Mozdulatlanul, szilárd 
tartással állanak és hangtalanul nézik az imbolygó 
kis gyertyalángokat. Percek múlnak így s az 
élet rút dolgait annyira ismerő csendőrök átenge
dik most magukat ennek a símogató csendnek, 
amely szárnyra kap velük, röpíti őket messze az 
őriáratoktól, felszólított szolgálattól, bilincselés
től, néhány percre messze mindentől, ami a lélek 
röptét vissza a gyermekkorba el nehezítené. 
Egyiknek messze földön hagyott öreg ház rémlik 
a szeme előtt, másik egy távoli kedves arcot lát
talán az édesanya ősz fejét, - harmadik egy sze
lid leányarcra gondol s akinek pedig a sors egye
düllétet adott, az is elmereng pillanatra régi em
lékeken, egy régi ólomkatonán, amit a JézuskátóI 
kapott valaha. A legénységi szoba katonás csend
jében megsuhannak az angyalszárnyak s a csendőr
zubbonyok alatt most éppen úgy dobognak, érez
nek, fájnak és örvendenek a szívek, mint a világ 
minden más karácsonyfája alatt. Ezekben a per
cekben a rendfokozatok a legmagasabbtól a leg
kisebbig egybeolvadnak a hitben és szelid emberi 

, 

alázatban s a mi legénységi szobáinkban Jézus 
otthon érzi magát, mert tiszták a falak a bűntől. 

De hát miért is ne lennénk éppen mi jószán
dékúak és tiszták 7 Hiszen válogatottak vagyunk. 
Az emberek javából kerülnek ki a soraink. És 
annyiszor találkozunk mások bűneivel, hogy 
könnyű önmagunkat távoltartani tőlük. Mi lát
juk igazán, hogy békesség és szeretet helyett mi 
minden lakozik az emberekben, mi vagyunk az 
első tanui annak, hogy a tisztátalanság és go
noszság mennyi szenvedésnek, vérnek, könnynek 
és romlásnak il, szülője. A pap a gyóntatószékben 
megismeri azoknak a lelkét, akik eléje járulnak, 
de csak azokét. Mi ismerjük a többit is, akik nél
külünk soha nem tárnák fel a lelküket senkinek, 
mi nyitogat juk ki a bűnök beismerésének és any
nyiszor a bűnök megbánásának a kapuit. És lát
juk azt is, hogy bűn nem marad büntetlenül. 
Talán a börtönt elkerüli valaki, de maga a bűn a 
sarkában marad mindenkinek mindörökké. 

Egy hosszú esztendő bűnét-sarát taposva 
jutunk mi el minden évben egyszer a karácsonyfa 
csendes perceihez s a tisztaságnak ezen a leg
nagyobb ünnepén örvendünk a magunk tisztasá
gának. örvendünk annak, hogya tisztességnek, 
jószándéknak, igazságnak, békességnek mi va
gyunk az első katonái. Büszkék vagyunk rá, hogy 
a mi védelmünk alatt áll a százezernyi karácsony
fa, amelyek alatt gyermekek várják a csodát és 
felnőttek fürösztik meg a lelküket a szeretet fé
nyében. A mi erőnk és józanságunk vet gátat 
azoknak, akik a százezernyi karácsonyfát szemét
dombra akarják lökni, el akarják törölni a gyer
mek arcáról a csodaváró mosolyt és durva, üres 
géppé akarják formálni az embert. Mi fogjuk le 
azoknák a kezét, akik fel akarják gyujtani a 
világot, hogy tűzbe-vérbe fojtsanak mindent, ami 
szépet és nemeset ez a botorkáló emberiség 
Krisztus nyomán mégiscsak megteremtett maga 
körül. 

Bajtársak, a mi legénységi szobáink 'szerény 
karácsonyi gyertyái szebben és gazdagabban ra
gyognak, mint azt magunk látjuk. Mert ha ezek 
a fények nem világítanak ebben a mostani vál
ságos világban, akkor olyan mélységes sötétség 
borul a földre, hogyannál a pokol sem lehet söté
tebb. A mi karácsonyi gyertyáink adják a csil
logását a százezernyi többi karácsonyfának. A mi 
erőnk az alapja békességnek, szeretetnek, igaz
ságnak, a mi karácsonyunk nélkül senkinek nincs 
karácsonya. Büszke és felemelő érzés ez, de van 
benne felelősség is akkora) amilyen a pogányok 
keresztényüldözése óta talan még soha nem volt. 
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Bűnügyi apróságok. 
Irta: KRIMINALISTA. 

A bünügyi gyakorlatban megszokott jelenség, 
hogy a tettes cselekményét a helyszín megfelelő be
állításával leplezni igyekszik. A gyilkos a gyilkos
ságot úgy állítja be, mintha öngyilkosság vagy vé
letlen baleset történt volna, a sikkasztó üzletvezető 
vagy házitolvaj "betörést színlel" stb. A helyszín
beállítás nem egyszcrü dolog. Minden cselekmény 
bizonyos változásokat idéz 'elő. A beállításnál a tettes
nek ezeket sorra el kell képzelnie és elő is idéznie, 
vagyis, meg kell teremtenie minden olyan nyomot 
vagy elváltozást, amely létrejött volna, ha a cse
lekmény a valóságban úgy játszódott volna le, awi
lyennek azt a tettes a beállítás segítségével fel 
akarja tüntetni. A beállításnak a legkisebb rész
letre kiterjedően is hajszálpontosnak kell lennie. 
Egyetlen parányi nyommal több vagy kevRsehb 
egyaránt felboríthatja azt. A beállítás-színlelés te
hát a tettestől jó elképzelőtehetséget, logikus gon
dolkozást, kriminalisztikai ismereteket, de ezen
felül nyugodt lelkiállapotot, hidegvért is követel. 
Az a szerencse, hogy e követelmények nagyon ri t
kán forognak fent együttesen a színlelő tettesnél. 
Ha semmi más, de a tökéletes nyugodtság értheió 
okokból rendszerint hiányzik. Épen ezért a legtöhb 
helyzetbeállítás sántít, helyzethibákat tartalmaz., 
amelyek az élesszemü, minden adatot elemző és HZ 

adatokat összefüggésükben is mérlegelő krimina
lista figyelm ét nem kerülhetik el. A tettes buzga 1-
mában néha több hamis adatot termel a kelleténél, 
máskor viszont megfeledkezik valami apróságról 
és ez válik árulój ává. 

Az alábbiakban egy Németországban történt. 
esetet ismertetek, amely már azért is érdekes, mert 

Karácsonyi fenyők. 
Az eltépett határról 
Ti hazajöttetek, 
Mint gyermek az anyához, 
Ki szenved s nagybeteg. 

Hány kérdés bántja lelkünk! 
Mi ott a sorsotok? 
Sok rab magyarnak szíve 
Bilincsben hogy dobog '? 

Igaz-e, hogy imájuk 
A könny csak egyedül, 
H a lelkük meggyötörve 
Alomba elmerül? . 

l gaz-e, ott dalolni 
Magyarul nem szabad 
S bánattól sok magyar szív 
V érezve mégszakad? 

És gyantakönnyes szemmel 
Ti álltok hallgatag. 
Sóhajtokat a szívünk 
Mégis meghallja csa.k. 

S meghallgatja majd lsten . 
Karácsony éjjelen, 
lsten, ki ott felettünk 
Virraszt a.z égbe fenn 
S Jósága végtelen. Feleki Sándor. 

'. 

a színlelő a megszokottól eltérően nem gyilkosságot 
öngyilkosságnak, hanem fordítva: öngyilkosságát 
gyilkosságnak akarta feltüntetni. 

Egy kereskedőt lakásán holtan találtak. A holt
test, pyjamába öltözve, a szoba padlóján hevert. 
Mellén lőtt seb tátongott. Egy pisztoly hevert a 
szobában, a holttesttől meglehetős távolságban. A 
halott egyik kezében egy letépett nyakkendőt szo
rongatott, közvetlen mellette a földön boxer hevert. 
az ablak pedig nyitva volt. Az ablakpárkányo~ 
vonszolási nyomok voltak láthatók, amelyek azt a 
benyomást keltették, mintha valaki be és kimászott 
volna. Érdekes, hogy az illetékes kerületi rendőr
tisztviselő, aki elsőnek érkezett a helyszínére, a 
helyszínt áttekintve, már számolt a színlelés leh6-
tőségével és ezt jelentésében kifejezésre is juttatta. 
A kiszálló gyilkossági bizottság (Mordkommissioll) 
azután végleg fényt derített az esetre. A lövés ti
vikus közvetlen közelből jövőnek bizonyult. E mel
lett szólt a seb körül 18rakódó füst és pörkudvar, 
továbbá a pisztoly csőtorkolatába, a lövés után fnl
lépő légüres tér szívó hatása folytán besodort vél' 
és bőrrészecskék. Az ablakpárkányon látható nyo
mok hamis voltát a nagyítóüveg leplezte le. Kide
rült, hogy azok nem származhattak cipőtől, hanem 
valami hegyes tárggyal mesterségesen lállították 
elő őket. A pisztoly és a boxer az elhalt tulajdona 
volt. A bizottság bíráló szeme megakadt a letépett 
nyakkendőn is. Ha, ugyanis azt valaki dulakodás 
közben tépi le, akkor annak elülső részével lefelé, 
azaz a tenyér felé, kell a kézben feküdnie, már pe
dig ez éppen fordítva yolt. Az elhalt körülményei
nek alapos vizsgálata ezután meghozta mindenre a 
magyarázatot. A kereskedő teljesen tönkrement, 
sőt ln~tségbeejtő helyzetében már bünös manipul:i
ciókra is ragadtatta magát. Életét magas összegre 

K arácsonyi mese. 
Írta: DR. TEGZES ERNő főhadnagy. 

A Tisza szeles' vizén túl, egymástól messze eső 
tanyák között volt egyszer egy csenuőrörs. Valami
kor Attila hunjai jártak arra és csontjaik ott por
ladnak az álmodó rónaságon. Aztán magyar turmák 
bojtos lándzsái fénylettek a napban, majd deli török 
szpáJhik lovagoltak versenyt a széllel. Ha megállunk, 
az esti napáldozatban kuruc hajdúk kürtje riv:all 
a csöndben és Kossuth nemzetőreinek éneke száll, 
min:t az árvalányhaj. Ma panaszkodó, rongyoskodó 
árva magyarok élnek sz.éHel bél'e'lt tanyaházaikban 
és ott ég a sorsuk magyar lelkii'smeretük keUős kö
zepében. Apró bajaik között, mint a nemz,et min
denü tt j'elenvaló gondoskodása és vigyázó szeme élj 
az örs a maga magas fallal körülvett, gondosan ápolt 
laktanyájában. Kis, keménykötésű tiszthelyettes volt 
az örsparancsnok, ki saját bevallása sz,erint a szol
gálat, az asszony és a ló között ingadozott szeretet 
dolgában és úgy érezte magát 'ezen a sok szép időt 
megért, de ma nyomorúságban lihegő pusztán, min t 
egy kiskirály. N ágy "alattvalója" volt. Négy magyar 
királyi ,lova'scsendőr. N ágy lorv,as Attila seregéből, 
négy hajdúTlhököly népéből, négy fergeteges magyar 
huszár Nagysalló alól. Mindegy. Ma cSiend6rök. Ke·· 
mény vigyázáss'al néznek át a pusztán, ahol nem is 
oly.an túlrégen Rózsa Sándorék jártak Szeged 'aló1 
valami szép csaplárosné főztje után. 
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biztosította. Hogy családját a szégyentől megki
mélje és egyben számukra a biztosítási összeget is 
megszerezze, gyilkosságot színlelve, öngyilkosságot 
követett el. Később megállapították azt is, hogy a 
kereskedő heteken keresztül készült az öngyilkosságra 
és egész kis kriminalisztikai könyvtárt olvasott át, 
hogy a beállítás jól sikerüljön. 

A bünügyi krónikák humoros eseteket is tar
talmaznak. A mult század közepe táján a berlini 
rendőrségnek népszerű tagja volt Dunker rendő/'
tanácsos. Ö volt az, aki az alábbi különös esetet 
nyomozta és arra fényt is derített, ami népszerú
ségét nagymértékben növelte. 

Berlin egyik külvárosában lakott egy szegény 
sapkakészítő-mester. Nem jól ment neki a mester
sége, éppen csak, hogy tengődött. Egy szép napon · 
jól öltözött idegen lépett a műhelyébe, aki a hóna 
alatt tprjedelmes csomagot cipelt. A csomagból fi
nom posztó került elő és az idegen megbízta a mes
tert, hogy abból harminc darab teljesen egyforma 
sapkát készítsen. A mesternek nagy volt az öröme 
annál is inkább, mert a rendelő igen tekintélyes 
munkadíj at helyezett kilátásba arra az esetre, ha 
a sapkák jól siker ülnek. Nagy kedvv·el kezdett a 
munkához é,;; mi vel ügyes mesterember volt, a 
posztóból készített még egy harmincegyedik sapkát 
is a maga számára. - A vevője a megállapított 
időpontban eljött a sapkákért, kifizette az ígért 
munkadíj at, de visszakövetelte a posztó esetleges 
maradványait is. A mester csodálkozott, de azután 
átadta a megmaradt hulladékokat, a harmincegye
dik sapkáról azonban bölcsen hallgatott. 

A következő nap vasárnap volt. A mester pénzt 
érezvén a zsebében, délután feleségével elment szó
rakozni a Tivoliba (olyan "Angol Park"-féle). Nagy-

Sötét őszi hajnaIon érkéztem egyszer hozzájuk. 
A szomszéd köz'ség állomásán Tóth-Pál István őr
mester várt rám vezetéklóval. Amikor jelentkezett, 
hangja olyan volt, mint a lelkétvesztett érc. Eleinte 
szótlanul, az utat figY8>lve mentünk a lovakon s az 
őrmester kezében himbálózó lámpa bizonytal,an 
fényt vetett a deres földre,. Aztán én kezdtem meg 
a beszédet. Kérdezősködtem az örsről,az örskörlet 
viszonyairól. Amikor ideértünk, hirtelenül, talán 
durván, így fakadt ki: 

- Ig·en, sok munkakerülő, nyomorult embHr ·van 
itt, akik állandóan arra hivatkozn.ak,hogy nagy a 
cs.alládjuk és ez,ért . éhen fognak pusztulni. Pedig 
senki sem kényszeríteitte 6ket a cs.aládal.apításra. 
Rongyokba burkolt apró gyerekeik miatt megbízha
tatLanok és · gyanúsak. Lehe,t, hogy nem mind az, de 
nem válogathatunk és nem tehetünk kivételt. 

Értelmetlenül hallga.ttam s mivel megérkeztünk 
az örsre, az ügyet nem kérdeztem tovább. Délután 
mikor már az öt lovas megmutatta tudását lovon és 
gyalog, majd a törvények, utasítá'sok és rendelet·e,k 
kimeríthetetlen tanulmányozásáhan, sorát keritet
tem ,Tóth-Pál 1stván őrmester dolgának. Az ö·rs
parancsnok je,lentette már, hogy "Tóth-P,áJ őrmester 
nem szokott nev·etni, magába.zárkózott és sohasem 
kér szabadságot, vagy eltávozást. De szolgál>atát pon
tosan teljesíti. M'Ülgbízható, törekvő és fegye~me'zett". 

Mindenekelőtt arról érdeldődtem, hogy milyen. 
vallásúak és szoktak-e templomba járni. Kide,rillt, 

szerűen szórakoztak és késő est.e tértek haza. Ami
kor a mester zsebébe nyult, hogy elővegye a lakás
kulcsot, a zsebében valami kemény tárgyatérzett: 
Elővette. Szeme-szája elállt a csodálkozástól mert a 
k ' ' emeny tárgy nehéz, díszes ezüst dohányszelence volt. 
Fogalma sem volt róla, hogyan került hozzá. Ösz
tönszerűen a másik zsebébe nyult, onnan két arany
óra, egy dohányszelence és egy arany fogpiszkáló 
került elő. Nem tudott hová lenni a meglepetéstől. 
Egész éjjel tanácskoztak. Másnap reggel a felesé
gével megállapodtak abban, hogy valami csoda 
történt és az értékes tárgyakat - nem szólva sen
kinek - gondosan elzárták a szekrénybe. Ismét el
telt egy hét, vasárnap a házaspár ujból elment szó
rakozni. Az eredmény ugyanaz volt. Asapkakészítő 
este különböző zsebeiben megint kiilönböző éksze
reket, sőt egy bankjegyekkel jól megtömött tárcát 
is talált. A különös esetre képtelenek voltak magya
rázatot találni. Elhatározták, hogy a jövő vasárnap 
még egy próbát tesznek. A csoda megismétlődött, 
a zsebek ismét tele voltak drágaságokkal. A sapka· 
készÍtőék most már kezdték nem jól érezni magu
kat. Másnap a mester korán reggel magához vette 
az összes tárgyakat és meg sem állott a rendőrsé
gig, ahol Dunker tanácsosnak elmondta a csodála
tos jelenséget és átadta neki az értéktárgyakat. A 
tanácsos nyugodtan végighallgatta az izgatott em· 
ber előadását, majd kérdezni kezdett. Sorra vette a 
mester magánviszonyait, életkörülményeit, isme
retségi körét, majd a vevői t. A mester elmondta. 
hogy vevői csupa szegény munkásember~k, akik 
nem ajándékozhattak neki ilyen dolgokat. Volt 
ugyan egy uri vevője is, de az is olyan zsugori volt, 
hogy még a huUadékokat is visszakövetelte, tehát 
az sem jöhet számításba. 

Dunker t.anácsost érdekelte ez a vevő és rá vo-

hogy ritkán jutnak ela 10 kilométerre . levő falu 
templomába, mert "nagy az örskörlet, kevés az örs 
létszáma". Ezért szükségesnek találtam, hogy a fö
löt.tünk lakozó Istenről beszéljek néhány szót és ebbe · 
a magunk lelki világának sz.építés.ét és építés,ét is 
beleszőjj.em. Nem vagyok pap és csak a szívem sze
rint beszéltem éle,tünk véges voltáról,egymás iránti 
kötelességeiinkről, az é.letünk okairól, célj.airól és a 
síron túl elképz8llhető jövend6rőL Talán túls.ágos'an 
is belemélyedtem a fejtegetésbe, mikor láttam, hogy 
Tóth-Pál István 6rmester unottan ül helyén s ha 
rám is néz, sz,eme túljár a jelenlevőkön, valwhová 
messze, ismeretlen vidékre. Pedig ,a másik négy 
csendőrt érdekelte beszédem. Az örsparancsnok sza
vakat kapdosott össze bajusza alatt gyorsan mozgó 
szájával. He,lyettese, az öreges törz,sőrmeste,r egészen 
meghatva hallgatott és örömmell gondolt élete ered-

. ményeire, gondosan nevelt gyermeke,ire. A vőlegény 
Őrmes.ter bizonyára kedvHs órák emlékét idézte 
vissza, míg- a most véglegesített kis szőke hajuszlÚ 
csendőr' jövendője mosolyos reményeibe ;ringatta eJ 
magát. De én nem fáradtam bele ,az ostromba. Kér
désekroel támadtam Tóth-Pál őrmeste,rre. 

- Tóth-FáI 6rmeste'r! Mondja e,l röviden, okos.an 
él~te történetét. Ki és mi volt apja, anyj.a7 Hol élt, 
mIt tanult és mit csinált, mielőtt belépett volna a 
csendőrséghez7 . 

Tóth-Pál őrmester felriadt közönyéböl és a vá
ratlan kérdéstől megriadva, szaggatottan kapkodva 
jelente,tte: 
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natkozólag kérdéseket tett fel. A mester mindent 
elmondott, sőt a harmincegyedik sapkát sem hall
gatta el. A tanácsos figyelmesen hallgatta, majd 
mélyen elgondolkozott. Ezután a mesterrel ott ha
gyatta a kérdéses sapkát, megnyugtatta és haza
küldte. 

Dunker tanácsos már tisztán látott. Fejére tette 
a sapkát és több detektív kíséretében kiment a 'l'j
voliba. Alig sétált ott néhány percig, egy ártatlan 
l~ ülsejű fiatalember a zsebébe dugott egy arany· 
órát. Lefülelték. A fiatalember fején a mester egyik 
sapkája díszlett. Dunker különböző helyeken foly
tatta ezt az eljárást, míg végül egy veszedelmes 
zsebtolvajbanda majdnem minden tagja kézrekll
rült. A banda tagjai a közös sapkáról ismerték ffll 
egymást. Voltak közöttük egyes tisztes polgár ki
nézésű emberek, akik a mozgógyűjtő-állomás szere
pét látták el. A zsebtolvajlás elkövetése után a 
zsebtolvaj ezek zsebébe süllyesztette a lopott holmit. 
hogy gyanú esetén nála ne találják meg. Ilyennek 
nézték a harmincegyedik sapka miatt a jó sapku
készítő mestert is, aki egyébként megtalálta a szá
mítását, mert bár az értéktárgyakat vissza kellflt! 
adnia, a tolvaj szövetkezet fejére kitűzött tekinté
lyes jutalom díj at ő ~apta meg. 

• 
A megrögzött bűnöző különösen akkor, ha új

ból súlyosabb büntetés vár rá, szabadulása érdeké
ben mindenre képes, ezért a velük szemben val6 
fellépésnél, őrzésüknél a legnagyobb fokú óvatos
ságra és éberségre van szükség. 

Néhány évvel ezelőtt a hamburgi alvilág egYIk 
legv6szedelmesebb tagja egy Haunack nevű bűnöző 
volt. Rablógyilkosságot követett el. Hosszú ideig 
nem tudták elfogni, bár több ízben a rendőrség ke-

~ Apám, anyám kiskoromban meghalt. N em is 
ismerrtem őket. N em is ,emlékszem rájuk. Idősebb 
nővéremnél neverlődtem s amikor meghalt, ura újra 
megnősült. A mostüha nem nagyon törődött V'elem. 
Négy elemi iskolát jártam. Utána lovak meHé ke
rültem s' mint ilyen kaptam helyet a közeli urada
lomban. Húszéves koromban katona lettem s innét 
léptem át a csendőrséghez,. 

Megállapí tottam magamban, hügy ez bizony 
nem volt valami változatos élet eddig. Tovább ad
tam a kérdést: 
~ Ki szerette lergjobban, vagy kit szeretett leg

jobban ~ Sorsával me-gelégedeU-e, vagy szeretne még 
valamit~ 

Ridegen, közömbösen felel te: 
- Nem gondoltam még eT re!, hogy mi az: sze

retni. Ezért nem tudom, hogy szeretett-e valaki va
laha. Én még soha senkit nem szerettem, csak a lo
vamat meg :a szolgálatot. J ó dolgom van, örülök 
annak, hogy csendőr vagyok. . .. Sem kérésem, sem 
panaszom ... 

Igen így állunk: Sem kérése, sem panasza 
nincsen. 

- Olyan cs.odálatos volt ez a csinos, hibátlan alakú 
]ovascsendőr a maga közömbösségével, ridergségével. 

- Aztán mondja, nem akar megnősülni~ 
- Erre még nem is gondolok. De ,a;zt hiszem, 

nem kell nekem süha család. Most jól érzem itt ma
gam, senki nem zavar, senki nem kér tőlem semmit. 

zére került, de mindig megszökött. V égre sikerült 
letartóztatni, el is ítélték életfogytiglani fegyházra. 
Büntetését a brémai fögyházban töltötte. Egy na- -
pon innen is megszökött, s vele együtt két másik 
súlyos bűnöző. Megállapították, hogy egyikük a 
fegyház szabóságából elcsent egy javítás alatt lévi) 
fegyőri ruhát, azt magára öltötte és társait egYSZH
rűen "kikísérte" ui kapun. Kiszabadulásuk után 
azonnal néhány betörést követtek el. Az egyiket 
sikerült elfogni, de Haunacknak és a másiknak 
nyoma veszett. 

Egy napon egy magándetektív felismerte Hall 
nackot az utcán. Úrák hosszat követte. Nem veszí
tette el a nyomát annak ellenére, hogy Haunaek 
6zökésszerűen minden mesterkedést elkövetett, 
amellyel a bűnözők a kellemetlen követőket leraz
zák magukról. A dötektív megfigyelte azt a házat. 
ahová Haunack belépett. Azonnal a rendőrségl'l~ 
ment. A rendőrség behatolt a házba és Haunackot 
álmában lepte meg. Elfogták. Párnája alatt két; 
töltött revolvert találtak. Nem sokáig örülhettek fl 

jó fogásnak, mert Haunack a rendőrségen az eme
letről a világító udvarra halálugrást hajtott végr", 
és bár megsérült, megszökött. 

Nemsokára egy detektív találkozott vele az ut
cán. Nem ismerte ugyan, de gyanúsnak találta és 
felszólította, hogy kövesse a rendőrségre, mert 
Haunack nem tudta magát igazolni. Haunack ell
gedelmeskedett. Kezében egy gyümölcsös papírzacs
kót szorongatott. Útközben engedélyt kért, hogy 
egy almát megehessen. A detektív ez ellen nem 
emelt kifogást. Haunack benyult a papírzacskóba. 
két alma legurult a földre és pisztoly került elö. 
amelyből négyszer rálőtt a kísérőjére. A lövések 
nem találtak. Haunack beugrott egy közeli házba. 
felfutott a padlásra, onnan ki a háztetőre, három 

Nem állom a gy'ereksírást, feldühösít, ha látom azt 
a sok piszkos nyafogó kölyköt a tanyákon. Az, én 
gondosan ápült ruhámat bizony nem fogja senki be
piszkítáni ... 

Többet nem kérdeztem. "Tóth-Pál István őr
mester f'egyelmezett, kötelességtudó, csendőrileg és 
katonailag jól képzett, bajtársias, zárkózott életet 
él, társaságba nem jár" ez maradt róla az ítélet. 

Karácsony relőtti napon eszembe jutott, hogy 
mivel a Szolgálat akaratából távol maradtam 
amúgyis enyéimtől, kimegyek erre a tanyai örsre és 
résztveszek velre egy karácsony éjszakai portyázá-
800. Így is történt. Késő délután ültünk ra lóra az 
örsparancsnokkal és Tóth-Pál őrme-sterre-l. A tiszt
helyettes gyermektelen volt, felesége hazament az 
ünnepekre szüleihez. Az őrmester pedig árva volt, 
mint az ujjam. Így hát nem zavarta egyiküket sem 
ez a különösen érdekes portyázás. Útközben a kará
csonyi ünnep jelentőségére tereltem a szót és az örs
parancsnokkal megbeszéltük a vallás nemzet-fenn 
tartó, nép-nevelő és ösztön-fegyelmező hatását. Majd 
áttértünk arra, hogy mily'en -kedves a faluban a ka· 
rácsony és az Isteni Kisded születése milyen meg
hatottságot és örömöt okoz a nyomorúságban ful 
dokló egyszerl'Ű emberek körében is. 

Kis-Tóth őrmester hosszú krákogás után közbe 
bátorkodott a beszédnek és · elmondta, hogy még 
sohas,em volt karácsony estéjén templomhan. Gye
rekkorában JlIem vitték, később ő maradt mindig ott -
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hitztetőn végig, majd a harmadik ház tűzlétráján 
-lekúszva eltűnt, pedig a detektív intézkedésére pil· 
lanatok allatt több rendőr vetette magát a nvo
mába. 

A le-ngyel rendőrségnél fordult elő az az eseL, 
hogy egy portyázó rendőr az orosz határ közelében 
egy ismeretlen zsidó gyümölcsárust igazoltatott. _,\ 
gyümölcs árus az igazoltatás közben benyult a bal
karján levő kosárba, onnan pisztolyt vett villám
gyorsan elő és a rendőrt agyonlőtte. 

rugy masik jómadár a fegyházban a legkülön
bözőbb kísérleteket tette arra, hogy megszabadul
hasson. Megkísérelte a rácsot széjjel feszíteni, a 
falat megfúrni, rajtacsípték. Egy másik alkalom
mal valamiképen gyufára tett szert és az illemhe
lyen nagyobb mennyiségű papírost gyújtott meg, 
arra számítva, hogyatűzriadó okozta zűr-zavart 
kihasznalva, megugorhatik. Ez sem sikerült. Végül 
le nyelt egy kanálnyelet, hogy a kórházba vigyélL 
Itt azután az egyik őrét mellbevágta úgy, hogy az 
orra esett, a lllásiknak valami tárgyat tartott az 
orra alá, mintha pisztoly volna (a fegyőr annak l:i 
nézte), azután megszökött. Hosszú ideig nem akad
tak a nyomára. Végül besúg ás útján került kézre. 
Kiderült, hogy egy olyan viskóban lakott, amely 
kívülről keresztvassal és lakattal volt bezárva és az 
ajtón cédula is jelezte, hogy a lakók hosszabb időre 
elutaztak. Élelemmel éjjelenként a szeretője 
látta el. 

Mulatságos ami ak az amerikai betörőnek aZI 
esete, aki cellájában falat bontva, véletlenül a 
fegyházigazgató feleségének a ruhatárfülkéjébe jn
tott. N em sokáig gondolkozott, hanem - magára 
öltve az igazgatóné ruháját és cipőjét, az őr tisz
telgése közben elhagyta a fegyház teriiletét. Néhány 
nap mulva a ruhákat és a cipőt yisszaküldte egy 

hon az ál.latok meHett. Amióta csendőr pedig, nem 
jutott rá sor sohasem. Aztán arról próbálta szavait 
sorbafűzni, hogyakatonához nem illik ez a "vén
asswnykodás", meg az "Isten sem küldte le fiát 
mindenkiért". Mert lám, az a sok földhözragadt is 
inkitbb káromkodik, meg lázadozik sorsa ellen. Hiába, 
sokan vagyunk és nem mindenki juthat az Isten elé. 

Ebben a pillanatban ordítozó ember rohant fe 
lénk, szemhen. 

- Urak, ha Istent ismernek, jöjjenek hozzám! 
:\[eghal a feleségem! 

Az örsparancsnűk megismerte a sötétben is. Ez 
Kar~as .NIártOIn, fiataJI tanyáJs, aki tavasszal nősült. 
Velementünk. A tanY'3Jház aJblakán kis fény b6bis
kolt. Napraforgó olaj égett a swbában Ahogy be
néztünk az abl3Jkon, visszaJhőköltünk a szörnyűség
töl és a csodálattól. Rongyok között, hideg banya
kemence melLett, új élet jött erre a nyomorult földre 
Agyonkínzott anya hevert kábultan a rongyokűn 
és me-llette sikoltozott első lélekzeteivel a gyermek. 
Ott égett szemeim előtt a karácsonyi csoda, Názáret 
szent csodája. Odalöktem az ablak elé Pál-Tóth Ist
vánt, aki meredt szemekkel nézte, nézte. Az asszony 
arcán, ájultsáJgában is boldog műsoly virágzott s 
a gyermeket szorította magáJhoz öntud3Jtl3Jn vigyázó 
szeretettel. Kibomlott haján mint a dicsfény ciká
zott a mooses bukdácsoló világossága. 

Az örspaIiancsnok pár szót szólt az őrmesterhez, 
aki maga elé vetett merev szemekkel lóra kapott és 
vágtában eltűnt a sötétheIl. Mi bementünk a szo-

level kíséretében, amelyben az a panasz állott, hogy 
az apró női cipő véresre törte a lábát. 

* 
A rendőrségnél és egyéb bünügyi múzeumok

uan minden alkalommal bukkan az ember valami 
újra, érdekesre. A varsói rendőrség múzeumának 
igen gazdag és t~llulságos anyagában három egé 
szen különös tárgy kelti fel a figyelmet. Az egyik 
egy két és fél-három m. hosszú rúd, amelynek vége 
harapófogószerűen két karomban végződik. A kar
mok belseje vatelinnel vannak bélelve. A karmok, 
rendes körülmények között, nyitott állapotban áll
nak, d'3 egy, a rúd mentén lelógó zsineggel szoro
san összecsukhatók. Ez a rejtélyesnek látszó szer
kezet az utcai villanykörte-tolvajok szerszáma, 
ampllyel az utcai közmegvilágítási célokat szolgáló 
vilI anykörtéket foglalatukból kicsavarják. 

A másik darab egy betörő fűrésze, amely a 
"colstock"-hoz hasonlóan apró ízekből van összeil
lesztve. Becsukott állapotban az eszköz bármel y 
zsebben elfér, nyitott állapotban kb. félméter hosszú 
fűrész . 

A harmadik múzeumi tárgya legrendkívüli1b 
és azt hiszem, hogy a maga nemében az egész vilá
gon egyedülálló. Ujjas bőrkabát, amelynek egés~ 
felület.e sűrűn egymás mellett álló, centiméter hosh
szú hegyes szögekkel van teletüzdelve. Egy betörő C) 
volt, aki "üzleti" útjain mindig felöltötte a szeged 
kabátot, hogy menekülése közben senki meg ne 
tudja ragadni. -

A közelmultban olvastam az egyik örs jelenté
sébell, hogy vidéken egy cigányasszony jóslás'3al, 
jövendőléssel, szellemidézéssel egy tanítónőtől 

báha, hol nem volt mit a tűzre rakni. Az örsparancs
nM: odaadta a fájdalmában és örömében félőrült 
ombernek forró teás kulacsát, ki eZizel visszlahozta 
öntudatához feleségét. Pár perc mulva kocsizörgós 
hallatszott. Tóth-Pál őrmester felverte a közelbffil 
l evő tanyai boltost és takar6t, tüzelőanyagot, meg 
tejet hozott. Rövidesen más képe lett a szobának. 
Az őrmester kipirulva rakta a tüzet s a takarót 
gondosan ráterítette laz anyára és gyermekére-o 
Hálálkodások között folytattuk tovább a sZÜlIgálatot. 

Kis táVOlIság után hangűk szava szállt felénk a 
szikrázóan hideg, csillagvilágos éjszakáJban. Úgy 
él'eztem, hogyamellettem szótlanul lovagló 'l'óth
Pál őrmeste'rnek nalgyon, nagyoll meleg le,tt a szíve, 

A harangok szava boldogan lihegve jött felénk. 
A Gyermek megszületett. Mindnyájunknak és mind
nyájunkért. 

A karáosonyi éjszakában, ünnepi harangok uj
jongva ámdó hangjában mentünk a pusztán, ahol 
megtalálta szívét Tóth-Pál őrmester és megértette 
az élet szent értelmét, a sz,ívet megtöltő szeretet. 

A mese csak úgy lesz teljes, ha elmondom még 
azt is, hogy tudomásűm szerint ezt az írást már 
mint törzsőrmester, bűldog családi körben, kis fiát 
térdén lovagoItatva olvasgat ja. És nem törődik a,zzal, 
hogy a kicsike 11em veszi tekintetbe ruhája épségét. 
Csak éppen az ig.azság kedvéért azt sem hallgat
hatom el, hűgy otthon "külön ene a célra rendszere
sít~tt" nadrágot visel. 
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Hallgass meg minket . . . 
(Kiss KIÍ?'oly r. törm. - Budapest - felv.) 

töhb min t 800 pellgőt csalt ki. Ha ilyesmi meg tÓl' -

ténhetik, akkor nincs mit csodálkozni azon, hogy il 

cigány-jósnők, javasasszonyok, jövendőmondók :1, 

f~lu egysz~rű népét - a babonára hajlandóságukat 
kIhasználva - állandóan szipolyozzák. Ababoná:;; 
hajlam kihasználásával azonban gyakran még sú
lyosabb büncselekményeket is követnek el. 

1900-ban kiránduló diákok a Berlin mellett 
fekvő Grunewald erdőben, az úgynevezett "Ördög
tó" közelében ismeretlen nő holttestére bukkantak. 
Minden jel amellett szólt, hogy megfagyott. A ha 
lott ruháza1ának segítségével a rendőrség megálla 
pította, hogy B. Lujza 34 éves szabónővel azonos. 
A boncolás meglepetést hozott. A szabónő halálúi 
nem fagyás, hallem méreg okozta. 

A szabónő lakásának átkutatása során a rend · 
őrség levelekre bukkant, amelyeket egy J. nevű fa 
zekasmester írt a szabónőnek. A level ekből liltü nt, 
hogy .T. fazekasmester varilzslattal foglalkozott és 
a szabónővel is ilyen l-éven állott összeköttetésben. 
'raláltak továbbá leveleket, amelyek egy szolga ke
zétől sz{mnaztak. A levelek ből . kitünt, hogy a 
szolga is összeköttetésben tillott a varázsló fazekas
mesterrel. A fawkast nem sikeriilt megtalálni, mert 
feleségével és fiúval együtt nyomtalanul eltünt II 

Jakásáról. A szolgút a rendőrség megtalálta. El 
mondotta, hogy azórt I'ordlllt " fazekashoz, hogy 
mint varázsló valami rendkívüli szerelmi kalandhoz 
segítse, vi~7,Ont arról is van tudomilsa, hogy a sza
bónő a fm'.ekas titkos tudománya segítségével nagy 
vagyonho, akaet jutni. A fazekas mindkettőjüke~ 

éjfélre az "Ördög-tó" mellé rendelte, de ő, mivel vá
ratlan akadályok bukkantak fel, nem ment el a 
találkozóra. A rendőrség feltevése az volt, hogy a 
szabónőt a fazekas ölte meg az éjféli találkozón. 

A fazekas kézrekerítésére megindított nyomo
zás nemsokára eredményre vezetett. Hosszas taga
dás után a gyilkosság elkövetését a következőképen 
ismerte be: 

A szabónő t és a szolgát éjfélre az "Ördög-tó"
hoz rendelte azzal azigérettel, hogy ott megfelelő 
varázslat alkalmazásával mindkettőjük vágya tel
~esülni fog. Terve az volt, hogy varázslatként báj· 
ltalt fog velük itatni. A bájital strichnin volt. A 
gyilkossággal áldozatai pénzének és értéktárgyai
nak birtokaba akart jutni. Arra számított, hogya 
rendőrség kettős öngyilkosságnak fogja tartani az 
esetet és a gyilkosság lehetőségére nem is gondol. 
Az éjjeli találkára 10 éves fiát is magával vitte, 
hogy ezáltal a gyanúnak még a látszatát is elke
rülje. 

A szolga nem jelellt meg a találkán, ezért be
érte a varrónővel, akivel a strichnines folyadékot 
mindenféle hatásos hókusz-pókuszok között meg
itatta és utána áldozatát kirabolta. 

J óvaI kevesebb büncselekmény, főleg lopás, oe
töréses lopás történne, ha a közönség óvatosabb 
volna és jobban vigyázna a javaira. A berlini rend
őrség e téren a közönséget támogatja azáltal, hogy 
bünügyi tanácsadót tart, ahol bárki megkaphat;ia 
a kellő útbaigazítást. A tanácsadónak kis múzeuma 
is van, ahol a legkülönbözőbb ravasz találmányok 
mudelljeit állít ják ki, amelyek mind a bűnözök 
munkajának m,~gnehezítését és így a fokozott va
gyonőrzés céljait szolgálják. Itt sorakoznak egy
más mellett a legkülönbözőbb ellenőrző órák, bizo. 
tonsági zárak, villamos riasztó berendezések pl. láb
törlő, amely csengőket, harangokat, szirénákat L.oz 
működésbe, ha arra avatatlan rálép; az ablakolI 
bemászó tolvaj ellen könnyfakasztó gázberendezés 
véd, egy másik kiállítási tárgy, a "biztonsági mel
lény" a zsebtolvaj munkáját nehezíti meg, mert úl
dozatát csak akkor zsebelhetné ki, ha először a ka
bátját és a mellényt is lehúzná róla. Egy páncél
kamrát _ a mesterségesen ,előidézett légnyomás biz· 
tosítja. Amint ugyanis a kamra ajtaját avatatld.fl 
kinyitja, vagy pl. a falba tör rést, a ,beáramló külső 
levegő megváltoztatja a légnyomást és ennek köve~-
keztében olyan pokoli lárma támad, mintha a tűz
oltóság robogna vészes csengetés, tülkölés közepette -
valami tűzvész színhelyére. A .tanácsadónak na~y 
választéka van a kirakattolvajok munkájának me:~ ' 
nehezítésére szolgáló mindenféle elmés tecbnikai 
védőberendezések is. Ezek természetesen drá
gák' éppen ezért a kevésbé tehetős kereske
előket tanú cs okkal liltják el. Ilyenek pl.: a 
kirakatot üzletzárás után kiüríteni vagy legalább 
is ,az értékesebb tárgyakat onnan bevenni; cipőböl, _ 
harisnyáhól, keztyűből mindig csak egy bal, vag~: 
;jobb darabot tartani, sohasem egész párokat; ru · 
hákból nem szabad teljes öltönyöket akirakatha 
helyezni; értékesebb tÚl'gyakat mindig a kirakat 
mélyén kell tartani és nem úgy, hogy azokat a tol · 
vaj az üveg betörése u tŰl1, egyszerü benyúlássnl 
llIegkaparíthassa, a kirakat kivilágítva hagyáliia 
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Kitüntetett bajtársak. 

1 

Kormányzó Úr Ö Főm(i]
tósága 1. vitéz Horváth 
J ózsef I. alhadnagynIl k 
(III. ker.), 2. Bolh Imre 
tiszthelyettesnek I II. ker.), 
a magyal' t'ziist érdem
keresztet. 3. Bérczi J á
nos (IV. ker), 4. Kiss 
Gyula (VI. ker.), 5. Nagy 
András (VI. ker.) alhild 
nagyoknak, 6. Muzsla!l 
Medárd számvivő alhad
nagynak (III. ker.) és 7. vi
téz Horváth István szám
vivő tisztbelyettesnek (II. 
ker.), a magyar ezUst 

2 

üzletzárús után szintén védelem; a kiállított tál" 
gyak .- ha lehet - ne. legyenek valódiak, vagy csu
pán utánzatok legyenek, így pl. az optikus szerelje 
ki a lencsék egy részét a készülékekből, a fegyver
kereskedő a zár belsőrészeit, a rádiókereskedő űre'S 
dobozt helyezzen a kirakatába és a csemegekeres
kedö sonka, sajt, vagy szalámi utánzatokkal és 
vízzel telt cifra palackokkal töltse meg kirakatát. 
Az is célszerű, hogy ha a kereskedő a kirakatb~~ 
figyelmeztető cédulát helyez el, hogyakirakatban 
nincsen érték (utánzatok stb.). 

A kiállított tárgyak legérdekesebbi.ke és eg~. 
ben legmulatságosabbika egy irattáska. Ez a danb 
fl pénzszállító bankszolgák vagyonvédelmét hiva
tott szolgálni. Az írattáskában ugyanis szerkezet 
va n elhelyezve, amely ugyancsak a táskában le-vő 
autódudát szólaltat meg, mihelyt a táska a titkot 
nem ismerő kezébe kerül. A dudálás addig nem 

érdeméI'met, 8. Pataki 
Is/ván I. számvivő tiszt
belyettesnek (III. ker.), 
9. vitéz Farkas István 
tiszthelyettesnek (I. kor.), 
10. Tóth István III. (V. 
ker.), 11. Ujvári Imre 
(VII. ker.) és 12 Kiss 
Fer-enc (VIT. ker.) törzs
őrmestereknek v., vala· 
mint 13. Tóth György J. 
(I. ker.) motoro B törzs
őrmesternek It magyar 
bronz éJ'demél'met ado
mányozni méltoztatott. 

8zünik meg, amíg a táskán elhelyezett rejtett gom· 
bot meg nem nyomják. Mivel ezt a tolvaj nem 
ismeri, a bankszolga hóna alól kiragadott táskával 
nem jut messzire, mert az olyan pokoli lármával 
dudál, mint egy hatalmas túrakocsi. 

Néhány év előtt a londoni Scotland·Yardoll 
megjelent egy vidéki baromfitenyésztő és a bűn 
ügyi osztályon hosszas mondókába kezdett, hogya 
baromfi farmján napirenden vannak a lopások. A 
tisztviselő türelmetlenül félbeszakította az atyafit. 
hogy panasza nem ide, hanem a lakóhelye szerint 
illetékes -vidéki rendőrséghez tartozik. (A Scotland
Yard ugyanis csupán súlyos, bonyolult bűneselek· 
mé~yek nyomoútsánál nyujt a vidéki rendőrségnek 
segítséget). A baromfltenyésztő erre kijelentette. 
hogy ő nem panaszt jött tenni, neki a rendőrségre 
egyáltalán nincs szüksége, mert a tolvajt saját mÓJ· 
szerév~l, önerejéből már el is csípte. Ö csak éppen 
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erről a módszerról szeretne beszélni, mert meggyo
ződése szerint érdemes arra, hogy az a tolvajok 
keserűség'ére közkinccsé válj on. A tisztviselő biz
tatására az atyafi azután kipakolt a módszerével. 
Elmondta, hogy ismeretlen tolvaj állandóan lop
kodta a Idss tojáskészletét, amely a farm egyik 
épületébeu a városba való beszállításra várakozott. 
A lopások megakadályozására éber kutyákat szer
zett be, buktatódrótokat helyezett el az épiilet kö
rül, figyelt, szóval mindent elkövetett. de a tolvajt 
nem tudta leleplert::ni. Hosszas töprengés után nagy
l:izerü ötlete támadt. Fényképezőgépét rejtve, lesál
lásba helyezte. A gép lencséje a tojásoskamra ajta
jára volt beállítva. Az ajtót zsineggel összekötötte 
n fényképezőgép kioldójával úgy, hogy a gép az 
ajtó kinyitásakol' felvételt készített. Az ajtó becs ll
kása azutún két újabb zsinórt hozott működésbe. 
Az egyik zsinór az ópüle,t jobboldalán, a másik, 
röviddel ezután, az épület baloldalán okozott valami 
zörejt és egyid0jüleg két újabb felvételt is oldott 
ki. A tolvaj a zörejekre természetesen odafordította 
H. fejét és így a fényképezőgép a tolvaj ról mindkét 
oldalról készített felvételt . Ezt azért rendezte így 
be, mert hallomása szerin t a rendőrség is három 
felvételt készít a bünözőkről. Az elmés berendezés 
egyébként meghozta az eredményt, amelynél min
denesetre a szerencse is szerephez jutott. A tolvaj 
ugyanis hajnalban, tehát olyankor jelentkezett, am) ·· 
kor világos volt. A három felvétel igen jól sikerült 
és kétségtelen bizonyítékot nyújtott a baromfi te
nyésztő jóbarát jának és egyben szomszédjának bű
nössége mellett, akire eddig álmában sem mert 
volna gyanakodni. 

• 
A bűnözés elleni küzdelem fontos tényezői a mo

dern technika vívmányai, amelyeket erre a célra II 

technika valódi hazájában, Amerikában aknáznak 
ki a legjobban. A városokban rádióközpontból irá
nyított, részben vevő, részben adó és vevő állomás
sal felszerelt rendőrségi járőrgépkocsik portyáznak. 
Minden gépkocsinak, illetve gépkocsicsoportnak 
pontosan ki van jelölve a mozgási körlete. A körle
tek úg:y vannak megszabva, hogy a gépkocsik kör
letük bármely pontját néhány perc alatt elérhetik. 
A központban a befutott jelentéseknek megfelelően, 
térképeken állandóan rögzítik az egyes gépkocsik 
helyzetét és a felmerülő feladatoknak megfelelően 
innen történik a járőrgépkocsik irányítása is. A 
járőrgépkocsik sokoldalú munkáját szemléltesséi" 
az alábbi rendelkezések, amelyeket a központ Holly
woodban, egy napon gyors egymásutánban kocsijai
nak rádión leadott. 

"A .... körzet összes járóműveinek ! Figyelem! 
A Main Street és a 6. utca sarkáról 3 perccel ezelőtt 
egy zöld, roadsteres Blück-kocsit elloptak! üldözui 
nyugati iranyban a 6. utcában". 

Néhány perccel később: 
"A Plasa körlet összes járóművei! Figyelem! !\ 

Hillstreeten a 2. és 3. utca között fekvő üres telke' l 
liárom serdülő gyermek lőfegyverrel játszik!" 

Később: 
"Figyelem! N. N. számú kocsik! Figyelem! A 

Pícco Boulevard X. számú házában gyanus kutya.
ugatás és női segélykiáltások !" 

Ismét eltelik néhány perc, azutún a központ ú,i
ból megszólal : 

"Figyelem! N. körlet! Figyelem! A Oahuenga 
Avenue és Beverley Boulevard sarkán 7 óra óta 
gyanus kinézésű gépkocsi vesztegel! Ohrysler Cab
riolet, Ohio állambeli rendszámtáblávall" 

"Figyelem! N. kocsik! Figyelem! A városháza 
lépcsőjén részeg asszony trágár beszédével bot· 
rányt okoz!" 

"Figyelem! Az N. és X. körletek összes járómű
vei I Az ilyen és ilyen utcákban gyanus egyén meg 
nem engedett ,sebességgel hajt kék, roadsteres Pack
anl-lwésin, rendszámtábla a sártól olvashatatlan!" 

Ez így megy tovább majdnem szünet nélkül. A 
központ, mint az egész mozgó szervezet agya, állan
dóan résen van, figyel, intézkedik, irárÍ.yít. E rend
szer kiválóan bevált és felbecsülhetetlen szolgála~o
kat tesz mind a megelőző, mind a nyomozó szolgá·· 
latnak. Nem ritka eset, hogy a fürge járőrgépkocsik 
a helyszínen rajtaütnek a betörőkön. mielőtt azok 
még a zsákmányt összecsomagolhatták volna. 

A bűnözők természetesen ferde szemmel nézik 
ezt az intézményt és igyekeznek védekezni ellene. 
Ohikagóban előfordult, hogy saját adóállomásuk
kal zavarták a rendőrségi központ adását, sőt azt 
is megteiték, hogy a központ nevében saját 
rádiójukon elirányítot.ták az összes kocsikat abból 
a körletből, amelyben valamire készültek. 

Az ismeretlen. 
írta: BIHARI AND RAS törzsőrmesteI'. 

Amíg kezdő csendőr voltam, természetesnek ta
láltam, hogyaszentestei szolgálatba el kellett men
nem, mikor meg járőrvezetősködni kezdtem, magam 
kértem, hogy elmehessek. Így aztán meg is szeret
tem ezt a szolgálatot, de nem azért, mert rendszerint 
semmi ,se történt, hamem, mert ezen az éjszakán 
olyan különös volt az egész község, az egész világ. 
Több csend volt, több jószándékot láttam és a hosz
szabb ideig világos ablakszemek előtt portyázni sok
kal szebb volt, mert a világosság a csendőr barátja, 
segítője. Ilyenkor hinni lelhet többet az embernek 
és én úgy éreztem bevonulás után, hogy ez a nyuga
lom-látáJs a'z én karácsonyi aj án dékom. Lassankint 
vágy tam is ez után a szolgá;lwt után, ezért örömmel 
vettem, hogy az örsparancsnokom most is engem ve
zényelt ki. 

Néhány év óta ugyan má.r cSaJládom van: csen
des szavú, mosolyogn.i szerető asszonyom és két ked
ves, medvebocs-kövér, játékos kis fiam, akiket nagyon 
szer·etek, mégis ma este is így köszöntem nekik: 

. - Apátok éjfélig a községIben lesz, ha meg .. 
vártok, szép mesét mondok nektek! 

Tudtam, hogy akkorára már az angyalokkali fog
nak kelgetőzni álmuk szép mezején, de ezzel csak vi
ga,sztalni aka.rtanl őket. Nem szerették, ha szolgá
latba megyek. Különösen a nagyobbik fí'am méltat
lankodott mindig. Ehhez már joga yolt, miután két 
fényes szemével már nemcsak nézett, hanem már Ili · 
tott is; kis kÖ'V'ér ujj,aival már mutogatta az i meg u 
betűket. Gondolkodn.i tehát tudott már. Most is rám 
nézett pillantás nélkül a csiHog6 karácsonyfácska 
alól. Fején a gyertyák és az arany fénye szétömlött. 
a.rcocskáján a piros almák színe. 

- Méj nem megy a Dudász báczi t 
Osak ő tudja, miért küldte volna Dudás törzs· 

őrmestert, akinek szintén két gyermeke volt. Én azt 
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hiszem, azért, mert a sZÍvóben már meggyökeresedett. 
a szeretet irántam. Azt meg az anyja szava által az 
Isten ültette belé. Ez volt nekem az egyik szentestei 
ajándékom. Felkaptam a fimnat, megcsókoltam. De 
viszonzá,sra Jl{'!l1 ta.láltam, rám se néz{'tt. méHaillan 
lettem rá ... 

Mert volt lllá~ ajándékom (s még. Azt mint 
csendőr kaptam. Szolgálatban. 

Az éjféli mise után tovább portyáztunk a kÖ'k 
ségben. Meg-megálltuuk az utcákón, inkábh r.s'ak 
azért, mert anny j &v a'}att már így szoktuk s henne 
v'olt lábunkban ll. megállás. Csak ezért. álldogáltunk 
hát itt is, ott is, mert ezen 'a,z éjszakán igazán nem 
vártunk senuni búni. Aztán tovább mentünk. A hó 
csak maga világított már, az apró ablakok sárga 
fényfoltjait valaki már felkapkodta róla ... Mi ma
radtunk csak ébren az egész itteni világban, csend 
borult a házak tetejére és az udvarokra. 

Fordultunk s egyszer ott voltunk megint a 
templomhoz vezető szűk, kissé meredek utcácskán. 
Felmegyünk a templomhoz, gondoltam, onnan a 
dombról szétnézünk a község felett. aztán nemsokára. 
két óra, vége a szolgálatnak Gondoltam. de másként 
történt. 

Mert a kis utcán lépegetve, egyszerre egy férfi
alak tűnt elénk. NeszteleniU jött a hóban. Városi 
hosszú, fekete kabát volt rajta, fején kemény kalap . 

. ~-._. ..... ---

Kezében, úgy láttam, bőrönd. Nagyon értékes lehe 
tett ez a bőrönd, mert úgy tartott'a a kezében, magu 
előtt, mintha tojások lettek yolna benne. Ki lehet ez 
iJy késő éjs~akában1 

Egy hirtelen mozdulattal már a Balogék kapu
jáJhoz lapultunk. Dc Katona őrmester szuronyhiivelyo 
odacsapódott s erre II fé>rfi fclkapva a fejét, meg
állott. l!-'igyelt. Eg~' f('lpereig. Aztán nyugodtalI jött 
továhb. Ki lehet ez? '" Vendég volt "al,ahol, talján a 
jegyző úl'é>kJlál~ Lehet ... de hová inegy '~ Ki engedi 
01 vendégé>tójféJi idöhem.1 Vonat nem indul. csak 
kora reggel. Ki cz~ ... 

EJéjeléplem a kapualjból. Hánk köszönt szára
zon, nyugodtan, mintha tudott volna rólunk. 

- .Tó estét! Az urak most l!:i kint vannnkl 
- .Tó estét kívánunk! - Visi'oOlJozLullI. -- Mi 

kint, de Ön ~ 
Nem sokat gondolkodoti. 
- Biz én is kint vagyok a JO méleg swbából, 

H pl<"uános lU'éknál voltam, de holnap már szolgá
latban vagyok a gyárban, haza kelJ monni, megyek 
az állomásra. Pedig fényesen éreztem magamat :lZ 

öl'egnél. Ismerik, úgy-e~ 
Meglepődtem, erre a feleletre nem számítottam 

A plébános urat jól ismertem, tudtam róla, hogy 
aki vendég nála, az három napig nem mehet ki II 

kapuján. Most mégis elengedné' Meg1epődten: 
azért is, mert vonat ilyenkor nem megy. Nem pá-
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rohász a szent haJ'na!on, 
Irta: Maru/tta;y G;yu{a. 

Fehér imaszőnyeg terül le a földre, 
gyermekszemsugárból angyalkézzel szőve. 
Kondul a nagy harang, hajnal-reményt hirdet, 
szívekb e harmatoz békességet, hitet. 

K is falus'i házak, tűzhelyek, rég-vágyak 
fehér hólepelben ... s megváltásra várnak. 
A kenyérért fáradt, eltikkadt szegények 
ajkán új erőt nyer a fohász, az ének: 

Mutasd a csillagot, égi jelt a földnek, 
szeretetnek ízét, színét az örömnek. 
Zengjen a dícséret a földtől az égig, 
hozsannázzon velünk fenn a magyar Ég is. 

szolt a helyzet ,semmiképpen. Egy kicsit izgatott 
lett\~m, de már nem egyszer kiugrasztottaru én a 
nyulat olyanoknál, akiket nem ismertem, de akik 
olyan valakire hivatkQztak, akit ismertem. Most még 
megtoldottam ezt a szokásomat, ami egyszerű volt és 
abból állott, hogy megkérdeztem ílyenektől valamit 
a közös ismerősről. Vagy tudta, amit kérdeztem 
vagy hazudva elárulta magát. Mindenképpen köze
lebb jutottam személye tisztázásához. Most, mOh 
dom, meg is toldottam ezt, amennyiben olyan vala
kit kérdeztem tőle, akit én sohse láttam, sohse hal
lottam: 

- Hát akkor Ön - feleltem vissza - a plébá
nos úr unokaöccse, a Bertalan mérnök úr~! 

Ismétlem, sohse hallottam ezt a nevet, de azt 
tudtam, hogy semmiféle atyafisága nincs a plébános 
úrnak. 'rehát: vagy igent mond s akkor hazudott, 
vagy nemet mond s akkor nem tudtam meg többet 
felőle. Hacsak azt nem mondja: Nem kérem, én mill> 
vagyok, én X. Y. vagyok. Ez az ismeretlen azonbf1.1i 
ravasz volt s azt felelte: 

- Honnan ismer~ 
Ezzel kifogott rajtam. Egyelőre. De nem hagy

tam magamat. 
- Kérem, mérnök úr, - feleltem - ismernünk 

kell nekünk a falu atYilfiságát is ... De menjünk, 
kérem, mert még le tetszik késni a vonatot. Mi is 
éppen arra tartunk. Katona őrmester, maga menjen 
elől, tapossa a havat! 

- Igazán nagyon kedvesek - hajtotta mt'g 
magát felém az ismeretlen. Elindultunk. Én már 
tudtam, hogy itt valami nincs rendjén. Már Katona 
őrmestert is tervszerűen rendeltem elénk, hogyha 
a mérnök úr el akarna "sietni", ne juthasson messze. 
Tudtam, hogy Bertalan mérnök csak az én névisrue
retemben él s a plébános úrllak semmiféle atyafi
sága nincs. Saját szájából tudtam. Az ismeretlen t,.
hát valóját letagadta. Oka van rá, az bizonyos. Az 
okkal valami összefüggésben lehetett a bőrönd, ami 
úgy lógott szinte merev kezében, nlintha minden
nél értékesebb volna benne. Mi lehet~ Kriszkindli L 

Egymás mellett ruentLlnk és szerencsém volt. 
mert aprókat léphettünk csak a sikos hó miatt. VoH 
időm látni, hogy az ismeretleÍl az ujjait nem a bö 
rönd fogantyúján tartja, hanem jó részt annak az 
oldalán. Szinte féltette, hogy ki ne nyíljék. Vagy tl 

zár volt rossz, vagy nem volt idő már becsukni ~ 
Nagy izgalommal néztem az ismeretlen arcát, ruhá
ját, bőrőndjét. Még nem állhattam eléje, de nem 

is akartam elengedni, ha már ennyire hazudott előt 
tem. 'l'isztázni kellett még egyetmást. 

- " Sokan voltak a plébános úrnáH - folytftt 
tam a társalgást. 

A v ál aszt sej tettem. 
- N e . . . em . . . - akadozott. 
- Az édesanyja biztosan ~ 
- Igen! - hagyta rá készségesea. Ezzel egé-

szen elvesztette a játszmát. mert szegény jó tekin
tetes asszony éppen esztendeje húnyta le szemeit. 
De folytattam, higyje, hogy fogja az orrom végét. ' 

- Persze, a káplán úr is f 
- Igen, az is ott volt, az a magas szőke, szem· 

üveges, úgy-e, arra tetszik gondolni ~ 
A káplán valóban így nézett ki. Tehát őt láttl! 

ez az i3meretlen. Hol láthatta~ Az éjféli misén7 
- Az éjféli misén is tetszett persze lennn -

Örömmel felelt: 
-- Voltam, igen, tessék elhinni, olyan megható 

ilyen fővárosi embernek ilyen kis templomban. 
Na, tehát volt az éjféli misén s ott látta a kár.' 

hint. A plébános úmál már nem volt. tudtam. De 
llem volt másnál sem, hisz ő mondta. hogy a pll'!
bánosnál volt. De a templomban volt. Mi lehetett 
a célja otU ... Már tudtam, 

Volt a templomban. ezen a szentestén idegek 
ben, látta, hogyaperselyekbe hullanak a fillérek. 
látta, hogya szentségtartó arany, talpazatán két. 
oldalt zöldes drágakövek szikráztak. Megfelel ,a hí
rének a szentségtartó ... állapította meg biztosan. 
Azzal adott áldást a káplán úr, mert a plébános ú)' 
hetek óta ágyatnyomó beteg ... 

Egyszer vége volt a misének. a megbékélt lel
kek hazatértek s legutolsónak a sefű-sefa sekres
tyés cingár alakja is lecsoszogott a dombról. . . 
aztán viszontlátták egymást: az idegen és az arany 
kehely ... 

Igy vetettem számot az adatokból. Még csak 
t.árgyi bizonyíték kellene . .. Talán a bőröndben 
lesz valami . . . Hogy nézhetném meg anélkül, hogy 
gyanúrnat felfedném ~ . .. Egy kis balesettel ki 
lehet verni a kezéből azt a furcsán tartott táskát~ 
Persze ... Mire a7, utca végére lecsúszkáltunk, illeg 
volt a tervem. A saroklámpa alatt szándékosan 
megcsúsztam, de úgy, hogy fellöktem a mérni)k 
urat is. Nagyot kiáltott, kalimpált és a bőrönd je 
nagy meglepetésében elrepült a kezéből. Mire a 
földre ért, szét is nyílt. Szétnyílt és a tartalma 
elibünk került. Arany kehely drágakővel, gyertya
tartók, bádogperselyek .. Zörgős dolgok, azért 
kellett úgy tartani, mint a liliomot! Gondoltam 
én ezt! 

A mérnök fel akart ugrani. de visszalöktem. 
- Ne mozdnljon! - szegeztem neki a szuronyt. 

Katona, bilincset rá! 
Katona ekkor csukta be a száját - a csudálko

zástól. De ugrott és az ezüstös lánc nemsokál'a ti 

mérnök úr kezén villogott. 
Aztán megengedtem, Ihogy felálljon. Megvizs-

gáltam a bilincselést s azt nem találtam egészün 
jónak. 

- Fordítsa a két tellyeJ'ét egymásfelé, mintl:a 
imádkoznék - mondtam Katona őrmesternek. -
A .. mérnök úr az éjféli misén elfelejtett imádkozlIi, 
igaz, mernök úr~ 

Igaz - morog ta. 
- Nahát. akkor indulhatunk. 
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. vitéz Leveld'i Kozma Miklós m. kir. belügyminiszter berlini látogatása során a német nemzeti munk,as,zo']gálatot l,s 
ta,nuImányo'z'ta. A táborban elgyütt-tal'tott munkas,zolgála tosok ,k,atonás fegyeleilllben é,lnek, közmun'ká,ka,t végeznek. 

Anikkelóra. 
Ida: CSURKA PÉTER. 

'l'uri Gergelynek öt apró gyereke volt. Út.széli 
házának abll3kain befütyült a Krisztus-ünnep előttI 
szél. Vándorok, a1kik Csanádpalota felől jöttek, mond
ták, hogy itt is, ott is megfagytak emberek. Ger
gely reggel felé jött haza. Még. csak szürkült, rumÍ
kor hat.almas fát húzott be ma,ga után az udvarba. 
'l'este gőzölgött a csikorgó hidegben. Felesége, öt 
gyerekének. elnyűtt !3SSzonya, kint állt az e,res" 
alatt. dideregve nézte a fával küzködő emberét. 

- Hunnan való~ ... 
Az ember nem szólt semmit. Bement a házba, 

a,z asszony utána. A gyerekek még a,ludtak a vac
kokban. Fülledt hideg volt bent, a fagy_ezerféle vi
rágot rajzol.t az ahla,küvegekre. 

- Ma kal'ácsonyeste! - mondta halkan az asz
szony. 

Úgy mondta, -mintha ez a szó kiesett volna a 
gondolatai közül és mintha utána kapott volna, 
mint valami üvegcserép után, mely ha leesik a 
földre, zajt csinál és fölébreszti a gyerekeket. Pedig 
a gyerekeknek nem szabad tudni, hogy karácsony 
este lesz. Krajcár sincs . a háznál hónapok óta. A 
gyerekek mezít,lwb didere,gnek a földes 8zobában, pe
nészes, f'akó az arcuk. Oipő, csizma, ruha kék in
kább, mint karácsonyi 0secse-becsék, karácsonyfa .... 

De semmire se telik. N em be8zél tek hát a názárethi 
.r ézusról. Titkolóztak és úgy fájt a szívÜk. Nem me
sélték, hogy Ekbatániából, vagy talán Khaldeából 
útrakeltek három mágusok... királyok... és csil
lag vezérelte őket az éjszakában ... 

Arcukra fagyott a szeretet sz,ava, mint a decem
beri zuzmara az aMaküvegekre. 

Az ember kiment, fejszét fogott, gaHyazni kezdte 
a fát. Öllel hordta be a konyhába. Az aS8zony be
gyujtott a kemencébe. 

- Lopott fa, gözült jószág! - mondogatta 
maga elé, helebámult a parázgba. - Az országút ról 
vágta ki! ... Hed, rájöhet még az útbiztos ... 

Az ember bet.oppant. 
- Add ki az uHasomat!... Bemegyek a vá

rosba! ... 
- MiérU - bámult az 'asszony. 
- Gondoltam, hogy eladom a nikliórámat, oszt 

veszek valamit ezeknek a gyerekeknek. Mégis hát 
legyen egy kis örömük... , 

Az aS8zony azonnal kinttermett az uHassal, rá
ad ta az urára. 

- Pedig sajnálom azt az órát - motyogott Ger
gely. - Jó ória, l'égi óra! Együtt volt velem GaIí-
ciába is... ' 

De aztán csak nekivágott az országútnak. Behú
zott nyakkal ment a csikorgó hidegben .a,z út köze
pén. A sürgönypóznák daloltak mellette. Mintha a 
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világ minden jaja, kínja, öJ'Öme ezerhangú orkesz
terben dp.Járdázott volna ki belőlük. 

Fe,lesége nézte egy ideig a kapuban, aztán neki· 
fpgott a félbemaradt fának, felfűrészel te, felaprózta, 
behordta. Öröm bujkált a szemében, besza,1adt a 
házba. 

- Idehallgassatok kis pulyáim... Ma jön a Jé· 
zuska . " Most mesélek nektek... Tudjátok, egyszer 
hiirom király útra kelt ... Ment az éjszakában ... 
csillag vezérelte őket... Nagy tündöklő fényes 
csillag ... 

Turi Gergely akkor tért rá a makói útra. Ment 
toronyiránt. 

"' 

Ny.akra-főre kínálgatta a piacon a nikliórát. Di
csérte az óra kiváló tulajdonságait. Hogy csak 
nyolcnaponként ken felhúzni, hogy éjjel világít, 
mint a szentjánosbogár, nem muszáj gyufát rán
tani. Az ember elejtheti, rát,aposhat, annak oszt 
mindegy. Mert akár ökörszekér mehet át rajta. A 
ketyegése meg olyan egészséges, hogy az szinte 
csnda. Nem .késik, nem siei. EgY8zóval csuda-óra! 

De a c8uda-óra nem kellett senkinek. Még csak 
olyan ember ·8e akadt, aki valamit is ig'ért volna 
érte. Legtöbb mosolygott, meg se hallgatta, pedig 
csak tíz pengőt kért az óráért. Gergelynek vörösre 
f1agyott a keze a nagy kínálgatásban. Dél már jócs
kán elmult, a niklióm még mindig me,gvolt. Ekkor 
valaki azt tanácsolta neki, hogy vigye el egy órás
hoz. Az órás is fanyarul mosolygott és azt mondta 
Gergelynek, hogy ugyan hát nyissa ki egy kicsit a 
szemét! Hány órát lát ebben az üzlethen~ Kará
csony szombatja van, boldog volna, ha egyet is el
adhatna, nemhogy még ő vegyen! 

- Áron alul eladnék barátom, csak pénzt lás
sak! ... Nekem is ünnepem lesz,édes barátom! 

Gergely kiszédült az üzlethől. Az óra fagyosan 
meglapulva ketyegett a marlu'than. Tikk-takk, tikk
takk, mondta az óra és Gergelynek a torkában is tik
takkolt a keserűség. Nagy, ölremenő, kegyetlen, eget
csapkodó keserűség. 

- Krisztusom, hát hol vagy~ 
Már elhagyta a városi. A korai téli este sietett 

utána. Lassan ereszkedett le a feje felett, míg egé
szen be nem takarta. Most várják otthon a gyerekek 
~ rágta a gond Gergelyt - mert az asszony 'biztosan 
felbiztatta őket! De Uramisten, üres kézzel beállí
tani~ ... Legjobb vóna haza se menni!... Rongy 
em berparánynak nincs helye a földön! ... 

Lázongott a nagy mindenség 'ellen. 
Előtte a sötétben valaki haladt. Férfi volt s mi-

kor utolérte, köszöntötte. 
- Hova, hova ~ - szólt rá a másik. 
- Királyhegyes felé. 
- Na, akkor tarthatunk együtt egyideig. Én még 

Kövegyen is túl megyek ... 
Amint Gergely a sötétben kiveheite, az ismeret

len hatalmas ,ember volt, vékony kis kabátban fe
szültek a vállai, szeme, mint izzó két farkasszem 
csillant meg néha. 'Azután sokáig elszótlankodtak 
egymás mellett, csak csizmájuk kopogott a kőke
ményre fagyott úton. 

- Ránk esteledett! - lökte ki a szót egyszer a 
nagy. - Makón vóU 

- Makón vótam! 
- Mi járatban vót Makón~ 

- Sorja van annak, sorja! - sóhajtott Gergely. 
- Nagy a szegénység! ... Ránk jött az ünnep ... Ot 
apró gyerek ... Egy kis örömet akartam nekik haza
vinni ... Dehát nem sikerült! ... 

Ej, haj, így s úgy, sóhajtoztak és k000gtak egy
más mellett a siket csendben. Ej, haj, ej, haj, cudar 
ez az élet! Különösen Gergelyből csapkodott ki a ke
cierű beszélihetnék : 

- Tuggya, van egy nikliórám. Régi jó óra, fájin! 
Azt. akartam eladni, hogy vegyek valamit kis köly
keimnek. Még eddig mindig megjött valahogy a J é
zuska, szűkösen bár, de megjött. Egyéb örömük se 
vót esztendőkön át. Csak a Jézus1m! De az idén esse 
lesz! Vas nélkül megyek haza. 

A nagy ember azt mondta, hogy ő is hasonlókép-
pen van. I 

Kövegy felé ágazott el az út. A nagy ember 
megállt. . 

- Hát én erre ... 
- Én meg erre - didergett Gergely. 
- Osztán mennyiér3Jdná azt az óráU 
Gergelynek megcsillant a szeme a sötétben. 
- Megvenné ~ I 

- Elébb látni akarom ... 
Gergely kigomholkozott, a zsíros kis szíjról le

esatoltaaz órát. 
- Hát nézze meg! ... Masinát gyujtunk . " Ma

gának odaadom én ezt nyolc pengőéTt! ... 
Ahogy ezt kimondta, hatalmas ütés érte a ha

lántékán. Elszédült, előrebukott. Elnyult az út kö· 
zepén. 

Mikor magához tért, feltápászkodott, tántorgott 
és pillanatokig nem jött rá, hogy mi történt vele. 
Forgolódott j ohb ra-b alra, előre-hátra, mert az út
iránnyal sem volt tisztáhan. Ralántéka sajgott az 
ütéstől. Eszébe jutott az óra. Rémülten tapogatta 
zsebeit. De az óra nincs, nincs! Sehol sincs az óra! 
Az ismeretlen ember sincs sehol! Még csak a csiz
mája kopogása se hallatszik már, eltünt a kövegyi 
országúton a vak sötétben. 

Most mit csináljon~ ... Kiáltson~ ... Kinek~ ... 
MiérU . .. Ki hallja meg~... iMég tanya sincs a 
közelben! ., . I 

Állt az út közepén, mint bús bolond, kit elhagyott 
józan esze. Majd szaladni kezdett, mint éjfé:li kisér
tet, akit megzavmtak. Alaktalan alak, kit felismer
hetetlenné fest a rácsavarodó sötétség, bukdácsolt 
előre. Bajuszán jégcsap-tövisek szúrtak mindenfelé. 

Tikk, takk, tikk, takk. A szíve ketyegett kegyet
lenül az óra helyett. Tikk-takk. Kegyetlen ez az 
élet! Tikk-takk! 

• 
Lassított. Ugy érezte, mintha követné valaJki. 

Megállt, visszafordult. Ilyenkor a nesz is elhalt. 
- Ki az1 - kérdezett bele a sötétbe. 
Választ nem kapott. Elindult. Ujra neszelt va

lami a háta mögött. Ismét megállt, visszafordult. 
Most már kivehette, hogy jÓrpár lépésnyire tőle ha
talmas eb hegyezi rá a fülét, szükől, csóválja a 
farkát. 

- Gyere ide, te! 
A kutya szűkölve lapult le a lábainál. GergeJy 

lphajolt, megsimogatta. Pár jó szót hebegett neki. EI
tév·edt eb, kiv·e'rt kutya, gondolta. Az is megvil1ant 
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ti fejében, hogy a tegnapi nagy vadászatból marad
hatott itt. Ez is lehet. A kutya hálásan nyalta meg 
hideg kezét, felágaskodott, száj'on csókolta vihogva, 
szűköl ve, panaszkodva. 

Azután pedig nagy örömre kapott. Jljlőre sza
ll;ldt, hátramaradt, futkározott ide-oda, de mindig 
hálásan megtért és fel-felvihogott Gergelyre. Majd 
elmarad e'gyszer, gondollta Gergely. Haza nem viheti, 
mert mit adjon neki, mikor magának sincs. Külön
bGll is sötét gondoliatok fojtogatták már ekkor .. . Ki 
tudja, hol lesz ő már reggelre~! ... Minek ez az élet 'l 

Közeledett a falu. Már betlehemesek járkáltak 
ablakról-ablrukra. Énekeltek : "Pásztorok, pásztorok, 
jöttek Betlehemből ... " 

Szállt az ének, mert már akkor jucleai pásztorok 
énekeltek mindenütt az egész világon ... 

Gergely a Sallamon-üzlet elé ért. Utszéli csárda 
és szatócsbolt. 

Megállt az üuet előtt . A betlehemesek éneke le
simította lellke bársonyát, a szálló ének nyomitn meg
békélt szívében kis rőzse-tüz gyult ki és hogy ide 
az üzlet elé ért, lobbot vetett: bemegy Salamonhoz, 
nlegkéri, adjon neki valamit kontóra. Megfizet ő 
emberségesen vagy ledolgoz.z:a, fát vág, vagy akármit 
csinál. öt apró gyerek, Slalamon úr! . " 

Benyitott. A kutya erőszakkal követte, beIlll"ta 
magát az ajtón. 

- Nem mégy el, te! . .. Mars el, te! . .. Aggyon-
isten jó estét, Salamon úr! . . . 

- Fogadj Isten! 
Gergely leüH, egy asztal mellé. A kutya a lábá

hoz feküdt. 
- Hát ezt a gyönyörü kutyát honnan vette, jó 

ember~ 

Gergely csak most vette szemügyre az ebet. Ha
talmas orosz agár! . '. Az a ! ... Gyönyörű! .. . 

- A magáé~ 
Gergelyt, mint az országúton az ismeretlen em

ber, úgy kólintotta most fejbe egy gondolat. Kivert 
kutya, gazdátlan, elpusztulna úgy is! 

- Igen! . . . Az enyém. Makóról hozom . .. Pénz 
helyett kaptam! 

Salamon mustrálgatta a kutyát. 
- Szép állat ... Orosz agár! .. . Eladja'? 
- Hogy eladom-i, aztat teccik kérdezni ~ 
- Igen. 
- Hát, ha jó árat kapnék érte!~! 
- Mi lenne az a jó ár~ 
- Mennyit gondol Salamon úr~ 
- A fiamnak kéne, az orvosna,k!.. . Hogy 

mennyit gondolok~! .. . Tudom is én ! ... Hát kap-
hat érte, mondjuk . . . negyven pengőt ! 

Negyven pengő! Szédült Gergellyel a világ. Go
molygott előtte a pult, az üvegek. Látta az átnyíló 
ajtón keresztül, hogy a füszeráj ban feldíszített ka
rácsonyfa áll, karácsonyfadíszek, girland ok, h6zuz
marák ... Karácsonyi mese . .. Hány óra~ ' " Csilin
gel a harang a faluban!.. . Várja 'az asszony, a 
gyerekek! ... 

• 
Örökégésü nagy fényes csillag bújt fel az 

égen a falu felé Gergely úts~éli háza megett. És úgy 
tünt fel Gergel y nCik, ahogyelhaladt az útszéli bá
dog Krisztus mellett, mintha szóra nyílt volna az 
rsten Fia szája a feszületen. Mintha azt mondta 
,"olna: - J ól tetted! 

-
A börtönök életéből. 

í rta: BEÖTHY KÁLMÁN százados. 
(Befejező közlemény.) 

A másik mély hatást keltő állomás az elítéí1 
életébén az, amikor feltételes szabadságra bOCSaL
ják. 

Az igazságügyminiszter azokat részesíti ebben. 
akik egy évet meghaladó szabadságvesztésre (fog
ház, államfogház, börtön vagy fegyházra) voltak 
elítél ve, büntetés Lik háromnegyed részét, illetve az 
életfogytig elítéltek legalább 15 évei, kitöltöttel.:, 
szorgalmuk és jóviseletük által alapos reményt 
nyujtottak a javulásra, akik pedig közvetítőinté
zetben voltak, ott a javulás· reményét megerősí 
tették. 

Mindjárt szembetűnik a különbség: az, hogy 
a közvetítőintéz,etbe csak a fegyházra vagy böetönre 
ítéltek közül lehet belltalni, míg ezt a kedvezményt 
egyéb szabadságvesztésre ítéltek is elnyerhetik. Dc 
nem uocsáthatók feltételes szabadságra azok, akil, 
lopás, rablás, zsarolás, sikkasztás, orgazdaság, csa
lás és szándékos gyujiogatás bűntetteiben vagy 
vétségeiben visszaesők, aztán akiket a bíróság nem
csak szabadságvf)sztésre, de dologházba is utalt; 
akik külföldiek; akik l'egyelmi úton büntetve vol
tak addig, amíg a fegyelmi vétség elkövetésétől 

számított egy év letelik. A visszaesést úgy kell értel
mezni, hogy a lopás miatt egyszer már büntetve 
volt egyént annak tekintik, ha nem is ugyanazt a 
bűncselekmény t követi el. Az előző blintetés kiállá
sától számított tíz éven belül. 

'l' udnunk kell, hogy a feltételesen szabadságol 
tak hátralevő büntetési idejük leteltéig, az élet
fogytig tartó fegyházra ítéltek négy évelteltéig 
rendőri felügyelet alatt állanak. Részleteiben ezzel 
nem foglalkozom, mert a Btk.-ből ismerjük, de is
merhetjük a Csendőrségi Lapok hasábjairól i8. 
Czeglédy Jenő százados úr tollából (1930). 

'" 
Egyszer aztán elérkezik a szabadulás napja is. 

ErJ'ől szólva szeretném valahogyan érzékeltetni 
olvasóimmal az esztendők hosszú sorát . . . A zárka
kat, a munkatermeket, a kosztot, az arcokat, ame
lyek az eIítéltet hosszú éveken át körülvették, a 
fegyőrt vagy börtönőrt, aki nem egyszer fedte t a
lán meg, aztán az éjszakákat, megint a zárkát 08 
ismét az éjszakákat. A három első napot, a három 
első hónapot, aztán a kétszázadik napot, majd :t 

kétezrediket .. . s egyszer ennek is vége. Az elítélt 
dsszanéz az . eltöltött napokra. Hogy az ideje alatt 
mi minden ment végbe a lelkében, azt nem tudni. 
Csak elképzelni lehet. És ezzel a kérdéssel nem sza
bad nem törődni, az olvasó ne higyje azt, hogy an
nak boncolgatásával ráhatást akarok elérni. N ern. 
Nincs szükségem rá. Dc közel akarom vinni az 01-
vasót az elítélt lelkéhez abban a percben, amint 
tudtára adják, hogy holnap 10 órakor elhagyhatja 
az intézetet. Holnap. Tehát még van egy éjszaka. A 
sötét éjjel még egyszer eljő s a sötét: a bünök öle. 
A szerelem; a gyilok, az eltulajdonítás és a tüzloh
bantás és minden más bün: a sötét gyermeke. Rell 
desen. Az elítélt végignézi enmagát még ezen az 
éjjelen és számot tesz : maradjak jó~ Vagy: vissza
fizessem a nyomorultnak a "kölcsönt"~ Vagy: mi
ből fogok éln U Vagy: ezután ügyesebben teszem, 
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amit tenni fogok. Beszélhet nekem a csuhás, beszél
het nekem a másik... nekem mindegy... Ez az 
éjszaka válaszutat is teremt. Bizonyos, hogy örö
met is. Az örömérzését az előtt, aki a kétezredik 
napig nem léphetett ki egyedül az utcára. Holnap 
már a maga gunyáját veszi feL Megint Nagy Sán
dort vagy Baranyi 'l'amást kell benne nézm ed 
nem az 567-es rabot ... Ezt ő is tudja. Azt mondja az 
egyik fegyőr: sok van a szabadulók között, akll1 
nem látszik, hogy örülne, de van, aki szemtelen. 
Van, aki a templomba kívánkozik. Van, aki nyiltan 
megmondja, hogy szabadulása után kocsmába 
megy, mert kiszáradt a torka ... Ki tudja: az utolsó 
éj szakán milyen elhatározás szüle tik ~ 

Az elbocsátás kétféle: szabadlábrahelyezés és 
elszállítás. Utóbbit azokkal szemben alkalmazzák, 
akik külföldiek és az országból való kiutasításra i.~ 
ítéltek, azok, akiket a rendőrhatóság illetőségi he
lyére kíván toloncolni, vagy olyanok, akik az inti·
zet vezetőségének véleménye szerint szabadulúi'l 
után is veszélyesek lehetnek a vagyon- és életbi'&· 
tonságra. 

Minden szabadulót rendbehozott ruhában bocsú.~ 
tanak el. Nem lehet kienged ni őt szakadt, rongJns 
ruhában, hiszen nyomban elvennék előle a társada
lomban való elhelyezkedés lehetőségének legelső fel
tételét is azzal. ILyenre már eleve rossz szemmel 
nézne mindenki. A rendben levő ruhához kiadják 
neki mindazokat a tárgyakat, amelyeket annak id(~· 
jén elvettek tőle, kiadnak kezeihez útiköltséget s 
ha több pénze volt ennél, azt postán hazaküldik. Az 
utolsó pillanatig gondolnak mindenre. Ha sZlJgény 
volna annyira, hogy keresménye nem fedezné az 
útiköltséget s az első néhány napi éleimi szüksé~!
tetet, a rabsegély alapból néhány pengőt is adnl'J~ 

neki, Kezébe adják az elbocsátó levelet, illetve el
száJlitátmál a kényszerútlevelet. Ha a szabaduló 
kívánja, kiállít ják számára a büntetőintézetben vé{!,· 
zett iskolákról is a bizonyítványt, sőt még annak 
igazolását is megkapj n, hogy az iparban milyen 
ismeretei vannak. Ennek alapján iparigazolványhoz 
is joga van az illetőnek. 

A szabadulásról a községi előljáróság (rendő!'
kapitányság), amelynek területén a szabaduló lete
lepedni kíván, értesítést kap. 

Ne legyen ez az értesítés ok és alap ahhoz, hogy 
a körle ~ülJkbe érkező volt fegyencet, foglyot vagy 
rabot most már mindenképpen addig "figyeljiik", 
zaklassuk, amíg meg nem unja azokat és el nem 
tűnik - bíinözni ismét. Legyen az az értesítés 
figyelmeztetés:-jön egy ember, akit igenis figyelem
mel kell tartani azért is, hogy bűnt lehetőleg ne 
kövessen el, mert lehet, hogy testi és lelki összeté
telénél fogva a bűnhajlam benne van, dacára min
den büntető intézeti kényszernevelésnek, de azért is, 
hogy vajjon nem lehet-e megtartani őt abban il 

javított .gondolkodásban, amire az intézetben annyi 
idót, türelmet és időt fordítottak~ Egy ember érke .. 
zik vissza az őrsködetbe, akit feljegyzii.nk az arra 
rendelt helyeken, mint büntetett előéletűt, akinek 
a nevét a közös asztalnál, a járőr eligazításnál nem 
egyszer emlegetni fogunk, akinek a háza környékén 
meg-meg fogunk állani, akinek életét határok kÖ7:é 
~zorítjuk a szabályok foganatosítása során, de ... 
ez az ember szerenesétlen is. 'l'ámogatásunkra szorul. 

A figyelése, szemmeltal'tása szigorú mértékkel 
mért legyen. Engedni nem szabad semmit. De a 
szigorúság mellett a szívnek is szerepet kell adni 
azért, hogy meg tartsuk az embertársat a társada
lom ban. Hálátlan feladat az utóbbi, de feladat. Hú-

Még a füstje ls gyönyÖtl'üa!6g ... (Egy f.e'iYellc fe$tménye.) 
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látlan, mert tapasztalatból tudjuk, hogy nem egy 
szabadult fegyenc haza se ért a falujába, már ismét 
bünözött. Van, aki hazajött, éldegél több-kevesebb 
ideig s aztán megint bünözik. Van, aki a büntetőia.
tézetbcn megismert ipari tudás segítségével most 
már más bűnt is elkövet, mint annak előtte. Van, 
gkinek minden tanítás, lelki támogatás: maszlt~,g. 
Szappanbuborék. A kenyérhiány, a bosszú, a ter
heltség, a szenvedély és még sok minden más hata
lom elnyomja a tegnapi, utolsó lelkészi intést, az 
igazgató jó tanácsát stb. Ez bizonyos. De ez még 
nem jelenti azt, hogy ne lennének a szabadultak 
között olyanok is, akiknek használt a börtön vagy 
egyéb intézet. Nehéz feladat a csendőr előtt, de a~t 
hiszem, hogy az eddig elmondottak után most mil." 
világosan látja maga előtt mindegyik eléje kerülő1;: 
azt, hogy nem sötét zárkának a sarkában, vasbilin
csekkel a kezén és lábán ülő és senyvedő valakinek 
kell gondolnia az elítélte t, ha:ne~ a · társadaloill 
olyan tagjának, aki szerencsétlen körülményei foly
tán ideiglenesen kivált abból és a kiválás alatt 
olyan emberek kezei, olyan rendszer keretei közé 
került, ahol nlÍnden törekvés oda irányul, hogy 
visszakerüljön oda, ahol a helye van, a társaua· 
Iomba. 

Azok, akik az elítéltekkel foglalkoznak, azért 
érdemelnek, illetve érdemelnének meg mindt'n el
i,smerést, teljes megértést. Dicsórete·t. 

Most már tudjuk, hogy sokkal nagyobb szerepE' 
van az igazságszolgáltatásban a bilntetés végrehaj
tásának, mint az ítéletnek. Tudjuk, hogy nem volna 
az ítéletnek eredménye semmi, ha az elítéltet be· 
löknék egy zárkába és ott hagynák évekig, mond
juk. De igenis joggal várható eredmény, ha a végre 
hajtás azokkal ;lZ elgondolásQkkal történik, amiket 
ismertettem. Ezeknek -a végrehajtói a börtönügyi 
tisztviselők. Isméilem: minden di0séret az övók. 
Mert hogy mit jelent évekerl át, ki:Uön-külÖ'll fog.lal
kozni száz és száz biínössel, csupán azzal a céllal, 
hogy hasznos tagjai legyenek ismét a társadalom
nak, azt elképzelni is nehéz. Micsoda lelki erő, mil
\'eltsé~, figyelem ós tiire;[em, hivatássz·eretet és oda-

Munlm a rahgal'idm;úgban. 

adás kell, meg sok minden egyéb . . . azt mi, kíviil
~nók nem tudjuk~ Sejtheti az, aki, mint én is, végig 
jártvTrl az intézeteket és néztem a munkát, a csendes, 
reklámot nem kivánó és azt visszaut'asító munkát. 
Még akkor is őket illesse a dic.séret, ha azt olvassuk 
az ujságban: . . , a betörés tettese X. Y., aki csak 
néhány nappal előbb szabadult a .. . fegyházMl. Még 
aldwy is, ha 'ezt ismételten olvassuk. Mert ismét
lcm~ ahány elítélt, annyi testi és lelki ö'sszetótel, ami 
kizárja azt, hogy mindGgyik javultan hagyja el az 
intézetet. j\fég akkor is, ha minden egye8 mel,lé külön 
lelkószt, tanÍtót és egyéb tisztviselőt .állítanánk. Mert 
a természeti adottságokat (terheltség, szenvedélyek, 
indulatok, akaratgyöngoség, szellemi gyöngeség, ön
zés, bosszúvágy, stb., stb.) az egyénből kimetszeni, 
attól őt megszabadítani, nem e tisztviselők köteles
sége. Azután az sem a kötele,sségük, bár maguktól 
megkísérelnek mindent, hogy a szabaduIót k'enyér
hez juttassák és mmál meg is tartsák. Tehát: 
mennyi minden, ami hatásukon kívül esik! 

A börtönügyi tisztviselők feladata: a rendes 
életmódhoz, a munl"ához és a kötelességekteljesíté
sóhez való szoktatás. A többi: a társada10m köteles
sége volna. Sajnos, igelJl kevés szerv él ezzel a hiva
tással és a nagy társadalom pedig jórészt semmit 
sem tud erről a hatalmas, erről a nagyon fontos 
munkár61. Még akkor sem volna szabad elhanyagohli 
ezeknek a szerencsétleneknek az életsorsát, ha nagy 
ország lennénk. Egy nemzetnek sohasem lehetnek 
olyan fiai,akiket mellőmi lehessen bármi okból, ha
csak nem hazaárulás miatt. ~Ii'nden kózre szüksége 
van a nemzetnek, kár, nagy kár, hogy a társadalom 
nem siet folytatni azt a munkát, amit e tiszt·v1selők 
végeznek. Mi, csendőrök, abban a he']yzetben va
gyunk, hogy hivatásunk teljesítése. során beleavat
ko:z;hatunk a szabadult ember életének irányíltásába. 
Meggyőződésem, hogy ezek olvasása után mindenki 
tudni fogja .azt a módot, azt a határt, .armelly,el és 
<Lm eddig elmehet e téren. 

A visszaesőkről mutatok be egy táblázaitoL 
alább. A visszaesés előidézője, feltámasz.tója a ter
mészeti adottság, a ga,zdasági helyzete az. egyénnek 
és az élet sok más kiJhatása. Ha a esendő!' intézke
désév'el csak egy embert is vissz<atarthat a bünözós-
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WI, többet tett, mintha .. . nem is tudom hirtelené 
ben mit mondjak Sohse felejtse el, amit a ti,sí!itvise
lők se hagyn8!k figyelmen kívül : az emb.erre'l kell 
foglalkozni, azt kell az eléje k'erülőben tekinteni! 

v. t,iblázat. A datok fi, visszaeső eIítéltekl'ől. 

I 
j<]!özöleg büntett 

vagy vétség miatt Katona 
Év Az elitéltek száma btlntetve vol t 

1 I 2-3 I több volt I nem 
ízben I volt 

1930 9315 4812 2990 1513 4400 3401 

-- - - - - --

1931 9924 5015 3094 1815 4669 3777 

-- - - ---- - - --

1932 10810 5088 3R14 Hl08 4801 4394 

Mindegyikkel másként kell bánni. Termószetes: 
mint az örsön beosztottak mindegy,ike más és más 
és ezÉ'rt más és más bánásmódot igényelnek abból a 
célból, hogy tudásukat, e1rediiket, k!épesség,eiket a 
szolgálat javá.ra értéke,síteni lehessen, úgy kell az 
elénk került, szabadult emberrel is bánni abból a 
célból, hogy vis,szajusson a becsületes akarású embe
rek közé. Elég teher a szabadultnak a falu szeme és 
szája: tudjuk, hogy a falu szája ölni képes és tud is. 
Elég, ha onnan megka-pja az ilyen az elmaradhatat
lan megszólást... állítom, hogya csendőr szavát még 
jobban megfigyeli és megjegyzL Sőt, várja. Rágódik 
rajta" Ha jószándékú II szó, feljebb emeli a fejét. Ha 
ismétlődik a jó .szó, maga értékét kezdi firtatni en
magában és ha a szíves szót újra hallja, lassan el
hiszi, hogy ugyanaz lett, aiki a többi: egyenjogú 
tagja a községnek . .. Nem mindegyik szabadult 
érdemli ki idővel ezt a bánásmódot. Azért hang
súlyozom: egyénenként kell kezelni e:oeket. Sokszor 
persze nem egy !hétig és nem is kettőig. Mert lesz
nek, akik ravaszok és jót mutatnak ... Egyénenként 
kell kezelni őket. Érdemes. Kell és kö,telesség. 

Búc,súzzunk Cll az intézetektől és a foglyoktól. 
Búcsúzóul bemutatom olvasóinknak a börtönök sze
mélyzetét: együttvéve mind kifogá~talan katonás 
magatartású ember. Veszélyes feladatkör munkásai. 
Szép munkának a munkásai. Élükön az, igazgató, a 
fogházvezető ügyész, a lelkész, a tanító, az orvos, a 
t.itkár, a fogalmazó, a tiszt és a főtiszt. Egyetemet 
Yagy főiskolát végzett munkások. Az őrparancsnok, 
a fÜ'gházőrmester, fogházör, bö,rtönőrmester, bör
tönőr, föfegyőr, fegyőr. A márianosztrai intézetben 
a halk járású és Hzerény, kedves, igazán kedves 
Szent Vince-rendbeH nővérek. 'risztelegjünk előttük, 
bár' a köJr,sönös tisztieletadás nincs eiMrva. Nem 
kutatom: miért nincs. De ha tisz.telgünk, jeIét adjuk 
annak, hogy megbeosüljük a munkát, amit a nemzet 
érdekéhen végeznek. 

Az igazság kedvéért azonban nem ezzel búcsú
zunk. Megmondom, amit az intézetben hallottam: 
tapllisztalat, hogy, akik igényjogosult"ági igazol
vány birtokában tőlünk a büntetőintézet,ekhez jut
nak. nem felelnek meg a várakozásnak. Nem ízlik 
nekik a szolgálllit, ninosCInek az ellátmányokkal meg
elégedve. Annakidején, amikor a testületünkhöz 
iparkodtak, megmoz.g.a,uak minden kö,vet, hogy sik'e
rüljön iparkodás uk s ezzel ki tudja, kiket ütöttek el 

G T --

n kenyórtől .s aztán... mikor innen az igazolv,á:ny 
birtokában el akart.ak menni, ismét igénybevettek 
minden protekciót, képviselőt és má:somat és sikerült 
nekik elmenni tőlünk s aztán ~ . . . Elégedetlenek. Az 
ilyenektől ugyan ki várja, hogy a nevelésre hiva
tott börtönügyi tisztviselőknek segítségére legye
nekf Hála lste.n, hogy kivételre is találtam. Hozzám 
jött, jelentette, hogy az ... i örs ről jött ide, de na
gyon sajnálja lépését, mert bár itt is kiérdemelt már 
néhány sz6beli dicséretet és a komiszkodó rabok 
mellé kíséretre legtöbbször őt osztják be, mégis ... 
má:s volt az a dicséret, aJIllit a szárnyparanosllok 
úrtól kapott egy-egy fell jelentés fogalmazvány án , 
má:s volt az a koszt, amit Mari néni főzött és más 
volt ő az egész világ előtt, amikor a kapun kilépve 
járőrtársával szétnézertt, hogy merre is induljon 
neki az őrjáratnak . " Itt ugyan nem ázik ós nem 
hasogatja a lábát az idő, nCllll szemlélik egyre-másra, 
nem kell írásbeli dolgozatokat izza,dnia, mégis ... 
csak még egyszer visszamehetne! Mondtam neki: 
nem leh,et és ha már idekívánkozott, beesülje meg 
volt nevét és a kenyerét. Itt is a hazát szolgálja. 

E hosszú, részletekben közöH cikkl'ől már nyi
latkozott előttem tiszt és legénységi bajtárs. Egy
formán azt mondták : sok új dologról szereztek tudo- _ 
mást, egészen érdekes dolgokról. Ez az én legtelje
sebb öTömöm, mert ezt akartanl. Ezért is nem "szak
szel'üsködtem", csak tájékoztatást adtam. 

Legközelebb a fiatalkorúak büntetésvégrehajtú
sát fogom ismertetni, arról adok ismertetést, hogy 
miként igyek,szik az úllamhata'lom a bün féregétől 
terhelt fiatal fákat megmenteni ... 

Téli fényképfelvételek. 
Irta: vitéz KAPOSSY GYULA g. százados. 

Nehéz lenne eldönteni, hogy melyik évszak gaí:
dagabb fényképtémákban, de az bizonyos, hogy a. 
tél nem marad a t.öbbi mögött. Ennek ellenére alig 
lehet látni szép téli fényképfelvételeket. Talán II 

tél hidege, kényelmi szempontok játszanak közbe. 
Nem hinném azonban, hogy ez csendőrt befolyásoJ
jon. Inkább arra gondolok, hogy sokan visszariad
nak a téli felvételek vélt nehézségeitől. Habár ez 
sem csendőr jellemvonás, mégis erre gondolva írom 
közleméllyemet, hogy egyrészt rá mutassak a téli 
fényképtémák változatosságára, másTészt segít
ségére legyek a felv,ételek elkész.ítésébnn mindazok
nak, kik fényképfelvétellel akar:jilk megörökíteni fl 

tél szépségeit. 
A hó, jég, zúzmara, köd gyönyörüen tiikröződil, 

vissza a fényképen és nem okoz annyi csalódást. 
mint a s7.ínekben pompázó nyár képe. 

A tél szele a legérdekesebb vonalakat építi sí
kon, dombon, utakra, háztetőkre. 

A lábnyomok, kocsik, szánok keresztül-kllisul vo
nalai a porladó, vagy olvadó hóban szép árnyékai k 
kal tán nem alkalmasak a felvételre~ 

Kell-e szebb téma, mint a zúzmarabokréta alatt 
roskadozó fák, bokrok képe: avagy az eresz csepe
gőjén képződött jéglándzsák csillogva a napfényben. 

A téli köd, félig elnyelt alakjaival, lámpáivaj 
kimeríthetetlen sok témát nyujt. 
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~zek a csodálatos téli jelen&égek osak díszét, 
kel'etét is képezhetik más témának. Hát még llJI 

lyen kedves a kis jégsávon csuszkáló gyerekek bol 
dog képe! A falnsi lakodalmi menet, a disznóperzse
lés, vagy ' a mező, erdő behavazott útján botorkáló 
anyóka képe sem utolsó! 

Módunk van most már nemcsak szigorúan 
csendőrtémájú képeket is beküldeni a Csendőr8égi 
Lapoknak, használjuk fel hát ezeket is. Csupán a 
karácsonyi felvételeket említem még fel, mert azt 
hiszpm, hogy ilyet minden amatőrfényképező szívo- . 
8en készít. 

:Most sorba veszem azokat a szempontokat, me
lyek a felvételek készíiésénél figyelmet érdemelnek 

Ha a sok téma köziU kiválasztottuk a felvéteb'l' 
legalkalmasabb témát, következik a képszerkesztés. 

Hogya fő téma tényleg a tőle megkívánt hatást 
keltse a szemlélőben, annak uralkodni kell a képen. 
ezért hf\]yezzük el lehetőleg az elő, - de legfeljebb 
a közép térben. HaSZlJáljunk diafragmát (lencseszű
kítés). Igy minden bizonnyal olyan éles képet ny~
riink, hogy aképen az anyagszerűség, - ami a téli 
felvételeknek elengedhetetlen követelménye, - ér
vényesül. 

Ne felejtsük, hogy más a csillogása a fagyott. 
és más az olvadófélben levő hónak. A porlós. fu
gyott hóban a nyomok összeolvadnak, míg a fri,;
sen esett, vagyolvadó hóban élesen rajzolódnal{. 
A hó ezen állapotának a képen történő érzékeltetésf.' 
a kép hatásának elérése érdekében elengedhetetlen. 

A behavazott. fehér téJi táj unalmassá, egy
hangúvá tenné képünket. azért keressük az áruyé
kokat, tárgyak vetületét. Hogy az árnyékok és fény 
foltok még jobban érvényesüljenek. használjunk fel
vételünkhöz sárga sZÍnszürőt. Erre legalkalmasabh 
az l-es szám ú. 

A nap fényének a havon csillogása. visszaverö
dése (reflexe) van, ezért felvételeinket csak fény
udvarmentes lemezre készítsük. (Ilyet kérjünk vagy 
rendeljünk.) 

A téli felvételek készítésénél egyik legkén,ire
sebb kérdés az expozició. 

A hó, a köd fehérsége már magában véve Ji! 
rövidebb expoziciót követel. mint ahogy azt máR 
évszakokban készített felvételeinknél tapasztaltuj,. 
de óvatosságra int a téli felvételek alkalmával 
gyakran előforduló fényvisszaverődés is. 

Más évszakban készített felvételeinknél köny
nyen segíthetünk egy kis túl-expozición, az al 
exponáltakat is tudjuk egy kissé erősíteni, de a téli 
felvételek túl-exponált lemezei szürkék és erőtlenek 
lesznek, ellenkező esetben pedig nem lesz elég rész
let a képen. 

Gyakran láthatunk igen sikerült téli felvételt, 
mikor nagy pihékben hull a hó. Ezekben legtöbb
ször kis foto-csalás rejtőzik. 

A hóesés természetes felvételéhez állítsu k gé
pünket védett helyre, kapualjba vagy eresz alá. a 
zár sebesség ét pedig úgy válasszuk meg, hogy an
nak gyorsasága ne érje el a hulló hó mozgási sebes
ségét. Igy a hópelyhek a képen kissé elmozduhak. 
nagyobbak lesznek, ami igen kellemesen növe1i a 
hatást. 

Nehezebb. de igen értékes felvételeket készithe
tünk ellenfényben, vagyi,s mikm a nap előttünk, il
letve kissé jobbra, vagy balra áll a témátó1. llog.~1 
a gép l1yílásába a nap sugara, akár }rö:.-;yetJ e nül I 

.\ Lél kos;-;orúja ... (Bálint örm. Budapest - fe lv.) 

akár visszaverődés folytán 1e ne jusson, ajaIllatos, 
sőt bizonyos körülmények között elkel'ülhetétif:'nül 
szükséges az objektív köré egy fekete matt karton
lapból, vagy posztóból készített gyürüt alkalmazni. 
Legtöbször az is célra vezető, ha az objektívl'e ke
zünkkel vagy kalapunkkal árnyékot vethnk. Az ül
lenfényben készült felvételek általá1aJl hosszabb 
expoziciót követelnek és rendszerint li SZÍllszíirő 
használata is fölösleges. A felvétel eg yik fő köve
telménye, hogy az árnyékolt részek is l'észletdí,sa k 
legyenek. 

A téli felvételekhez általában hígHott .,lőhívót 
használjunk. Ha a fények és árnyékok között nagy 
eltérés mutatkozik, ajánlatos kiegycnlítö (Metol
Hidrohinon) előhívó használata. 

Most a karácsonyi felvételekrői szeretnék l'gyet
mást elmondani. 

Sokszor elegendő, ha a kal'ácsouyfának esak 
egy kis ágát fényképezzük le, egy gYf'riyával, egy 
csillogó dísszel, vagy egy boldog<1,ll játszadozú g~'er
mek örömet sugárzó képe már egymagában többet 
fejez ki a Karácsony ünnepl hangv latából, melf:'gé
ből, mintha az egész szobarészt öl'ökHetthk volna 
meg. 

A kivilágított karáesonyfa fényképezése móg 
több gondot okQz. Ha röviden exponálunk nem jön 
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elő képüllkön a fenyőúgak sötét részh>te, hosszabb 
expozicióval pedig, .- még fpllYlldvarlllPILies leme
zell is, - a gyertya fénye körül rwtáE<t rontó fény
udvar keletkezik. 

Hogy felvételünk .3ikel'iiljön, legcélravezetőbb 
cljúrás a következő : 

Először elkészít.iük rel'iételünket a megvilágí
tott fáról, vagy annak ogy részóről, de ft ;sycrtyákat 
előbb eloltjuk. 

A felvétel után a gépet chúejuk, ügyelHhJk 
azonban, hogy az eredeti helyéről 1:':1 ne mozduljon. 
11~zt 'köyetőleg meggyuj,tjU'k a gyertyákat, (csillag
SZÓl'ót) és most egy tized, vagy ötödlldlsodperc ee 
megvilágítjuk újból' a lemezt. liJzzol az eljárássnl 
igen hú képet nyerünk. 

Arva magyaroli advenIJén. 
Írta: Pa{asovszR;Y Bila. 

Vígasztalósul jöjj hát, szűzi Advent! 
R eményes napok évadja, jövel! ' 
A z áldott 1iár-ás boldog kínja szent, 
Ha Messiásunk napja 1nár közel . 
M int gyarló ember bánat kön[Ö:>ében 
Száll időkön át bús szíveinkbe ... 
áh, messzeszállott, boldog gyermekévek, 
Alom/világba elveszők, mesések, 
Mily régen volt, mikor még győzve hU tem. 

Vigasztalásul jöjj, fehér Roráté! 
Decemberi napoknak hajnala! 
Szívemből ma is úgy fokad az A vé, 
H rt megcsendül a csengők szűz szava 
S úgy zeng ma 'ils még ajkamról az ének, 
Ha miséjén Sanctushoz ér a 1Jap, 
Mint szent örömben elszállt g.yenneké'vek 
Ahítatteljes Adventidejének 
Szűzcsillogású miséje alatt. 

Kínunk vigasdalásául jövel hát 
Arkangyaloknak égi ser'ege, 
á, áldott Angelus, óh, boldog Glóriák 
áh, Advent, - boldog várás négy hete! 
H add újuljon szívünk ma hófehéren, 
H alleluját fennenzengve szólunk, 
E gyászos napok setét fertőjében 
Meakulpáját sírva zengő népen 
Könyörülj, óh Bonitas Angelórum! 

Úgy éljünk benned, szép adventi álom, 
Mint gyennek dajkamesék álmai,n, 
Mint hívő ember első áldozáson, 
Kinek lelkéből mess.zeszállt a kín. 
Úgy éljünk benned, mint karácsonytváró 
Gyermek, ki számontartja napjaid, 
Oly édesen, oly szent .örömbe fájó 
Vágyakozással várjuk a Megváltó 
Pehér örömben kelő napjaU. 

áh, jöjj Karácsony boldog, drága napja, 
áh, szállj szívünkbe égi szent ör-öm, 
N apkeleti bölcseknek csillagja 
Szikrázva pattanj égi tűzkövön! 
Fehér Roráték lágy har-angja bongj ma 
És orgonák, halkult an zsongjatok, 
áh, Angelu80k, szálljatok zsibongva 
És A vék szálltán sűrü könnyet ontva 
Ujuljatok ma, bús rab magyarok! 

Karácsony ünnepe. 
Írta : MÉSZÁROS MIHÁLY törzsőrmester (Siklós). 

A szeretet, a legszentebb érzés legszebjJ ünnepe 
a karács(fny. Ennek az ünnepnek közeledte megdo
bogtatja mindenütt a világon az emueri szíveket, 
örömet okoz gyermekeknek, felnőtteknek. Van eb
ben az ünnepben valami, ami közelebb hozza az em
bereket egymú8hoz, valami, ami legyőzi a haragot, 
az ellenségeskedést, valami, ami a vallásos úhítaton 
túl is boldogságot lop be az ünneplők lelkébe. ÉV
pen ezért a karácsony nemcsak vallási ünnep, ha· 
nem a túrsadalomnak és egyénnek egyarúnt a szü ' 
retet ünnepe. 

Évről·évre ránk köszön t a karácsony ithítatos 
ünnepi hangulata. Nekünk is mindannyiszor köte· 
lességünk, hogy ujra és ujra elmélyedjünk ennek a 
csoditlatos mélységű nagyünnepnek az érzéseihen. 

Karácsony ünnepén gondoljunk a 'Trianon által 
elszakított magyar testvéreinkre is. Vajjon nem 
messiási hivatást szán-e nekünk is a Gondviselés 't 
Nincs-e valami végzetszerüség ebben, hogy siker
telen kalandozások, véres Koppány lázadások, ki
rálygyilkosságok, trónviszályok, tatárdúlások, török 
basáskodások, kuruc-Iabane testvérharcok, árulásoíc 
erőtbomlasztó párttusák, Habsburgi erőszakossúgok, 
Bachi szörnyűségeK, emésztő közjogi vesszőfutások 
és más ezernyi megpróbáltatáso!\: után, - szétszag
gatva, leigázva, kifosztva, siralmas állapótban-, 
de mégis élünk~ 

Remegő szivvel, lázas halántékkal, aggódó lé
leldcel nem réved-e tekintetünk ma is a betlehemi 
fénylő csillagra, nem bolyong-e bujdosó képzele
tünk ott az Isten-ember egyszerű jászO'lánál ~ N em 
lesünk-e jósjelekct a jöyendőből, álomfejtő vajáko· 
sok módjára? Nem várunk-e mi is magyar Messiást'! 

Karácsony-e ez1 Ajkunkra vehetjük-e már a 
"béke" és "szeretet" égig szárnyaló himnuszát~ Örül
hetünk-e a fenyőzúgásos, vadvizes Kárpátok, a gyo
páros Erdély, a tejjel-mézzel folyó aranykalászos 
Délvidék nélkül1 

Ülhetiink-e igazán ünnepet, míg belső kóruk, 
meddő testvérharcok, kicsinyes önző érdekek miatt 
gyűlölködések emésztik fel a maradék magyarság 
életerejét, míg gond, betegség, nyomor, gőg, elége
detlenség, megnemél'tés, hazugság, tudatlanság 
emészti véreink ritkuló sorait. Van-e hát magyar 
megváltás~ Van, de önmagunkban hordjuk a mc~
vúltást. Önmagunknak lehetünk csak a Messiása. 

Legyünk kitartók munkában, hüségben, hagyo
mányaink megbecsülésében, áldozatos hazaszeretet
ben s előttünk éjjel-nappal, robot közt és pihenő 
óráinkban egy cél, egy szent cél: a történelmi Ma
gyarország gondolata lebegjen. 

E gondolatokkal köszöntöm a bajtársakat kará
csony ünnepén, kérve, hogy céljaink, e.szményeink 
va.Ióraváltásában, javunlcat szolgáló törekvéseink
ben továbbra is összetartsunk, hogy megértésünk 
megfeszített jövendő munkáinkban is erőt és bátor
ságot adjon . . 

Gondoljunk magyar testvéreinkre Csonkaorszá
gunk mai szomorú karácsonyán is és ha majd tt 

fenyőágakon a gyertyák kigyúlnak, gyúljon fel 
szívünkben is a szeretet, a béke és az erős, magyar 
hit ki nem alvó örök fénye. 
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Leghűségesebb olvasóink. 
ltt közöljük három l~ghűségesebb olvasóllk k6- . 

péL Bercsényi Arpád szv. tiszthelyettes (Budapest) 
19'25 jalluár 1., Farkas Ferenc tiszthelyettes soly· 
mári különítményparancsnok 1925 július 1., Halász 

KáToly törzsőrmester v. 
(Kisbodak) 1925 július 1. 
óta megszakítás nélkül 
clőfizetnek lapunkra. B~
zonyára soha nem gondol
tak arra, hogy ez valami
kor majd érdemet fog 
jelenteni számukra, hanem 
járatták és olvasták a 
csendőrség lapját egy
szcl'űn azért, mert hisz-en 
1\ oki k írj II k: a esendőriik 
nek, Tizenkettő, tizenegy 
és fél e,ztendő azonban 

. tekintélyes idő s akik 
üyon tántoríthatatlanul kitart.anak a maguk baj
társi lapj,a mellett, azok megérdemlik ezt a szá
mukra váratlan elismMóst és azt a szerény jutalmat, 
amit nekik, mint lapunk legdereka,bb olvasóin,ak 
most juttatunk: mindhár-
man aszfaliórát kapnak 
jutalmul, hogy emlék is 
legyen, meg hasznos is le
gyen. 

De megemlékezünk 
azokról a bajtúl'sakról is, 
akik 1926. Január 1. óta 
előfizetők: Arwly Lá8'dó 
ny. thtts (Majoshúza), Ba
bos József tőrm. (Székes
fehérvár), Bérces Lajos 
tŐrm. (Szentlőrinc), Bor
bély Viktor thtts ('l'isza
lök), Iglódi József tőrm. 
(Kartal), Jenőfi István thtts (Kisbér), Kéri János ny. 
aJhclgy (Budapest), Kiss Miklós thtts (Debrecen), 
]{övesd'i Mihály alhdgy (Debrecen), Németh János 
thtts (Kecskemét), Odor Kálmán tőrm. (Fűzfőgyár

telep), Palotás József tőrm. 
(Pécs), Szeidl József ny. 
szv. thtts (Kőszeg), Tankó 
Arpád tőrm. (Budapest), 
Tölgyes István tőrm. 
(Nagyigmánd), 

És névszerinti felsoro
lás nélkül ugyan, de meg
emlékezünk azokról is, 
akik 10 éve, 8 éve, nehány 

• éve, vagy akár csak ne
hány hónapja 'Ülőfizetőink, 
mert ők is ugyanazt te
szik, amit a most meg
jutalmazottak és meg

dicsértek: járat ják ésolvassák a lapot s ezzel is bizo , 
nyítják, hogy szívvel-lélekkel csendőrök. 

De üdvözöljük ez alkalommal mindazokat is, 
akik nem előfizetők, de a lapot hűségesen olvassák. 
VaJn közöttük, aki leveLekben számol be ragasZikodá
seíról, van köztük sok-sok névtelen, akik csend
ben mffiradnak, de sorainkat mindig o1olvas'8ák. Ne
künk semmi más nem fontos l csa,k ez. Az előfb;~t0k 

öregjelÍt sem azért emeltük itt ki, mintha anyagI 
s z'emp on tok vez,etnének bennünke,t. Nekünk ez drága 
rE'klám lenne, mert az előfizetőkön a lapnak fillér 

,haszna nincs. N em a reklám, nem az e,lőfizetések 
gyűjtés,e tehát a célunk most sem, hanem derék, hű
séges olvasóink buzdítása,: maradjanak lapunknak 
továbbra is jóbarátai, mert ezen a mostani erkölcsi 
elismereson túl is csak hasznos eredménye lehet 
ennek számukra. 

Nyomozási pályázat. 
A tanulságos nyomozások lapunk egyik leg

fontosabb rovata. Anyag érkezik bőségesen, eg;/j 
nagy hibája van azonban ennek az anyagnak: az 
egyhangúság. A rengeteg kéziratból igen nehéz 
úgy válogatni, hogy a rovatot elev.enen tarthassuk. 
Ennek e g y i k o k a az az általános tévhit, hogy 
ebbe a rovatba csak a főbenjáró bűncselekmények-
nek cr nyomozásai juthatnak be. 

Az egyhangúság m á s i k o k a pedig az, hogy 
legtöbben csak az úgynevezett paiádés nyomozá
sokkal mernek jönni, mert azt hiszik, hogy ha egy 
nyomozásban zökkenők, részlet-balfogások vannak, 
akkor már nem, jó és közlésre nem alkalmas a nyo" 
mozás. 

A z e l s ő o k r a az a megjegyzésünk, hogy 
n e m a b ű n c s e l e k n/. é n y s ú l y a a l é n y e
g e s, h a n e m m a g a a n y o m o z á s. Lehet akár
milyen súlyos a bűncselekmény, rttégsem bizonyos, 
hogyanyomozásban van tanulság, viszont egészen 
kis súlyú bűncselekmény nyomozása sokszor tele 
van érdekes válto.zatokkal, fordulatokkal es bonyo
clalmakkal, tehát tanulság gal. 

A m á s i k o k r a pedig azt kell irányadónak 
venni, hogy hibákból, zökkenőkből sokszOt· többet 
lehet okulni, mint a s'ikerből. 

E z e k e l ő r e b o c s á t á s a u t á n p á l y á
zatot hirdetünk ilyen értelemben vett 
t a n u l s á g o s n y o m ó z á s o k r a. A h ár o M 

l e g j o b b p á l y á z a t o t j u t a l m a z z u k. H a
t á /' i cl ő 1937 j a n u á r 31.~ a z e l' e d m é n y t a 
m á T c'i u s1-i s z á m u n k b a n f o g j '/,t k k ö
z ö ln i. 

A visszatett }eszek. 
Hasonfeküdt a fű közé lapulva. 
Fölötte csatagép szállott el zúg va. 
Bornba dörrent és tűzbe fúlt a reggel, 
P Ilskát maTkolt nagy iromba kezekkel 
A katona. 

Elébe fészek hullt a ledőlt fáról, 
Benne kis meztelen madár száj szipákol. 

. N em törődve harccal, jajjal, halállal -
Bámulta borostás, cserepes· szájjal 
A katona. 

(Otthonára, haza gondolt most talán'? 
És ott járt messze, a magányos tanyán?) 
Hirtelen felállt és nagyon vigyázva 
Feltette a fészket az egyik faágra 
fi katona. 

Dr. Tegzes Ernő, főhfl,dnagy. 
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Karácsonya föld alatt. 
írta: BROSKÖY BÉLA. 

A végtelen orosz síkság fekete maradt kará
csonyra is, mikor -a világháború negyedik esztendejét 
írtuk. Az égen fekete felhők, a föld fekete sár s 
benne fekete, sötét árkok. Ezekben az árkokban éltek 
távoli országokból ideszólított katonák magyarok, 
osztrákok, németek. Hónapokig nem mozdultak a 
föld alól, legfeljebb, ha járőrbe kellett menni, vagy 
a drótakadá:lyon kellett a gránátvágta sebeket gyó
gyítani. Vizes lucsok lepte el az árkok mélyét s mert 
a föld már nem bírt a víztömeggel - tulontúl tele
itta magát, - a katonák térdig tapostak benne. 

Így éltek a katonák a föld alatt vánszorgó hetek, 
hónapok és hovatovább évek során, szemben néhány
száz méterre pedig ugyanígy az orosz katonák. Száz
ezrek, milliók néztek óvatosan kidugott fejjel farkas
szemet és várták pattanó idegekkel a pillanatot, hogy 
nekiron tsanak egymás torkának. Vállalták volna a 
halál kockázatát, csak el innen alélektompító moz
dulatlanságból, idegen ország idegen földjének ide
gen, iszapos mélységéből, ebből a bírhatatlan sárbör
tÖllből. Még a tavaszon sürü sorokban meneteltek, 
vérüket megpezsdítette a mozgás ritmusa, meHkasu
kat átjárta a szabad szél, az ég alját végtelen szabad 
térnek látták maguk körül s ha megállt a menet, el
tc\rültek a földön és aludtak olyan édes álmokat, 
amik paplanos ágyban ismeretlenek. Az árkon kívül 
emberek voltak. Elevenek és küzdők, erősek . és sza
badOlk s hogy közben rengett köröttük a föld a csata
zajtól, az is emberi volt, mert a küzdelem az ember
től nem idegen még akkor sem, ha a küzdelemnek 
élet az ára. Semmi sem borzalmasabb, mint a rabság 
s ez ott az árkok fenekén az volt. Millió életerős férfi 
mozdulatlan és tehetetlen rabsága. 

A hatodik század egyik fedezékében hatan gub
hasz'tottak. A padkán gyertya pislogott s ők mind a 
hatan ezt a lángot -nézték. 

-- Otthon már járnak a betlehemesek -- mondta 
Sarkadi. 

- Díszítik a karácsouyfát - folytatta Kalocsa. 
- Énekelnek, beszélgetnek... Meleg este, kará-

csony este van otthon ... - füzte tovább mindany
nyiuk gondolatait Tábor. 

Sokáig hallgattak, csak a gyertyalángot bámul
ták, s egyszerre Kóré törte meg a csendet: 

- És elmennek az éjféli misére ... 
Sarkadi eközben aznapi vacsorájával küzdött: 

egy füstölt heringgel. Született csongrádi ösztönnel 
utálta ezt az állatot s mindig ezzel fogott neki: 

- Űkapád ne Ezületett volna! 
Akkor te se születtél volna ... 

Máskor nevettek a többiek, de most csak nézték 
a gyertyalángot. Bakancsuk talán már odanőtt a lá
bukhoz. Rég volt, miJtor levethették. Vedlett köpe
nyükben nehéz nyirkosság, sapkáj uk szemre húzva 
és csak a gyertyalángba tüzelő szempárok mutatták 
az életet. Ezek a szempárok most otthon jártak. Vá
gyakozóbban, mint más napokon. Arra gondoltak, 
hogy vannak emberek li füldön, akiknek száraz a lá
buk, meleg a szobájuk, ételillatos a konyhájuk, akiik
nílk nem kell attól tartani, hogy gránát szakítja be 
fejli'k fölött a tetőt, akiknek van karácsonyuk. Réve
dezyc gondoltak erre a mes6zo6zakadt Om beri életre, 

de felriasztotta őket egy gránátl'obbanás. Kalocsa 
cigaretta után kotort s azt mondta: 

- Karácsonyi csomag ... Mi van odakinU -
kérdezte Talpast, aki éppen gyürte be magát a fede· 
zék szük nyílásán. 

.- Az ötödiket döngetik. De nem sokáig ... 
- Már mért~ 
.- Hallottam valamit ... 
Mozgolódott, felélénkült a hat ember. 
- Rezervába megyünk~ 
.- Oda nem ... 
- Hát mi lesz~ 
- Fegyverszünet! - mondta rralpas. 
A többiek elnémultak. Néztek rá. Inkább inuu

lattal, mint bizakodva. Nem hittek neki. 
- N e locsogj! - szólt rá komomn Kalocsa. 
- Hát pedig az lesz! A telelfonisták mondták. 

Karácsonyra fe1gyve,rszüne,t lesz, mert így akada az 
új király ... 

Osakugyan híre járt onnek akkoriban. Befutotta 
a hír a hosszú árokvonalat, mint a futótűz. V égig
~zaladt az őrszemeken, kijutott a tábori öI1sökre és 
mintha a csend is a hírnek adott volna igazat. Már 
a . szürkület ideje is eljött s az ágyúk hallgattak. 

A csend minden másodpercét le.stéik és mértÓlk cl 

katonák. Szorongva füleltek, hogy mégis... mikor 
csattan fel valahol egy géppuska, onnan az oscovi 
romok mög iil mikor villan fel az orosz üteg ismert 
lángja. Nézték a gyertyalángot és a szívük dobbaná
sán számolták az idő mulását. Talán ... talán most 
csakugyan vége lesz ... 

De hát nem lett vége. Alig sötétedett, mikor ho
rontott a fedezékbe Aba István. Lihegett. Körül· 
vették: 

- Honnan jösz~ 
- Járőrből. Hoztunk egy muszkát. Azt mondja, 

hogy reggel támadnak. Nagy támadás készül ... 
- Hát a fegyverszlinet~ 
.Aiba körülnézett, aztán azt mondta: 
- Nem le.sz fegyvel'szünet. A hadnagy úr 

mondta, hogy szakácshü· ... 
Mit is tehettek volna e,rre mást: hallgattak és 

néztek-néztek bele a gyertyába. Otthon is ezt teszik 
most ... 

- Éppen karácsonykor! - mondoUa Kalocs,a. 
Hát csak jöjjenek ... 

- .Jöjjenek! - mondták egyszerre a többiek és 
sötét lett a sZelIllük. 

Karácsonyeste volt. Van más ünnep is ae; esz
tendőben elég, de a karácsony több az ünnepllél. 
Ezen az estén jónak kell lenni. Jónak és semmi más-' 
nak. Ez.en az estén nem szabad bántani senkit se 
szóval, se ököllel. Így tanították otthon és így csi
nálták otthon. Itt, az árokban is erre vágyódtak s 
mikor a csend másodperceiben lesték, hogy az ágyúk 
talán mégis elhallgatnak, a karácsonyi békesség hite 
és vágya emésztette őket ... 

De, hogy rájuktört a reggeli támadás híre, keserít 
lett a szájuk és gyülölettel teli a lelkük azok iránt, 
akik most odaát támadásra készülődnek. Csa!k jöjje
nek . .. Soha magyar bak,a úgy nem veI'ekedett, mint 
fognak ők reggel. Ha karácsonyi tánc, legyen az, 
igya a vért a föld... Ebben a csatában nem lesz 
irgalom. 

Otthon, túl a Kárpátokon a gyertyagyujtás ideje 
volt, kint az árkok mélyén pedig mind forróbpan iz-
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zott az indulat. Már nem gondoltak haza a katonák, 
nem suttogtak régi emlékekről, távolí családról. 
Hallgattak és várták a_ reggelt ... 

Közel éjféli idő volt s még mindig hallgattak az 
ágyúk. De ebben már nem a jót, hanem a rosszat sej
tették. Hallgatnak, hogy reggel annál veszettebbül 
ugassanak ". Ez csak amolyan támadás előtti osend, 
amiből eddig még sohasem lett jó. Akik nem álltak 
őrszemcn, azok a fedezékben gubbasztottak, nem 
aludt senki ... 

Éj,féltájt megint izgalom futott végig az árkokon. 
Ki tudja, mi és ki vihette a vaksötét mélységekben 
ihrcn villámsebesen a híreket, annyi bizonyos, hogy 
['gy csapásra megmozdult az egész földalatti sereg. 
Valami történt ... 

Hepült a hír, hogy az oroszok átkiabáltak a tá
uori örseinkhez, hogy ne ' lőjenek, mert ők békesség
hen maradJlak a mi karácsonyunk ünnepén. Átkia
Uálta'k, hogy átjönnpk, igy is bizonyságot tesznek jó
~zándékuk mellett ... 

És átjöttnk ... Addig hizonykodtaik, hogy eszük 
ágában sincs támadásra jönni, míg hinni lehetett 
nekik, de másként is kiderült, hogy a csendes kará
csony híre igaz. 

A katonák, akik annyi csatában küzdöttek el
szállta n s hovatovább már közömbösen élettel-halál
la l szembeli, most felszabadult lélekkel öriilteik an
nak, amit a karácsony néhány órára, talán napra 
meghoz számukra: a békességnek. Nézték megint a 
gyertyalángot s mikor Kalocsa torkán kibuggyant 
az első hang, a többiek veleénekelték: 

- Mennyből az angyal ... - Oro·sz kórus felelt 
odaátról. 

Sohasem éreztem át annyira, hogy mit jo
lent az embernek a karácsony. 

A keresztgyáros. 
hta: l'ARJ ÁN JUTKA. 

A decemberi sötét reggelen a Jmldói szatócsüzlet 
ajtajának csengője lármázva jelezte az első vevőt. 

Biegelhüber cuppantott egyet, amint leszopta . ko
nyult bajszáról a keserüpálinka utolsó csöppjét is, 
aztán a hátsó szobából az üzletbe kászalódva, gyúj
tót keresett. Lobbant a gyufaszál és majdnem a kör
mére égett, amíg nyögve, szuszogva elérte a lámpát 
és az Auer-égő szétdobálta sárga fényét a szagok
tól kavargó boltban. 

Hájas arcába bedagadt apró szemével pisloglli 
kpzdett, némi méreggel veg'yes érdeklődéssel, hogy 
ki lehet a korai vendég. 

Bertóti András volt, a vén cseléd. Az is meg
torpant a rázúduló világosságtól, hiszen csak gyei'
tyához, meg petróleumlámpához szokott és a nagy 
fényesség csaknem megijesztette. 

- J ó reggelt adjon az Úr, meg egészséget. Erős 
új lámpája van. 

- Most kaptam Martonvásárból, Eizesszel ég. 
Mi kellene~ 

- Egy és más Pestről. 
- Pestről ~ Mi a csoda! 
- Onnan! Az itt nincs, hozatni kell. 
A szatócs elomló, zsíros arcán piros foltök tá .. 

madtak a dühtől. Büszke volt rá, hogy Gyurór61. 
Zámorr01 meg Etyekről is jártak hozzá vásárolni., 

mert mindene volt. Megfogódzott a kiszolgáló asz
tal szélébcn és nézte Bertóti Andrást. 

A sovány nyakon félig hátraesve, kicsit oldalra 
I:tajlón, szögletes fej ült, hervadtan süppedve a vál
lak kö"é. Szikkadtságában olyan mint a túlérett, 
megráncosodott vadalma, amit a portyázó gyerekek 
az útszéli fán felejtettek. A z előredülő keskeny vál
lakból moreven nyúlt ki a bélelt ujju zeke, a két 
sovány karral. Szétterpesztett lőcsIábaival, csapott 
csípőjóvel, horpadt hútával olyan figura volt, mint 
egy agyonhajszolt, lú,bán már alig itlló, öreg igásló. 

Küut az ajtó előtt havas eső csapkodott. A po·· 
csétákball falevél-csomók úztak. Az öreg cseléd vi
zes ruhájából savanyú szag csapott ki . . A leffedt 
zsebből hagymaillat áradt. 

Csak a szeme élt, mili t az eluy ütt élet tisztán 
maradt hi kre. Kékségében melegség bujkált, biza-

-kodás rejtőzködött. N agyon világos és értelmes to
kintet csapott ki ebből a szemből, meg határozottság, 
eltökéltség. Nézte a "zatócsot gömbölydedségében, 
amint állt az aszta,l mögött térölelően. Löttyedt 
jJuffadtságában mintha takarni akarná a szerte ra
kott holmikat, meg a 'Vútheim-kulcsrp, záródó fiók 
fatányérjának pénzét. 

- Nem figurázok én! Jőjjön csak hátra velem, 
majd megmutatom. 

Keble alól jókora bugyrot kotort elő. 
- Miért hátra '? 
- Mert csak ott él~vényes, ahol sötét van. 
- Á, mi ez ~ N em érdekel! 
- Ne bokrosodjék. Ész van ebben, meg üzlet. 

Sok pénz bizony, csak némileg kajtatni kell érte. 
Én már eleget bajoskodtam vele. 

Bent a hátsó szobában az elfüggöllyzött ajtó 
mögött, a legsötétebb zugolyban, ahová nem ért a 
konyha fénye, az öreg matatott kicsit, aztán föl
állott. 

- No lám! 
Nyitott tenyér hosszához mért magasságú ke

reszt vált láthatóvú. Zöld fényben úszott az egész. 
Ez az anyagból áradt és nem világított, csak úgy 
előtiiremlett, mint valami sejtelmes puha köd. Ah
hoz azonban elég- volt, hogy látszódjék a merev vo· 

. násokkal aranypapírból domborított, iskolás stílusú 
Krisztus-test, a töviskoszorúval, a hét sebbel, meg 
a hullámzó redőjü ágyékkötővel. A kereszt kis lá
dán állott, amely oldalt mohával volt díszítve. Elől 
ragasztott kép színesedett. Pufók, szöszke angyalok, 
amint gyapjas bárányfelhőn könyökölnek. 

A szatócs szuszogva hmgetett, az öreg pedig 
megint bebugyoláIta az egészet sötét rongyaiba és 
ujból ujjasa alá dügta. 

- Kell ilyen bizonyos anyag meg festék, fínom 
fareszelő, sok ,aranykrisztus, angyalkép, apró fejes 
szögek, dörzsölő-papír és puhafa-lécek. Kés, meg fű· 
rész van. Az átreoot tudom. Megkaptam a vásárostól 
Fehérvárt, amikor követ vittünk Sóskútról. 

- Kinek kell ez~ 
- Csak hozassa meg. Lám szép e;li, az asszonyok 

még rínak is majd. Ráteszik az olvasójukat. Sötét
ben nagyon él. J ó a pápistának, meg a kálomistá
Ilak is. Már mindent elterveltem. Én módoltaDl 
össze az éjjel. Szent Este elkél. Veszik-viszik, mint 
a cukrot. Akkor majd kifizetem a számlát, mert pén
zem nincs. A haszon . ugyis a magáé. 

Itt nyelt egyet és mintha most érkezett volna a 
legfontos'abbhoz l fölemelt hanggal fürgén folytatta: 
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- Adhatna előlegllek néhány' pakli dohány t is, 
mert füst nélkül végkép nem megy. Az kell nekem. 
Az kell! 

Biegelhüber csak nézte a magyarázkodó öreg 
cselédet és meggyűlt benne a méreg. 

- Már megint pot~Tázni akar~ Kitalál valami 
szamárságot. Lopom én a pénzU Meg hogy még 
Pestről. Én írkáljak, vesződjek, meg fizessek posta
költséget, ő meg pipáljon. Mars ki, de gyorsan! 

Bertóti András mokánydacosan megrántotta a 
vállát és kioldalgott. A csengő alig kalimpált, csak 
a sár cu'ppogott utána. 

* 
Délben újból próbálkozott. Most már a konyha

felől. A tiszta szob;íba vitte a keresztet. A leeresztett 
zsalugáter félhomály t t.ererntett és a bujkáló sötét
ben újra felragyogott az áttetsző zöldes fény. J\ 
falon a Háziáldás ldv,rurrott terítőjének világos foltja 
mellett sorjáztak a szentképek, dús arany glóriák
kal, elomló színes drapériákkal, merev bizánci ar
cokkal. Közepén, az almáriom fölött, piros üvegben 
mécses pislogott. Fölötte kék szalaggal átkötött 
megszentelt ba['kacsomó. Vallásos, jószívű asszony
nak ismerték a keszeg Biegelhübernét, aki hökkenve 
állt. Fejkendőjének szigorúra húzott csomója fölött 
álla előrehegyesedett, vékony orra remegni kezdett. 
Az öreg most fölvette a keresztet és odahelyezte a 
mécses alá, a hit, remény, szeretetet allegorizálÓ' por
cellánok, meg a rézcsattos, csontfedeles imakönyv 
mellé. Aztán buzgón magyarázott, majd a végén 
ezzel toldta lneg: 

- Magának adom, ha jó szót szól az úrnak . .. 
Visszamen'tek a konyhába, A fojtó csöndet csal-: 

a fahasábok pattogása, meg a víz bugyborékolásH 
zavm-ta. Az öreg cseléd csizmájáról olvadni kezdett 
a hó és ahol állt, kis tócsává szaladt össze a víz. 
Kúnt az eresz alatt ütemesen koppantak a csöppek. 

A fazekak duruzsoltak és Bertóti András bab· 
l'álva forgatta. avít kucsmáját. Vizes kék szeme úgy 
tapadt az asszonyra, mint ott bent a rámából a mt'
lev szentek é a szemlélőre . 

A konyhában szétáradt a rotyogó húsleves fü· 
szeres illata. A szag ott remegett orrcimpájában, 
Külön érezte a .kaprot, meg a porhanyós krumpli 
közt puh ára főtt marhahús aromáját. Szipogott. 
r,átta a sürga, ringó Iében az úszkáló aranycseppek 
alatta 10tJ"ogó, fehéren zsíros r~~zeket. Nagyszerí:í 
ízek nyálazták a nyeldeklőjét és ádámcsutkája bele· 
remegett a falás vágyakozásába. 

- Vigyázzon, hogy ki ne fusson. 
Az asszony oldalt lé'pett és a sűrűmintás függö · 

nyön át belesett a szobába, ahol a fényburálJan opá· 
losan ott villódzott a Kereszt. Megnyalta keskeny 
metszésű szájaszélét és kiment az üzletbe. 

Vékony éles hangja visítva párbajozott az ura 
dörmögésével, aztán visszajött. 

- J ól van öreg, kész az üzlet. NIinclenhez hoz· 
zájut, ami csak kell, háeom pakli dohány t, meg gyu· 
fát nyomott a kezébe. 

* 
- Hát hol van.az a vén mihaszna, a te híres párt

fogoltad~ Ma van az utolsó nap és még nem is lát· 
tam. Csak a dohány kellett neki, a betyár koldus 
mindenét! - reccsent föCBiegelhüber hangja a reg
gelinél és a hasas pálinkásiiveg felé csoszogott. 

Kovács .Ál'On allhadnagy, ~e.nltffildreli s?akaszpar.ancSolwk, 
,a'ki ma a csendőrS'éognelk lcgré,ge'bben szolgáló tagj,a. 

- Majd elmegyek és megnézem. Biztosan ké
szen van. ötven darabot ígért. 

- De rögtön menj, hadd legyenek kéznél, már 
tegnap kellett volna kínálni őket. 

A latyakban fuldokló utcasor még a téli sötét· 
ségbe húzódott. A szük ablakok mögött csak itt-ott 
pislákolt valami fény. A sor végén a béreslakások 
föltápá8zkodtak a 8átbólés a 0selédszállás tágas ud
varán nag~l okat rikkantott egy zsíros parancsoló 
hang. A kutyák vonítottak, a szárnyasok a fészek 
alatt pityegtek az ocsu felett és a trágyásruhájú 
emberek szedelőzködtek a szalmavackokról. 

Az egyik az asszony mellett ment el. Látszott, 
amint a szájában a szalonnabőrt rágta. A baljá
ban tartott kenyérbél ből majszolt hozzá. Mozdult az 
élet. Cipelték a vödröket. Csikorog a kút, reccsen a 
káva, csobog a víz es az ökrök felől a nehézszagú is
tállókban zúdul a káromkodás, amint terelik a bús 
jószágokat. Kifejlett sudárnövésü méltóságteljes 
magyar ökrök, komoran, fehéren és kormosan, mé
labús szemekkel mozognak a dróton ringó lámpás 
sápad tságában. 

- Hol van az öreg András ~ 
- Hátul a kamrában. Mostanság mindig bar-

kácsol valamit. 
Túl a palánkon, a madzagra járó rongyajtó 

kitárul. Az ócska ládán, forgácsok között, valóság
gal zümmögő fényességben, ott sorakoznak egymás 

, 
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mellett a keresztek. Mintha fölgyúlt volna az ócska 
odu a llagy ragyogásban. 

Az öreg földreborulva, elnyúlva fekszik a por
ban. Arca szederjes világítást kap a kísérteties zöld 
fénytől. Kék szemei fönnakadva előre bámulnak. 
Mellette hever a szutykos eseréppipa. Kezében HZ 

utolsó darab keresztet szorongatja. 
Al'. asszony szólongatja, de nem szól. Költögeti, 

ue nem kél. Arca fehér. Megfogja kezét, aztán si
kít egy nagyot, mintha a hideg érintés tíizzel sü
tötte volna. 

Az ökrök a kútllúl egyszerre Lőgnek fel, nyújtva 
panaszosan. 

lliegelhüberllé sikoltozás;úra összefutottak a 
gazdasági udvarou tartózkodó emberel\:. Odatódul
tak a fészerajtóhoz és a ládán sorba állított keresz
tek sejtelmes fénye áhitatba ringatta őket. Az öre 
ge bbek keresztet vetettek és a kis gyiilekezet körül 
adventi illetődöttséget liltetett a lelkekbe a Megfeszí
tett százszor megkínzott alakja. 

Szállt a hír, a szavak megforrósodtak és mJú 
csodákról tudtak. Zarúndoldás indult, sustorgó oe
széddel. A hátrább szorultak úgy térdepeltek, mint 
a templom hajójában és nt;m láttak mást, mint az 
clő,ttiik elhelyezkedettek föld felé lJorult fejei fölö1-t 
II kiszúremkedő fényt. 

A kasznár bezáratta az ajtót és a csendőrökért 
küldött. A pletykálkodók mitI' llekihevillten llrézs
mitáltak arról, hogy az öreg Andrást valaki "meg
étette". 

- Mert a lélekbe lcitott, olyan szeme volt. 
- A tekintete meglátta a búnt. 
- Külön padot érdemelt volwL 
-- Valaki nagyon tarthatott tőle . 
Válból, a csendörökkel együtt, megjött az or

vos is. Addigra a falut teljesen hatalmúkba kerí
tették az úlhírek. A kapukLan állva adták-vették a;: 
értesüléseket. Zsongott minden, mintha varázslat 
alá került volna az egész környék. 

A járőr higgadt fölénnyel intézkedett. A kamra 
előtt kitis7.tult az udvar a sápítozoktól. Az orvos a 
hivatalos papírosra ráírta: "A halál oka: foszfol'
mérgezés". 

A fehéres-sárgás viaszpuha anyagból mintát 
vett magának, meg elkért egy keresztet is a sápad
tan sürgölődő Biegelhübernétől. 

A zsörtölődő, pálinkás szatócs hiába küldött rn
háskosarat a felesége után az "áruért", az eloszto
gatta valamennyit a fekete fejkendő s asszonyok 
között. 

Ádám és Éva napján, a Szent Este karácsonyos 
bensősége ráborult a · szívekre és a bogárhátú lmny
hók alatt ott foszforeszkáltak Bertóti András 
keresztjei. 

A Kropufschek-féle karabély ágya fényesre volt laklwzva. 
Ezt a lakkozást a csendőr'nek 3- 4 havonkint meg kellett 
li.iitania. A járőrtúska és anl1,ak szíja kivételével a gyalog
ci>cndőr többi szíjazata ,fekete volt. Ezt; a szíjaza,tot, kivéve a 
tőlténytáskát, szintén fényesre /wllelt lakko.zni, de sok/wI 
sűrűbben, mint a fegyverágyat. A kar'dhüvely és a szur'ony
hü 'vely akkor bikből voltak, tehát ezeket is ugyanúgy kellett 
lak/wzni, mini a szíja,zatot. A sok sárllarézgom,bot is, amiből 
például a dolmányon 24 darab volt, állandóan fényesíteni 
IreIlett. Volt tehát a csendőrnek a ruházata és szere/vényc 
rendbenta;/'tás(Ívul elég 1nttrllkája. 

A tanító úr. 
írta: VAJAS JÁNOS tiszthelyettes. 

A falu nyele, a torony, fél-félszemével nézte a 
falut a csendes hóhullásban. Félszemei között áL
füttyentett olykor a szél, útjában még az óraszcrke
zet sem állította meg. Valamikor régen az is leke
rült innen, mint a külső-belső falakról a vakolat le
pergett. Jobb idők után sóhajtoztak a falak, jobb 
idők után, mikor még át lehetett jál'lli rövid úton ti 

városba, amelyik ideviláglik s ahol a falu meg
találta a kenyerét s ahol sárgás-pirosra van most 
az ég múzolva és ahol valamikor Fekete Pál tanító ' 
igazgató úr tanítgatta a Kis Illlrékct és a Varga 
Lacikat. Azóta megkövesedett valami, valami a tör
ténelemben addig ismeretlen dolog: a papíron meg" 
húzott határvonal. Azon a vonalon egyszer, egy 
ilyen téli estén átkergették Fekete Pú l igazgató 
urat, miután előzőleg kiüldözték szeretett iskolájú
ból. Az iskolába akkor múr alig járt valaki, mert 
más vallást kellett felvenni az ártatlan gyerekeknek, 
akiknek nem lehetett megmagyarázni, hogy llláról
holnapra miért kell az Istent másrnódon, más pap 
szája szerint imádni. Fekete Pál igazgató urat pJ
kergették és azóta az éjszaka óta járhatott patak
partra vagy a nagy országok f.ővárosaiba: igazsá
gát mindenütt belátták, de nem orvosolták. A pa
tak azt mondta: folyik az emberélet s egysz8r majd 
másként is lesz. A fővárosoklJan azt tanúcsoltálc 
vin'jon türelemmel, .. 

Fekete Pál várt, csak a gyerekek koptak egyre. 
A szájuk gyakran volt lila a hidegtől és az asszony" 
kája foltozgatott egyre és eladogatta,- amit megve
hettek tőle. Mert nem mindent vettek meg. Szegéll;5' 
volt a község és lakást is csak úgy tudtak számára 
biztosítani, hogy az , itteni kolléga felesége meghalt 
s így ketten elfértek. S ha beteg volt az itteni, hp
l yettesítette ]'ekete Pál volt igazgató úr. Akadt hú t 
néha egy kis kenyér ke . .. 

Egyszer aztán annak is vége lett, mert nőttek 
a gyerekek. Nőttek és Fekete igazgató úr arca is 
megnyúlt. A tüdeje több levegőt kívánt mindig, 
mert kevésbedett folyton. Már a ruha sem állott 
rajta, mert nem volt ami összetartsa. Csak este járt 
a falu utcáján. Volt egy-két iparosféle derék ma
gyar, ott volt a tiszteletes úr, akik kevés liszt j ük
ből még mindig adtak. Amikor ezeket almnálnyi 
falatokat összeszedte, hazavitte és azt mondta az 
asszonyának: 

- Lelkem, ma este Bódisékhoz megyek, egye
tek, majd én kapok valamit. 

És elment hazulról és kiment a falu szélére, 
ahonnan látni lehetett a várost, ahol valamikor 
Fekete Pál igazgató úr tanítgatott s ahol, ha iskola-
széki gyúlés volt, a plébános úr mellett a nagy zöld 
asztalnál ült ő ünnepi feketében. Ahol azt mondta 
neki egyszer a tanfelügyelő, hogy lámpával kell ke
resni a lelkiismerete.sségnek olyan példáját, mint ő. 
Ahol a főispáni beiktatásnál a tanítóság nevében ő 
mondott beszédet ... 

Kiment a falu szélére és a kertek alatt elha
ladva, szakított magának a káposztalevelekből és a 
hervadó szilvákból. Azt morzsolgatta fogai között 
és nagyon boldog volt. . 

* ,.. I I I '. ~ 
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Így moudogatták ezt nekem a Jalubéliek, ami
kor örsparancsnok lettem. A falu a II-es őrjáratba 
tartozott és amikor először portyáztam el ide, lát· 
tam Fekete Pál igazgató urat. A járőrtársamat kér· 
deztem, ki az, aki úgy tájékoztatott, hogy egy kicsit 
hibbant ember. Este az orvos úrnál bemutatkoztam, 
elbeszélgettünk erről-arról, Fekete igazgató úrról ;s. 
Tőle hallottam mindezt. 

Nyugtalanná tett az értesülésem. Éreztem, hogy 
nekem segíteni kell ezen az emberen, a családj an. 
1\11 módon, törtem a fejemet, mert nem akartam 
megsérteni éli, aki addig idegen voltam előtte. Tör
tem a fejemet, hogy bőséges nek tervezett adomá
nyomat miként' juttassam el hozzá. 

Megbeszéltem a tiszteletes úrral, hogy a kará
csonyfa ünnepélyén fogjuk átadni "ismeretlen ada
kozótól származó" karácsonyi ajándékul azt, amit 
én s velem együtt az örsőm legénysége nekik szánt. 
Egészen boldog voltam.- A karácsonyfa-üÍmepély 
este 5 órára volt tm·vellve. Én az őrjárat portyázására 
kivezényeltem magamat, hogy jelen legyek. Nem 
éreztem én, csak örömet. Nem éreztem, hogy jót 

I 

tettem valakivel, nem éreztem, hogy ez nekem köte-
lességem, nem éreztem semmit, csak örömet. Boldog 
voltam. 

Haladtunk a falu felé . A torony, világos, kinyílt 
szemekkel nézett felénk. Húzott maga felé a csen· 
des hóhullásban, a csendben. Lépéseink is frissek 
voltak, nem éreztem semmit abból, hogy addig már 
félnapja járok a tanyák között, a határban. Úgy 
éreztem, hogy magyar ünnepélyre vagyok hivata
los, ahol ragyogni fog az arcunk. 

A falu alatt, ahol betorkollott a határ felöli ko-
0siút, a hóhúllás fehérség ében egy fekete alakot ta
láltam az útszélen ülve. ]'ekete Pál volt igazgató 
tanító urat, amint később megtndtam. Az igazgató 
úr az útszélen ült, arccal a város felé, ahol ő vala
mikor megsüvegelt ember volt s ahol azóta széi;
verődtek régi tanulói. Ott ült, telehintve könnyű, fc 
hér hóval. Mintha fehér-prémes kabátja lett volna. 
A háta egy fának volt vetve. Hozzáléptem, arcába 
világítottam. Aludt. Nem, nem aludt! Keze hide" 
volt, szeméből melléig fagyott könysor fehérlett. 
Rzörnyű kép volt. Azt hittem, megszakad a szívem. 
Még egyszer megfogtam a kezét, a vér még jelt 
adott magáról, egy kicsi élet még benne volt. Fel
kaptam. Nekilódnltam az első háznak, annak az aj
taján betörtem. 

Időnként megmozdult a szája, azt mondta: .. . 
Nem ... nem jól ... Ide . . . Varga ... Lacika nem .. . 
ötször három .. , nem .. . na látod .. . 

... Egyszer aztán nem szólt többet. A bajusza 
vizes szálai alatt megindult az enyhülés, a mosoly· 
gás-féle. 

... Nem is vettem észre, hogy közben valaki ti. 
házból elment a harangozóhoz, csak onnan gondo
lom ezt, mert elgondolkodúsomhól a lélekharang 
vékony hangja riasztott fel ... 

A lel·j árakban sz.ereplő "tinota és pOl'z;ótart,ó" még s()!k hll
Jy.en látható. Ennek az ősi hagy.atéknak fá-ból :IDészü!t tá
nyérja, - amelynek a köz.8p6be van a tintalm'tó erősítve' -
szolgált a por?Ú elhelyezésére. Az; h'ó- és rllJhasz;ekrén'yel; 
.. málházásánál" is szerepelt a külön tinta- és külön p()!rzótar~ó, 
u{} sz;erepel<t az ü-ótol1a;k mellett a tollkés is, ami azt mutatja, 
hogy ez az előírás is még a ludtollas időből szál1mawtt. (A 
porzó a nenvrs írás s7.árHá,sár:a szol"úlú finom homok.) 

Portyázás. 
A pletyka miatt két "úrinő" ősszepofozkodott a 

pesti utcán. N em fontos, Iwgy melyik a ludas, ben
nünket csak a tény érdekel, hogy ennyi1'e egymás 
ellen tudja bőszíteni az embereket a pletyka. Úri
nők, sőt utánzóik is irtóznak a nyilvánosság tól s 
főleg a botrány tól remegnek. Végsőkig elszánt indu
latnak, birhatatlan viharnak kellett tehát ebben a 
két not lélekben tombolnia, ha mégis egymásnak 
rontottak az utcán. És milyen megszámlálhatatZanul 
sok azoknak a többieknek a száma, akiknek a lelké
ben a pletyka nyomán ugyanezek az indulatok ső
tétlenek, de nem kerülnek ki az 'utcára, mert a 
pletyka maga sem szereti a nyilvánosságot. Látha
tatlan és megfoghatatlan utakon tör össze barátsá
gokat, robbant házasságokat, eltép gyermeket a szü 
lő től, testvéreket idegenít el, megmérgez és szétrom 
bol mindent, ami az útjába akad. Beszövi pókháló
szálaival társadalmi életünk egész területét s nincs 
előle menekvése senkinek. Világot átfogó titkos 
hatalom, amelynek a mérgezett nyilaitól jobban 
félnek a tisztesség nélkül élni nem tudó embeTek, 
mint a negyvenkettes gránát tól, de még a mustá1'
gáznál is maróbb és halálosabb tud lenni ez a vesze
delem. Meg kellene szervezni ellene a jóérzésű em
berek táborát. Az állatvédelemtől a pápuák meg
férítéséig minden eszme és cél megtalálja a magn 
emberi szövetkezését, csak a pletyka ellen nem ju.t 
eszébe senkinek a társas, szervezett küzdelem. Nit/cs 
az a képtelen badarság, amire egyesületet alapítani 
az emberek hajlandók ne lennének, de olyan egye
sületről még nem esett szó, amelyben ember a másil~ 
emberről rosszat nem mondhat. Pedig a pletyka több 
embert öl meg, mint a pisztolyos, késes gyilkosok. 
Súlyos büntetést kellene hozni a pletykám, fSÚlyo 
sabbat, mint a betörőre és tolvajm ki van szab1)(l. 
A betörő ellen lehet védekezni, de a pletyka sze
medbe mosolyog és hátulról döf le. AZattormosan 
hálózza és nyálazza be létérdekeidet és kéjeleg az 
életrom~olás örömében. Mi lelkes . hívei vagyunk a 
haladott kor emberséges igazságszolgáltatásának, de 
a pletyka büntetésére szívesen látnók viszont a l>:ö
zépkor tüzes csípővasát, meg a szégyenkalodát. Dob
szóban, falragaszon, ujságokban és rádióban kellene 
kipellengérezni, akiket pletykán fognak. Sárga fol
tot kellene a ruhájukm vU1'rni, amivel a régi ghet
tókban a zsidókat különböztették meg a többi em
bertől. Bűn, átok és szenvedés jár a pletykázók 
útja nyomán s nem lehet védekezni ellenük. A bíró· 
sági termekben tisztázott rágalmak csak elenyé
szően kicsi, parányi része annak a pletykatömegnek, 
amely soha bíróság elé nem k61'ül, mert nem lehet 
tudni, hol kezdődik és soha nincs vége. És ebben 
azok is hibásak, akik voltaképpen nem akanwk 
másnal>: bajt, csupán csak könnyen és lcritika nél-
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kül elhiszik és adják tovább másokról a rosszat. H a 
jót .hallunk valakiről, azt előbb megffmtoljuk és 
annak utánajárunk, hogy igaz-e, de a rosszat azon
nal és szívesen elhisszük, pedig ugyanakkor rólunk 
is elhelyeznek valahol másutt hasornló pletyka-bűz
bombát. Őrök körforgás ez, amiben senki sem hibás 
és mindenki hibás, de -amiben a rosszindulatú plety
kázók, a gfmoszok mindig megtalálják a maguk szá
mításait. Egy kis lelkiismeret, kicsi emberségesség 
és főleg kevesebb kíváncsiság könnyen megoldaná 
ezt a napiéletünkhöz tapadó problémát, de mikor 
jut el az ember oda, hogy ezek a tulajdonságok meg
lesznek benne? Holott valójában itt kezdődnék a.z 
igazi ember. 

* 
VIII. Eduárd lemondott az angol világbiroda

lom trónjáról. Anglia királya, India császára, az 
angol qominiumok ura, a Tekintélynek és Vagyo'n
nak mér-hetetlen arányokban tulajdonosa mindezt 
elhárította magától és felült egy menetrendszerűen 
közlekedő gyorsvonatr'a, amely vadászni viszi "vala
merre". Asszonykörökben bizfmyára Anwl' kizáróla
gos sikerének könyvelik el az angol történelemnek 
e.zt a példátlan eseményét, mi azonban m,ásutt ke
mss ük az igazi okot. Abban, hogy a gyorsvonat 
"valamer-re" robog vele. Abban, hogy ha kedve 
tartja, akármelyik állomáson leszáll és hirtelenjöit 
ötlet ből elindul egy egészen más 'irányba. Arra, 
amerre éppen akar s akkor, amikor akar. Korlátlan 
szabadsággal gazdálkodik az életével. Nem azt nézi 
a szavaiban, mozdulataiban, ami az ernbermilliók 
érdeke, hanem amit a maga vágya és ösztöne d'ik
tál. N em emberek millióinak a sorsáért felel, ha
ném csak a maga sorsáért. Nem arra termett, hogy' 
káprázatos hatalomban (~S po'mpában milliók éle
tét élje, anwlyben a magáé eltűnik, mint csepp a 
tengerben, ő kizárólag a maga egyéni életét akarja 
élni. Nem, született az önfeláldozásnak és lenwn~ 
dásnak arra a hermeUnes életére, ami uralkodók 
sorsa, hanem csak szürke ember'nek született, egy
nek a sok közül, akik akár a könnyelműségi!l 
szabadon akarnak rendelkezni önmagukkal, az éle · 
tükkel, mert senki másé, csak az övék. Nincs na
gyobb áldozat, mint erről lemondani, uralkodók 
és államfők pedig ezt az áldozatot hozzák 1'neg. Mi, 
cmberrnilliók a pompának és hódolatnak királyi 
arányaival sem tU I1.juk ezt számukra eléggé pótoln'i 
és rneghálálni, mert minden embernek az élete csak 
egyetlen egy élet s aki nem önmagának, hanem. 
milUóknak éU ezt a.z egyetlen emberi éleü;d, az min
dent odaajándékoz, am'it ember ajándékozhat. VIII. 
Eduárd lemondása hatalmas példa arra, hogy ural
kodónak lenni nem boldogsáfl, hanem maga a Le
mondás, amit arany és hermelin csillogóvá tnd 
fenni, de nem pótolhatja azt, ami most már Wind 
sor hercegének n~ócljában áll: rendelkezik az életé
vel, ahogyan akar. Ez az, ami VIII. Eduárdot a 
trón lépcsőin lehozta s az asszony csak pillanatn:lJi: 
ok és alkalom volt arra, hogy ezt a lépést éppen 
lIWSt tegye meg. A világért sem akarjuk ezzel 
Amort visszanyila.zni, de mégis célszerű, ha ennek 
a történelmi eseménynek azt az igazi tanulságát 
vonjuk le - ha már annyit Irtak róla a lapok - , 
amely kiilönösen napjainkban ,jelentős tanulság. 

Mussolini revíziós beszédére megmozdult a ro
mán vasgárda és Erdély városaiban hevenyészett 
gyűléseken mind sűrűbben hangzik a fenyegetés, 
hogyaTiszáig tolják ki a határt, sőt be,marsolnak 
Budapestre és eltörölnek bennünket a föld színéről. 
N em kell túlságosan komol;/jan venni ezeket a fenye 
getéseket. Természetes, hogy a jogtalan zsákmány 
örökös rettegést jelent számukra s azt pedig a nún
dennapi életben is látjuk, hogy a félelmüket sokan 
hetvenkedéssel és fenyegetéssel leplezik. H a a hirte
len-hízott 7'ománok ére.znék a magt[k történelmi és 
erkölcsi igazát s ennek folytán éreznék magukban az 
igazi erőt, akkor a revÍZ'iós mozgalrnakra rnegtalál
nák azt a hangot, amiben a nyugodt lelkiismeret 
higgadtságán felül a mértéktartás és öntudat méltó
.sága szokott szólani. Ök azonban' idegesek. Kapkod 
nak és handabandáznak budapesti bevonulással, ti 
szrú határral. rÍ gy v 'iselkerJnek, mi,nt a gyerek, aki 
tudja, hogya verést úgysem kerülheti el, ,hát leg
alább jól kigarázdálkorJ,ja magát. Egy számlára 
megy. A revízió eljö'vendő nagy-nagy s.zámlájára és 
sajnos, egyeUjré még az erdélyi magyarság számlá
,jára. Nekünk itt könnyű, mert ezeket a vasgárdás 
kirohanásokat most a megváltozott európai közvéle
mény és a magunk ereje v édelmében kibírjuk, erde" 
lyi véreink azonban a további szenvedések kálváTiá
.jával járulnak ho:zzá a reví;úó elökészítéséhez. Er
dély sokat szenved, de v 'irágzása és ereje a történe
lem számos szakában éppen a szen'vedésből termett. 
Most is 'így lesz. 

* 

A kisszakasz a budapesti villamosforgalomban 
rövidebb tá'llolságot jelent, amelyen hat filléres énnl! 
ellenében lehet uto,zni. Az errnét a felszálló utas a 
perrónra szerelt perselybe dobja. N.incs jegyváltás, ' 
nincs lyukasztás, nincs ellenőr. Hogy a.z utas az ér
mét csakugyan bedobja, azt vagy a kalau.znak, vagy 
a vezetiínek kell 'Inegfigyelnie, sokszor azonban csuk 
kellene. Mert ha cl peTron zsúfolt, cl 'vezető hátráló 
mozdulatokkal biztosítja magának a.zt a tenyérnyi he-
lyet, .amit a magáénak 1Ywndhat s 'miközben a fel
tóduló utastömeget ezzel a üurukkoló hadművelettel 
sakkban tartja, esze ágában sincs a persely t figyelni. 
Igy aztán van is ellenőrzés, meg nincs is. Tudják 
ezt az utasok és csodálatos: mégis szorgalmasan po
tyognak a kis . énnék a perselybe. Míg a jegyváltás 
körül vígan megy a "bliccelés", akisszakaszt hűsége
sen bedobja mindenki. Sokan; akik valósággal élve 
zetet találnak abban, hogya papÍ1jegyeket lyukasztó 
kalauzt és ellenőr t kicselezzék, becsapják, a k-is
s~akasznál nem gondolnak arra, hogy svindlizzenek. 
Pedig ott aztán igazán lehetne. És éppen ez az érde
kes a dologban. Ahol túl'Nagy az ellenőrzés, ott fel 
gerjed az emberekben a becsapás i szándék. A kalau,? 
és ellenőr lyukasztójában kellemetlen ellenfelet lát
nak, amelyet ki}átszani szabad, sőt egyenesen él've
zet Sokan, akik más/dt dobálják a pengőket, boldo
gok, ha a jegylyukaszfókat fillérek erejéig falho z 
állíthatják. Két megállót :iegy nélkül, vagy lejárt 
:ieggyel utazni: hőstett és ragyogó emlék aznapTil. 
Nem a fillérek miatt, hanem, rnert sikerült bosszút 
állan'i a 'lJillamoson azért, hogy kilométer-es útszaka
szon három ellenőr 'is körül!orgaita és a bizalmatlan
ság górcsöve alá tette a jegyet. Ez az ellenőr-hadjá
rat harcra, küzdelemre ingerel és belesodor nehány
filléres jegycsalásba olyanokat is, akiknek a szat-
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lI'/,azsákját különben bátrannteg lehet tömni olva
satlan bankókkal. Valahogy így gondolkodnak az 
emberek: - Jó, ti minden második megállónál o, 
nyakamra kiildtö!i; egyellenőrt. Lépten-nyomon fej 
bevertek azzal, hogy nem az én tisztességemben biz
tok, hogy becsületesen utazom, hanem csak az ellen
őreitekre támaszkodtok. Megszerveztétek az ellen
őrzés rendszerét úgy, hogy a légy sem mer egyik 
iUésről a másikra átszálló nélkül elrepülni, hát ak
leor magatoknak tudjátok be, ha mégis becsaplak 
benneteket. A magam egyén';, becs'ij,{,ete ki van kap
c.'w1va ebből a játékból, a,zt a járdán kellett hagyo, 
nom abban a pillanatban, amikor a villamosra lel
szállt am. H át akkor élek is ezzel az előnnyel s ho 
ügY3sebb vagyok nálatok, nyugodt lélekkel becsap
lak benneteket. ~ f gy teT/neli a túlzott ellenőrzés fl 

ki.iátszási kedvet, v 'is,zont a kisszakasznál érzi a pesti 
ember, hogy nagyrészt a maga qecsületén múlik: 
bedobja-e az érmét és hát - bedobja. H a valaki 
kapkodó felszállása közben ntegfeledkezik róla, ha
marnsan ráébred a mulasztásra és visszazarándokol 
a persely hez za'vart, piros arccal, kényszeredett mo
sollyal és látszik rajta, hogy az egész villamosnak 
szeretné bebizonyítani: nem szándékosan mulas;<
totta el az érme bedobását. Isten 1'nents, távol áll 
tőle a csalási szándék, hiszen itt n'incs ellenőr, itt 
alapjában az egyéni becsület dirigálja a rendet. 

Az egész csak amolyan kisszakasznyi aprósag
nak latszik, mégis benne van az ember mindene$től. 
Benne van a megbízhatóságával és megbízhatatlan
sagával, becsületé vel és annak ellenkezőjével. Az 
élet más terén is megtaláljuk a különbséget a vese
lyukasztó ellenőrzés és a , kisszakasz között. Minde
nütt úgy van, hogy az előlegezett bizalom kifej , 
leszti, megnöveli az emberekben a becsület hajlandó
ságát, a túlzott ellenőrzés viszont, amely soha senki
nek és sei-timinek nem his,;:, elnyomja ezt a hajlan" 
dóságot. A becsületérzet bizalom nélkül elszárad, 
mint a vetés eső nélkül. Bizalom nélkül az egyéni 
becsületérzet légüres térbe jut, mert nincs miért 
lennie. Akik a tökéletes 'Ynunkát csak a tökélete.'; 
ellenőrzéstől várják, csalódnak. Rangsorban elől kell 
járnia a bizalomnak s az ellenőrzés nem tehet több, 
mint: bizalompróba. A jó munkának a bizalommal 
erősített egyéni becsületérzet az igazi alapja, az el
lenőrzés már csak ellenpróbája ennek az alapnak. 
Éspedig egyénenként : egyiknek több ellenőrzés kell, 
másiknak kevesebb. Hiba, ha kevesebbet kap, ak'inek 
föbb kell, de az is hiba, ha többet kap, akinek kwve
sebb kell. A bi<mlorn és ellenőrzés egyéni mértékkel 
1,aló m,érése, keverése, egyensúlyozása receptek ben 
sehol sem, kapható. Akár a bizalomból, akár az ellen
őrzésből csinálunk mindenkire kiterjedő egyforma
ságot, baj lehel belőle. Sablonba egyik sem szorít
ható, mint ahogy minden sablon csődöt mpnd ott: 
ahol embereket kell ve.zetn'i . 

* 
Res clamat ad dominum: a lopott holmi keresi 

a gazdáját - mondja Jehlicska Ferenc, a Tót Ta
nács elnöke. Erről a Tanácsról tudnunk kell, 
hogy a cseh uralom alól felszabadulásukat váró tó
tok kül!öldőn működ ö :ozerve. Nagy szolgálatokat 
tesz a magyar revízió ügyének, mert az angol, olas,'t 
és általában az európai köz'véleményt felvilágosítjo, 
Trianon igazi tartalmáról és történetéről. A J eh
licska mostani nyilatkozatában említett lopott holrni 
nem más, mint maga a Felvidék, amely keresi gaz-

dáját: Magyarországot. Főérve Jehlicskáéknak az , 
hogy a magyar sorsközösségben ezer éven át is meg
tarthatta a tót nemzet a maga nyelvét és faji sajá
tosságait, ellenben a csehek rokonság ürügye *7.latt 
nyomtalanul; be akarják öket olvasztani. l!Jz az u 
pont, ahol cseh és tót neni találkozhatik és ez a fU
oka annak, hogy a Felvidék tótsága nem veszi le II 

szemét BudapesiTől, ahová egyébkent gazdasági élet
érdekei is hajtják. Erdekes érve még J ehlicskánaJ: 
az is, hogy a Csallóköz tiszta magyar. Annak a 1JICt,

gyal' államban van a helye, oda is kerül s ha pedí[1 
a Csallókö.z leszakad a Felvidék1'öl, akko'/' a tótság 
menthetetlenül Prága zsákmánya les.z. A tótok útja 
és sorsa tehát egy a Csallóközével s az pedig Prága 
felé soha sem mehet. 

" 
Barcelonából második Moszkvát faragnak. A z 

orosz szovjet betelepedett ebbe a földközi-tengeTi 
városba a tankjaival és ügynöke ivel. Azsia lépetí 
egy nagyot tengereken át és letette egyik csizmáját 
a klasszikus latin kultúra egyik ős'i városára. Kozák 
és spanyol: hogyan és miben találkozhatnak? Mi 
keresnivalója van az orosz szónak spanyol földön? 
Fejetetejére forgatott dolgok ezek s ha a . mostani 
vilagzűrzavarban még a legképtelenebb dolgokat is 
nem kellene komolyan venni" csak mosolyogni le 
hetne ezen az orosz-spanyol keveréken. Az az éTZé
sünk azonban, hogy Moszkva ez egyszeT túlnagyot 
lépett, valamelyik bokáját meg fogja ütni. Fajok 
földrajzi távolsagban, lelkiségben, kultúrában, tem
pe1'amentumban, életfelfogásban aligha vannak 
olyan messze egymástól, núnt orosz és spanyol. E:::l 
a távolságo t akarják átlépni Moszkvából? Óriúsi 
arányú, szemérmetlen kaland és met'énylet ez a fa 
jok és kultúrak különbözösúgében kijegecesedettvi,
lágrend ellen. Óriás mére tű szélhámosság, amit 'l 

mostanihoz hasonlóan keveredett napokban eltűr f), 

világt6rténelem, de aztán megunja a játékot és min
denkU visszaterel a helyére. Kozákot fJ,Z ázsiai, step
pékre, spanyolt a tnűldncsekiéíl roskadozó tetnplo 
mokba és bikaviadalos arénákba. 

* 
Kun Béla P1'ágában vendégeskedett hetekig. Bi

zonyára jól érezte magát a "szabad szellemű" cselt 
fővárosban. Rendben van, a csehek azt látják vendé
gül, akit akarnak, de az ilyen K un Bélás barátkozás 
mégis -gyanús. Oluasféle, a mikor a kátyúbajutoU 
ember az ördöggel i§ cimboJ'á'/', csak ki a kátyúból 
valahogy. A csehek nem is olyan so1c évvel e.zelfítt 
Kun BéZával szóba sem állottak volna, me1't a kiír 
földi vendégek Tangsora núlu.k a )'rancia vezérka/' 
j'önökéllpl kezdődött. Nagy baj lehet, ha a hajdanm 
gyogó rangsorba most máJ' Kun Bpla 'is belefér. 

Szabadkán megengedték a magyaT kulturális 
élet feltámasztását. Szabad lesz újm a magyar 
szó és magyar szellem. llf ost lJ edig eltö1-ölték 
Belgrádba" azt a rendeletet, amely arra volt ,jó, 
hogy magyar anyanyelvű, de nr;'velemzússel -idegeN 
nev űnek talált gyermekek szerb iskolába legyenek 
kényszerítheWJc. E ;,után a súiWk szabadon határoz
nak, hogy a gyermekeiket m.ilyen iskolába kiildik. 
Sokan ezt enyhiil(Ósnek mOJ/dják, szerintünk több 
ennél: változás. Megvaltozása valaminek, ami a ma
gyar Teményeket eddig délről is elsötétítette. Most 
mintha viláoosodnék abból az irányból. 
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Csalás nyomozása. 
Irta: RÉl'V ÁRI JÁNOS alhadnagy (Csurgó). 

1928 december 9-én a súrvári takarékpénztár a 
sárvári őrsön feljelentést tett, hogy 1928 december 
3-án megjelent a takarékpénztúrball Sörös Andrá,;; ' 
bejcgyertyánosi lakos, földmíves és a 10 holdas Lü

hermentes birtokára 1000 pengő kölcsönt kért. Mivel 
8örös nem tudta magút kellően igazolni, azt mond
ták neki, hogy igazolja magát valakivel, akit ők is
mernek és a kölcsönt ki fogják fizetni. 

Sörös a takarékpénztárból eltávozott és fél óra 
mulva visszatéTt az általuk is ismert Tóth MártoD 
sárvári lakos, bognármesterrel aki Sörös személ {
azonosságát igazolta. Az egyil~ tisztviselőt időkö'z
ben elküldték a sárvári telekkönyvi hivatalba, meg
győződést szerezni arról, hogy Sörösnek van-e tény
leg ingatlana és az tehermentes-e~ A tisztviselő az
zal jött vissza, hogy Sörös bemondilsa megfelel a 
valóságnak. 

Mivel a telekkönY '/ben a birtok Sörös és fele 
sége nevén állt, a szükséges okmányok aláírása után 
Sörösnek csak 600 pengöt fizettek ki és azt mondták 
neki, hogya hrltralékos 400 pengőt csak akkor fize
tik ki, ha felesége is aláírta az okmáuyokat. 

A 600 pengőt cl, következő nap bekebelezteUék 
Sörös illgatlanára és a telekkönyvi hatóság erről ér
tesítette Söröst. Néhány nap mulva a takarékpén:t,
Ülrball megjelent a telekkönyvi végzéssel egy isme
retlen, magát Sörös Andrásnak nevező ember és kö
zölte velük, hogy ő nem vett fel semmiféle kölcsönt. 
K i (krii lt, hogy ő a valódi Sörös és a kölcsönt az Ő 
nevével visszaélve, ismeretlen csaló vette fel. 

Az ügyben én, mint az akkori sárvári őrspn
J'ancsnok, Hubay András törzsőrmesterrel és Tóth 
Ferenc csendőrrel a nyomozúst megkezdtük. Kiké," 
deztük a takarékpénztár tisztviselőit, akik a fenl· 
irtakat adták elő. Tóth Márton súrvári bognárme~;
lel' azt adta elő, hogy 1928 december 3-án délelőtt 
HZ ntcán megszölította egy férfi, aki magát Sörüs 
András bejcgyertyánosi lakos földmívesnek mon 
Llotta. Elmondtu. hogy 10 hold földje és hár,a vall, 
]OOO pengőt akar felvenni a birtokára, de csak úgy 
Mdnak neki kölcsönt, ha valakivel igazolja magát. 
Kérte, hogy menjen el vele a takarékba és igazol ia . 

. hogy ö tényleg Sörös Alldrás bejcg-yertyúnosi lakos. 

• A npveket megvá,11oztaHnk. (Sz('1'k.) 
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Fárad:;ágaert jutalmat is' igért. 'l'óth eleget tett az 
idegen kívánságánö,k, aki a takarékpénz-tárból ki · 
jövet, 10 pengöt adott lleki és azonkívül egy poMr 
bort is fizetett. Hogy valóuan ki volt ez az egyél!, 
nem tudja, llem ismeri. 

Kikérdeztük Sörös Andrúsnak József nevű fiú t 
is, aki azt mondotta, hogy 1928 december 3-án dél 
előtt kocsival bent járt apjával a sárval'l piaCOL\. 
Amint a piactéren a kocsival álldogált, odament 
hozzá egy férfi, aki adóellenőrnek mondta magát. 
Leolvasta atyja nevét a kocsijuk táblájáról és azt 
mondta neki, hogy a földadójllk leszállítása végett 
van kiküldve és ebben az ügyben járt Bejcgyertyá
nos községben, de ott az anyjától megtudta, hogy ö 
és az apja Sárváron vannak s az ügyben csak ők 
tudnak felvilágosítást adni. 

Sörös András felesége azt mondta, hogy vele 
Hem be,szélt ilyen ügyben senki. Sör ös András az 
ügyben semmit sem tudott.. A sértett fiától és a tn.· 
nuktól az ál Sörös személyleírás ára csak annyit 
tudtunk meg, hogy alacsony, barn-a, az orra nyerges 

A takarékpénztárban intézkedtem, hogy ha az 
ál Sörös jönne a 400 pengőért, telefonáljanak az őrsl"~ 
és amíg az őrsről oda llem megy valaki. valamilyen 
ürüggyel tartsák fel. 

Közben Sárváron nyomoztunk az ál Sörös utál) 
Megnéztük a szokásos bűnözők, rovott előéletűek éi'> 
a gyanllis egyének előjegyzését, s mivel az volt a feJ 
tevésünk, hogyatettesnek sárvárinak vagy volt sár
várinak kell lennie (Sárváron 11.000 ember lakik). 
vagy legalább is olyannak, aki ismerős Sárváron. 
olyan nyergesorrú férfi után nyomoztunk. aki már 
egYIszer ös'szeütközésbe került a törvénnyel. V égig
jártuk h vendéglőket, korcsmákat és kereskedőket. 
hogy nem mulatott-e ott ilyen egyén. vagy nem va.
sárolt-e valamelyik keroskedésben valamit. Az egyik 
kereskedő azt mondta, hogy egy ilyen személyl(l · 
írású ember 1928 december 3-án délelőtt egy teljcii 
öltöny új ruhát vásárolt nála. Hogy ki volt cl/, 

illető, azt nem tudja. 
Négy napi nyomozás után megtudtuk, hogy Ra

vasz János volt "árvári lakosnak van nyerges orra, 
aki már nem egyszer volt büntetve. Elmentünk Ra,
va.sz János rokonaihoz és ezek a legnagyobb örö 
münkre azt mondták, hogy J állO S fivérük 1928 dc
cember 2. és 3-án járt náluk délután. Egy öltöny új 
ruh~Lt hozott magával, abba átöltözött, a régi ruh{tt 
náluk hagyta és 3-án este eltávozott tőlük. Azóta sem 
lát.ták és jelenlegi tartózkodási helyét sem tudják. 
Nem tudnak aITól sem, hogy csalást követett el. Azt 
azonban mondták. hogy többször- volt büntetve és ;lZ 

orra nyerges. 
Minden lehetőt megtettilnk, de Ravaszt nem si 

került kézrekerítenünk. Már nyolc napja folyt a 
nyomozás. A kilencedik napon a takarékpénztár kö
zölte velünk, hogy az ál Sörös egy levelet küldött 
nekik, amelyhez csatolta a felesége nyilatkozatrít. 
A nyilatkozat szerint az asszony beleegyezik, hogya 
kJ~ttőjük nevén álló ingatlanra férje 1000 pengőt fel 
vehessen. Az ál Sörös kérle, hogya 400 pengőt Bu· 
dapest, Hársfa-utca 45. szám alá táviratilag kiildjél, 
el, mert a pénzre nagy szüksége van. 

Megkértem a takarékpénztár igazgatóját, hog." 
táviratozzák meg neki, hogy a pénzt postán kiildik, 
A p(-nzt azon ban a takarék ne adja postára. 
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A következő napon a járőrt Budapestre küldtem 
azzal a feladattal, hogy menjen a rendőrségre, kö· 
zölje az esetet és kérje, hogy egy detektív először ál
lapítsa meg, hogy miféle helyiség az adott cím. Az
után kérje meg a detektiveket, hogy egy detektív öl· 
tözzön fel postás ruhába, menjen el a valódi pénzkéz 
besítő postással, mint gyakorló postás, az adott 
címre és ha jelentkezik az ál Sörös ft 400 pengőért, H 

detektív csipje el. 
A Hársfa-utca 45. szám alaLi gyauus egyéllek 

úHal látogatott vendéglő volt. Egr pi ncérnő azt 
mondta, amikor a postás a 400 pengő kézbesítése vé
gdt az ill Sörö8t kereste, hogy Sörös úr nincs üll-" 
haza. 

A következő Ilap megismételték a fogási, ele 
ci'ak a valódi postás ment az ál Söröst keresni a 400 
jJE'Jlgővel, a detektív pedig a korcsma körül figy elt, 
dr a vúlas~ ismél az előbbi volt. 

Mivel az ál Sörösi igy nem sikerült elcsipni, a 
város területén nyollloztak eredménytelenül. A járt'ír 
bevonult, de megkérte a cletektíveket, hogy néhány 
Hap mulva ismételjék meg, talán sikel'iihJi fog. Végre 
azután az egyik pincérnő besúgta az úl Söröst és el
fogtak. A pincérnő összeveszett Havasszal, - mért 
tényleg ő volt Rr, ál SÖI'ÖS - és bosszúból elárulta a 
detektív eknek. 

Ravaszt Sárvárl'a kísértettem, aki dicsekedve el
mondotta, hogy nemcsak Sárváron, hanem Budapes
ten, Celldömölkön, Szolnokon, Szegeden és Győrh<)n 
is követett el hasonló módon csalásokat. 

Ar,t is elmondotta, hogy amikor a pénzkézbesíi.ő 
dőször kereste 3 gyakorló postással, az ívónelyiségen 
belül egy másik helyiségben tartózkodott, azonban 
nem jelentkezett a pénzért, mert gyanus volt nekI. 
hogy két postás hozza a pénzt. A gyakorló postás
ban cletektívet sejtett és azt mondta a pincérnőnek, 
hogy ő nincs odahaza. • 

Ravaszt a szombatheb' i kir. ügyészségnek átad
tuk és hallomásom szerint a budape>;ti kir. törvény
szék 4 évi börtönre ítélte. 

Elismerésre méltó ajaről' alapossága és fárad
hatatlansága. Ennek köszönhette, hogy a kapott, 
igen hiányos személyleírás segítségével, a csalással 
alaposan gyanusítható személy kilétét megállapí
totta. Ha a csaló nem lett volna olyan elővigyázat
lan, hogy levelet ír a takarékpénztárnak, előbb
utóbb akkor is kézrekerült volna, ez tehát a járőr 
érdeméből nem von le. 

Érdekes példát szolgáltat a leírt eset arra js. 
hogy a bűnözők milyen gyanakvó ak és óvatosak. Ez
zel mindig számolni kell, nehogy a bűnöző, akivel 
szemben eljárunk, keresztül lásson a szitán. Mindent 
kerülni kell, ami a rendestől, a megszokottól eltél', 
mert ez feltűnik és felkeltheti a gyanakvást. 

II. 

Egy nyomonüldözés eredménye. 
Irta: BATAR ANTAL alhadnagy (Budapest). 
Az 1908. év július l4-én éjfél után az ipolysági 

őrsön megjelent dr. L. E. kir. főügyészhelyettes, az 
ipolysági kir. ügyészség akkori vezetője és lopás 
miatt feljelentést tett. Elmondta, hogy házában az
nap este és éjjel összejövetelt tartottak és a szalon
ban sz0rakoztak. Ezalatt a cselédleány az egyik utcai 

(dl éz Thass.Ij-Pláv (>II.~zky s1.ds. fl',lv.) 

szoba ablakái szellőzteles végett kinyitotta. ~likor 
éjfél utan a vendégek eltávoztak és a család nyugo
"óra akart térni, észrevették, hogya lakás,?an és a 
fürdőszobában elhelyezett I'züstneműt valakl e.llopta. 
A kál' kb. LOOO korona. A lIyomozús megilldítását 
kérte. 

Ipolysúgon akkor tiszii szakaszparalleslloksá~, 
továbbá járás- és őesparancsnokság volt. A szakasz
parancsnok úr is illtézkedett, hogy az őrs legénysége 
azonnal nyomozó szolgálatba lépjen s kövessen ol 
mindent, hogya feltünést keltő bűneselekmény mi· 
nél előbb kideríttessék. 

Paulik János júrásőrmcster engem, mint fiatal 
pl'óbacsendőrt, magával vezényelt ki nyomozó szol · 
gálatba. A járőrök a kéllő útbaigazíiások és paran 
csok átvétele után a nyomozást bevezették. A hely
színi szemle alkalmával csak annyit lehetett meg
állapítani, hogy a tettes a kinyitott utcai ablakon ái 
a szobába mászott, ott az ezüstneműeket egy ágy
terÍiőbe csomagolva, ugyanazon az úton távozott el. 
Ennek ugyanis a nyomai a falon meglátszottak. Más 
bizonyítékot vagy bűnjelet találni nem sikerült. 

A nyomozás kezdetén már az a nézet alakult ki. 
hog~T u t.ettes igyekezni fog az ezüstnemüeken minél 
előbb túladni, hogy pénzhez juthasson. Ezért a jár
őrök vz összes helybeli ékszerészeket és a zálogházat 
is sorra járták, de eredménytelenül. Sehol sem tud
tak a lopásra, a lopott. dolgokra, va gy a tettesre vo
natkozólag felvilágosítást adni. 

Paulik járásőrmester nem hagyta számításon 
kivül azt a lehetőséget sem, hogy a tettes idegenből 
jött és a vasúton menekült el Ipolyságról. Kimen
tünk tehát a vasútállomásra és ot.t a vasúti szolgá
lattevő személyzetet kérdeztük ki. Hosszas kérdezge
tés után az egyik vasutas emlékezett egy szegénye
sen öltözött, gazdásznak, vagyerdőőrnek kinéz ő 
fiatalemberre, aki e~y nagyobb csomaggal szállt fej 
a Csata-Párkánynána felé induló hajnali vonatra. 
Személvleírást adott róla és különösen azt jegyezte 
meg, l{ogy térdnadrágot viselt és a fején sörtével 
diszített puha bársonykalap volt. Kilétére azonban 
felvilágosítást adni nem tudott. 

Ez a lopás utáni reggelen volt. A legközelebbi 
yonattal Csatára utaztunk, ahol a vasúti állomáson 

A m. kir. csendőrség legnagyobb összpontosítása II. Rá
kóczi Fm'enc fejedelem ham.vainak hazaszállitcísa alkalmából 
1906-ban volt Kassán. A mintegy 1900 főnYi csendörségből egy 
ezred alakult, amelynek parancsnoka Tolcsvai Nagy GábOf' 
ezredes (akkor a brassói csend1irkel'ület parancsnoka) volt. 
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Most már jó lesz. " (Molnár L ajos cső - Villány - fe,lv .) 

sikprült annyi t megtudni, hogy hasonló k inézésLl ó.., 
ru házatú férfi Léva felé u tazott el a vonattal. Mi is 
Lévára utaztunk. Ott a csendőrőrsön és a rendezett 
tanácsú város rendől'lmpitimyságánál j elentkeztünk 
s a z ottani őrs és rendőrség támogatása mellett, sorra 
jártuk az összes ékszerészeket és a zálogházat is. Az 

• A magyar könyvkiadásnak kétségtelenül legnagyobb 
eseménye a Pilch Jenő szerkesztésében megjelent " A 
kémkedés története" című nagyszabású, 3 kötetes mű 
megjelenése. A kémkedés mindig bizonyos titokzatos 
képzeteket támaszt a közönségben, kalandokra és rej
telmekre gondol mindenki, pedig - és ennek a nagy
szabású kiadványnak éppen ez a főérdeme - a kém
kedés el{yike a modern hadviselés legfontosabb eszkö
zeinek s békében is, háborúban is egyaránt nélkülözhe
tetlen. A kötet szerkesztője úgy csoportosította az anya
got, hogy a nagyszabású mű 3 kötetében helyet kapott a 
kémkedés egé~z története, elmélete, rendszere, módszerei 
és azok a rendkívül érdekes és tanulságos, gyakran 
hajmeresztő és romantikus esetek, amelyek a kiváló 
kémek és különösen kémnők személye körüllezajlottak. 
De a szerkesztő igen helyesen járt el akkor, amikor 
nem érte be a kémkedés minden irányú megvilágításával, 
hanem kimerítően megíratta munkatársaival a propa
gandasajtó és cenzJÍra szerep ét is a hadviselésben, szóval 
a vértelen háború történetét, eszközeit és módszereit. 

Ez a mű csupán szigorúan igazolt adatokat használ 
fel, tehát komoly tudományos eredményeken épült, 
azonban megírásának módja oly lenyűgözően eleven, 
hogy minden művelt magyar olvasó páratlan élvezettel 
fogja áttanulmányozni. 

Mindenki, aki végére ért ennek a nagyszerű munká
nak, meg fogja állapítani, hogy a rengeteg érdekes adat 
mellett nagyszerű tanulsággal is szolgál ez a mű: meg 
fogia tanítani a magyar olvasóközönséget, s főképpen 
az új nemzedéket arra, hOJlY mindf'n közlékenység, fecse
flés . fölösleges szolgálatkészség és esetleges jellemgyen
geség v égzetes titkokat juttathat az ellenség kezébe és 
mérhetetlen károkat okozhat a hazának. 

ÉpDen ezért hangsúlyoznunk kell, hogy ennek a nagy
szabású műnek kiadása valóban hazafias cselekedetnek 
számít. Kívánjuk is, hogy az a nemes nemzetnevelő célzat, 
amellyel a kitűnő katonai írók ezt a nagy művet évek 
hosszú sorának fáradságával megalkották, megteremje 
méltó gyümölfseit. 

A mühöz 6fensége Jó zsef királyi herceg tábornagy 
úr, a Magyar Tuc{ományos Akadémia elnöke írt el{JszóI. 

ékszerészeknél nem volt sikel'ilnk. Auuá l több a zá
logházban. Ott volt már az összes ezüstnemű elzá
logosítva. 

Reisz Mór zálogháztulajdonos a kikél'dezés al
kalmával előadta, hogy aznap délelőtt, vagyis a 
lopás elkövetése utáni napon, egy középtermetü, sör
tés kalapot, térdnadrágot, füzőscipőt viselő fiatal
ember megjelent a záloghúzában és azt mondta, hogy 
rí lovag Schönel' lévai földbirtokos új gazdatisztje, 
most jött ide Nyitra megyéből, de egyelőre családja 
és a holmija még nem érkezett meg Lévára. Addig 
is, amíg azok megérkeznek, a csalúdi ékszereket 
kénytelen záloglJa tenui, mivel az új földesurától 
11em akar mindjárt előleget kémi. Ha a családja né
hány hét mulva JtJPgél'kezik, mindjárt kiváltja ;t;t, 

ezüstnemüt. 
Reisz M6r állítása szerint nem látott senuui gya

nusat a dologba n, tehát 300 korona. kölcsönt adott az 
ezüstlleműekrc. Mikor közöltük vele, hog~' az ezüsL
nemüek lopásból származnak, kij elentette, hogy na· 
gYOll sajuálja, ele mivel neki arról tuelomása nem 
volt, az ~züstnemüeket csakis az aelott 300 kOrOl!H 
visszafizetése ellenében adhatja ki . 

Nem volt mást mit tenni, mint a rendőrkapitány
ság közbejöttével a bűnjeleket őrizetbe venni. A 
rendőrkapitánysitg nyomban le tiltó rendelkezést 
adott át a zálogháztula;idonosnak azzal a szigorú 
meghagyással, hogya zálogba vett ezüstnemüeket 
bírói végzés nélkül senkinek sem adhatja ki. A 
bírói végzés később úgy rendelkezett, hogya zálog
tárgyak sértettnek 11 ;:JOO korona zálogkölcsön vissza
fizetése esetén kiadhatók, ami meg is történt. Igy az 
ezüstnemüek, b~il' 300 korona ellenében, de h iánytah
nul ismét birtokába jutottak a családnak, aminek 
nagyon megörültek, mert régi családi ereklyék 
voltak. 

Mikor 11 bünjelek már biztosítva voltak, akkor HZ 

ismeretlen tettes után folytattuk a nyomozást. Fel
kere"tük a lovag Schöner uradaImat, ahol érclek
lődi.ünk az új gazdatiszt iránt. Ott természetesen 
senki sem ismerte. Ezt mi már eddig is gyanítottuk, 
hogy a tolvaj csak félrevezetés céljából mondta a zá
logháztnlajdonosnak, hogy ő lovag Schöner gazda
tisztje. 

'rovább uyomozttlnk. Feltevésüllk az volt, hogy 
a tettes a pénz birtokában már olyan helyeken for ·· 
dul meg, ahol enni-inni lehet, szóval ahol a könnyen 
jött pénzt könnyen el is lehet költeni. Sorra jártuk 
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tehát a számbajöhető ilyen helyeket. A mulatóhelye
ken nem volt szerencsénk, mert nem fordult me ,~. 
Legalább is nem emlékeztek erre. 

Az "Oroszlán" szállodában azonban már több 
szerencsénk volt. Mikor ugyanis ,a nyilvántartási 
könyvet átnéztük, feltünt egy Szőke Gyula nevű ke
reskedő, aki aznap szállt meg ott és azt írta be, hogy 
Nyitráról jött üzleti ügyeinek lebonyolítása végett. 

A szállodai személyzetet kikérdeztük az illeitőre 
\onatkozólags így tudtuk meg, hogy aznap, pÚl' 
órával a mi odaJövetelünk előtt tért be a szálloda ét
termébe és ott megebédelt, szobát bérelt és azt 
mondta, hogy mivel igen fáradt és az útja nem sietős, 
hagyják pihenni. Ha szLlksége lesz valamire, CSÖll

getni fog. Azután a szobájába ment. Azóta nem lát
ták. A személyzettől kapott személyleírás a keresett 
tettesre ráillett. Csak a ruhája volt más. A sörtés ka
lap és a térdnadrág helyett már más ruha volt rajtit, 
kicserélte, hogy fel ne ismerjék. 

Ezek után bezörgettünk a szobája ajtaján s mikor 
végre előttünk állt a tettes, megkérdeztük, hogy hb
ják, honnan jött, mi célból, stb. Nekünk is megpró
bálta a Szőke Gyula nevet bemondani, de megmoto
:[,ása alkalmával előkerült egy Reiter Gábor névre 
kiállított igazolvány. Erre beismerte, hogy Reiter 
Gábor, állásnélküli kéményseprősegéddel azon0S. 
Előadta, hogy csavargása közben Ipolyságra vetó
dött, ahol az úgynevezett "Uri negyedben" őgye 
legve, éjjel egy házból hangos zajt hallott. Mik(1f 
jobban széjjelnézett, látta, hogy az egyik utcafelőli 
ablak nyitva van. Rögtön bemászott a szobúba és 
egy kezeügyébe akadt ágyterítőbe becsomogalta az 
ott talált ezüstneműt. Azután az ablakon kiugrott az 
utcára és sietve a községen keresztül a vasútállo
másra ment, ahol a hajnali vonatot megvárta és el
utazott előhh Csatára, majd onnan Lévúra. 

Léván a záloghúzba ment, ahol azt állította, hogy 
él Schöner uraság új gazdatisztje s zálogba tette az 
ezüstneműt. Az érte kapott 300 koronából egy ruhás
üzletben új ruhát vett magának. A szállodában meg
ebédelt, szob út vúltott, lefeküdt, mert már igen fú
radt volt. 

Az ezüstnmnííekért kapott pénzt S a péllZbőJ v}i 
súrolt új ruhát, mint bünjeleket őrizetbe vettük A 
tettest elfogtuk s az ipolysági kir. iigyészségnek át
adtuk. Az ipolysági kir. törvényszék minősített lopás 
büntette miatt négyévi fegyházra ítélte el jogerősen. 

Ipolyság Hont v~írmegye székhelye volt. Sok hi
vatal székelt henne és számos úri család lakott a vá
roshan . Érthető, hogy a kir. főiigyészhelyettes sérel
mére történt lop~ís nag~T feltünést keltett s kiván
csian várták, hog~r a csendőrség a tettest kézrekc
ríti-e~ 

Ezt a kiváncsiságot rövidesen teljes mértékhen 
kielégítette a csendőrség. 

Az eset régen történt. De mindig . igen kellemo
I'eu gondolok vÍssza erre a szép és g~vors eredmény·· 
nyel végződött nyomozásra. 

* 
Tanulság ebből az esetből az, hogy ahol remény 

nm arra, hogya nyomonüldözéssel a tettest, vag:-' 
a bűnjeleket kézre lehet keríteni, ott sohasem szahvl 
sajnálni a vele járó fáradságot. Ez az eset mindig 
fennúll, ha a tettes menekülési irányát sikerült meg
állapítani és időbeli előnyének a mérve is remén~r t 
nyujt a sikerre. 

HAJDAN KÁLMÁN J 

g. százados. 

H ajdan Kálmán g. százados decemher 8-áll 39 
éves korában tragikus váratlanságga! rövid szen
vedés után Sopronban elhunyt. 

Örökre , elköltözött kedves bajtársunk 1915 
augm:zÍlus l6-án vonult he a volt cs. és kir. 76. gy. '3Z-

l edhez. A világháborúhan különböző hal'ctel'eken 
teljesített arcv,onalbeli szolgálatot. Vitéz magatartil
s{tél't megkapta a 2. oszt. ezüst vitézségi él'met is. 
]0]9 augusztus l-től 1921 június 30-ig a nemzeti had
sereg tagja volt . 1921 július l-én lépett át a csendőr
séghez mint Főhadnagy és a Sopron vármegyei 
csendőrparancsnokság gazdasági hivatalánál, majd 
november J6-tól deoember 31-ig a szombathelyi törzs 
ffazdasági hivatalnál teljesített szolg'álatot. A 
~ , 
cEendőr gazdúszati tiszti tanfolyamot 1922-hen ve-
gezte ej és a helilgyminisztérium VI. b. osztály ához 
kapott heosztást. 1927 május l -ével g. századossá 
lépett ,elő. 1932 április l-én a soproni osztály gazda-
~ági hivatalfőnökéül nevezték ki, ahol ha,l~láig telje
sített szolgúlatot. Odaadó, kiváló munkájáért elől 
járói elismerését, az alárendeltek gondoskodásáél't 
azok ragaszkodását a legnagyohb fokban kiérde
melte. Mint tiszt, mint bajtárs és mint családapa: a 
legjobhak soráha tartozott. Aki ismerte : szerette és 
becsülte. Szerény, csendes, de szellemes és del'üs 
egyénisége őszinte baráti érzésekre hangolta minden
kori környezetét. A jó hajtárson kívül a szeretetre
mpltó embert is gyászoljuk haláláva L 
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December IO-én t,emettltk el bajtársainak, jóba
l"átainak és ismerőseinek nagy részvéte mellett a 
soproni Szent Mihály-temetőbe. Sorfalat, koporsó
vivőket a soproni osztály aqott Török Dezső száoodos 
szárnyparancsnok parancsnokság,a a1att. A zenét a 
soproni Szt. László 4. honv. gy. ,ezred zenekar,~ szol
gáltaUa. A temetésen résztvettek: a soproni csendőr
osztály tisztikara, népes 'honvéd tiszti küldöttség. 
Kónyi Kiss László tábornok állomásparancsnokkal 
:lZ élen. Képviselve volt a temetésen a soproni rendőr
kapitányság, pénzügyőrség, valamennyi hatóság és 
<1 soproni ipal'testül<et. 

A gyászmis.ét Papp . Kálmán pápai prelátus 
Sopron városi plébános, a temetési szertartást az el
húnyt legjobb barátj,a: dr. Prajnel' Pál hitoktató 
tanár végezte. Koszol'út helyeztek a ravatalra : a 
csendőrség nevében vitéz Dénes Elemór alezredes 
soproni osztályparancsnok, a székesfehérvári csondőr
kerület nevében Mátéffy Jenő g. alezredes, a beJ 
ügyminisztérium VI. b. osztálya nevében Tibor 
György g. őrnagy, a tanulmányi bi:wttság nevében 
vitéz Ásvány Mihá.ly g. százados, a soproni osztály 
nevében Árvay J ózsef százados és a soproni segéd
munkások nevében Szörényi P ál alhadnagy. A sop
roni Szent László 4. honv. gy. ezred nevében Thold 
Dezső ezredes, ezredparancsnok és a soproni honvéd
gazdászati tisztikar nevében Nárcfs Agoston g. szá
zados. Özvegye, két gyermeke, szülei, testvérei és 
rokonai gyászolják velünk együtt. 

_I 

Kormányzó Úr Ő FőméJtósága név napját országszerte ben
sőséges, lelkes hangulatban ünnépelték meg. A Vitézi Rend 
deoember 5-én este fényes keretek között ülte meg Mihlós 
napját a Gellé1·t-szálIó kupolacsarnokában. Az ünnepélyen 
mintegy 2000 vitéz jelent meg. Másnap, Miklós napján dél 
előtt a bOllvédség és csendőrség tisztikara és legénysége, val
lásfelekezetek szerint, ünnepi istentiszteleten vett részt. A 
budapesti csendőrtiszti társalgóban és az altiszti étkezdében 
díszebéd volt, amelyen az összes csendőrtisztek, illetve legény
~égi állományú egyének részt vettek. 

Teaestély. A budapesti cselldőrtiszt.i társalgó decembe!' 
12-én igen jól sikerült teaestélyt rendezett, melyen résztvett 
a Budapesten állomásozó teljeH csendől'tisztikar családosa II 
és vendégeivel. A zenét ·30 folyamőrség zenekara adta. A tár
saság jó hangulatban a késő éjjeli ól'ákig maradt együtt. 

Mikulás·ünnel} Szombathelyen. A szombathelyi csendőr nl
tiszti kör december 5-én 18 órai kezdettel Miknlás-ünnepet 
rendezett. A sikerült beköszöntőt Jttl'ányi Antal őrmester 
mondotta; Mikulás szerepét pedig Bttcsi Gábor őrmester töl 
tötte be igen ügycS alakítással. .v égül 80 darab Mikulás
csomag k erült a gyermekek között kiosztásra, amit Porpáci 
Magdi köszönt meg egy alkalmi irredenta vers keretében. 
Közreműködött az örsparanosnokképző iskola énekkara is, 
több népdallal. Mele,ghangulatú bajtársias Mikulás-estje volt 
a szombatbelyi bajtársaknak, akik már évek sora óta épít
getik maguk között ezeket a követésre méltóan szép közvet 
len kapcsolatokat. 

Dícséretek. A m. hi1·. Belügyminiszter úr d'ícsérö oh1.rattal 
látta el: a miskólci VII. kerület állományából: Bognár József 
alhdgy.-ot, mert igen hosszú csendőrségi szolgálati ideje alatt 
fl. közbiztonsági szolgálat terén általában, de különösen sza
kaszparancsnoki minőségben hasznos és eredményes szolgála
tot fejtett ki; Barna Imre alhdgy.-ot, mert hosszú csendőrségi 
szolgálati ideje alatt örs- és szakaszparancsnoki minőségben 

I R O· G P E T a magyar kir. csendörsé~ ta~jai a legelőnyösebben I GALLICZ.k GYÚf!:.! feltételek mellett: 

Irodagép.üzem, Budapest. V. ker., Zrlnyl.utca 16. s zám. 
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értékes és hasznos szolgálatot teljesített; Lendvai János 
alhdgy.-ot, mert hosszú csendőrségi szolgálati ideje alatt álta
lában, de különösen az utóbbi 14 év óta kerületi segédmun
kási minőségében ig-en hasznos szolgálatot teljesített és Be
!'ecz Mihály szv. thtts.-t, mert 27 évet meghaladó csendőrségi 
szolgálati ideje alatt általában, de különösen 13 év óta irodai 
seg:édmunkási minőségében igen hasznos és el'edményes szol
gálatot teljesített. - A m. kir. csendőrség felügyelője dicséTŐ 
okimttal látta el.' a pécsi tV. kerület állományából: Lahó 
Vilmos thtts.-t, mert a gödöllői őrkülönÍtményen különleges 
és felelősségteljes szolgála tát hazaftas érzéstől áthatott lelki
ismeretes odaadással és pontossággal látta el. - A szombat- , 
hely'; I ll. keTület parancsnoka dícsérő ol:imftal látta cl: Vár
I:özi Mihály tbtts.-t, mert 30 évi esendőrségi szolgálati ideje 
alatt különböző beosztásokban, - a leg'utóbbi 2 esztendőbeu 
mint laktanyagondnok - szolgálatát igen nagy szorgalommal, 
fáradságot nem ismel'ö odaadással és előljáTói teljes megelé 
gedésére látta el. - Nyil1,állosan 1/tegdícsé1' te : Márvány Fc
renc cső.- t , mert n Kormányzó Ur Ö Főméltósága legmag'a
sabb személyének biztonsága érdekében 19J:i. és 1936. évben 
a gödöllői őrkiilönítm ényen szolgMIatát kiváló buzgalommal 
és megbízhatósággal az átlagon messze felülem elkedő ered
ménnyel látta el. - A pécsi IV. !.;eTület paTancsnoka dicsérő 
ohirattal látfc! el: Fazekas Andrlls C8Ö.-t, m(l't a gödöllői ör
különítményen 1934., 1935. és 1936. években teljesített különle
ges szolgálatát fáradság'ot nem ismerő kiváló buzg'alommal, 
kiváló megbízhatósággal, bajtársainak növekvő jú pélrlát nm
tatva, az átlagon felülemelkedő eredménnyel látt::t el. - Nyil
vánosan megdícséTte: Szabados Sándor 1. tőrm.-t, mert mint 
~iárőrvezető 1933- 36. évekhen folytatóla.gosan elkövetett 2333 
p 50 f kál'értékű lopás tetteseit körültekintéssel kinyomozta 
és a bűnjeleket az átlagon felüli szorgalommDl biztosította. 
- A szegedi V. kerület parancsnoha 'clícsé1'Ő ohirattal látta el: 
Mészáros István tőrm.-t, mert 11 Kormányzó Ul' Ö Főméltó
sága legmagasabb személyének biztonsága érdekében Gödöllőn 
teljesített különleges szolgálatát, fáradságot n em ismerő buz
galommal, kiváló hiíséggel és az átla.goJl messze felülemelkedő 
eredménnyel látta el; Kecsheméti József és Vágó János' cső.-t, 
lllert a KormáJlYzó UJ' Ö Főméltó~á~a legmagn ~ahb f'zemélyé 
!lek biztonsága érdekében teljesített szolgála tot, hajtársainak 
jó példát mutatva, fáradhatatlan buzgalommal, kiváló hii 
séggel és igen eredményesen látták el. 

Fegyverhasznála tok. A szigetmonostori örs állományába 
tartozó Endre László tiszthelyettes és Legenyei Antal csendőr 
alkotta járőr december 25-én 21 óra 30 perckor, Sz'i.Qetrnonosto7' 
községben, a Hávlis-féle vendéglőben, Farhas Béla leányfalui 
lakost rendre intette. Farkas Béla a járőrt szidalmazta, mire 
a járőr újból fig-yelmeztette. Farkas ekkor szembefordult 
Endre László tiszthelyettessel, puskáját megragadta és bal
kezével arcul ütötte. Endre tisztbelyettes ellökte magától Far
kast és kiszabadította. a puskáját. Farkas a járőrrel szemben 
továbbra is támadólag lépett fel, ezért Endre szurony t hasz
nált ellene. Farkas a fegyverhaszllálat után lllegszökött, de 
a járőr elfogta és orvosi segélyben részesítette. Orvosi véle
mény szerint Farkas ~ bal vállán 8 napon alul g yógyuló sé
rülést szenvedett. A jál'őr tag-jai nem sél'iiltek meg. A kivizs
gálás folyik. 

Szökés. A füzesabonyi örs egyik járőre december 7-én elő 
vezetés végett őrizetbe vette Turalina Jllliánnát, aki azonban 
a járőrtől megszökött. _Később sikerült Kál községben a jár
őrnek elfognia. 

Dr. Varga István ny. köror vos, tb. j. tisztiol'vosllak (Buda 
pest, L, Városmajor-utca 23.) a belügyminiszter úr a csendőr
egészségügyi szolgálat terén közel 36 éven át fáradhatatlan 
buzga lommaI és kimagasló lelkiismeretességgel t eljesít'lt t 
szolgálwtaiért dicsérő elismerését és köszönetét fejezte ki. 

A biinügyi szolgálat ellátására vonatkozó rendelkezések 
gyüjteménye cím alatt vaskos kötetet hozott a szakkönyv
piacra dr. Thonna Tibor m. kir. rendőrkapitány. Az anyag
gyüjtés természetesen a szerző testületének a belső igényeit 
veszi elsősorban irányadónak. Részletesen ismerteti a buda
pesti főkapitányság bűnügyi osztályának a szervezetét, a bÜll
ügyi osztály csoportjainak az ügykörét, a bünügyi osztály 
eljárási szabályait (panaszfelvétel , ügyiratok intézése, idézés, 

F E H É R B É LA 111. kir. államvasuti órás 
Ó R A -, r;; K S Z E R O Z L E T E r;; S M Ű H E L Y E 
SZOMBATHELY, K6SZEGI-UTCA 8. SZAM ALATT 

Kívánatra vidékre választékot vételkötelezettség nélkül küldök . 
Előnyös részletfizetési feltételek . 
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kihallgatás, védőügyvéd, szakértő, katonai személyekkel el
járás - igazoltatás, őrizetbevétel, feljelentés, nyomozás, -
elmebetegek, gyanusítottak, a nyomozás köréből : általános 
tudnivalók, megrögzött büntettesek, tettenkapás, idegen ha tó
ságok megkeresése, gyermekek, flatalkorúak, bünjelek keze· 
Lése stb., körözések, személyleírás, figyelőlapok, daktiloszkó
pia, rendőrségi múzeum, stb., stb.) . Ismerteti a csoportok ügy
köréL érintő r endeleteket ( elővezetés, rabjelentkezés, lakás
címközlés. balesetek, vouatok védelme, repülők kényszerle
szállása, árvíz esetán intézkedés, tűzesetek, hullaügyekben 
eljárás, életvédelem, lemezjáték, fizetési eszközökkel vissza
élés, külföldi hatóságokkal érintkezés, nemzetközi bűntette
sek, kiadatás, egyes fon tosabb büncselekmények, sajtóügy 
stb.). Tájékoztat a segédhivatali szolgálatról, II rendőrkapi 
tányságok bünügyi szolgálatáról, a központi ügyeletről, a 
Függelékben pedig a főudvarnagyi bíróságról és egyes kü
Lönleges feladatkörökről. A 489 oldalas munka hatalmas és 
gondosan összeállított anyagával a sokrétű rendőrségi szol
gálatot végzők számára igen jó útmutató és támasz s mert 
a csendőrség szolgálata sok ponton azonos a rendőrség fel
adataival, dr. Tlwrma rendőrkapitány egyedülálló gyüjte
ménye nekünk is hasznos segédletünk lehet. Aki a r'3ndőrség 
munkájávalrészletesen és alaposan akar meg'ismerkedni , az 
mindenesetre ehhen II könyvben keresse a kalauzát. Ara 
csentlőröknek 12 P helyett 9 P s a csendőrség legénységi tag
jai havi l pengős részletekben is fizethetik . Megrendelhető 
levelezőlapon a szerzőnél: Budapest, rCIH.lől·főkap i tállYRlÍg 
hií niigyi osztálya. 

Szárazajtai Bartha Béla alezl'edes: Jelentem ailisan .. . 
<'o katonai adoUlá~kötete csupa szellem, ötlet és derü, mint 
az előszó ball dr. Darányi Kálmán miniszterelnök írja. El 
olvastuk ezt a könyvet és visszavitt bennünket a régi béke
beli, azutílU a háborús katonaélet igazi katonavilágába, de 
találkoztunk benne a mai magyar katona humorával is. Igaza 
van a szerzőnek: kár volna, ha ezek a katonatréfák feledésbe 
veszn én ek. Egy-egy sikerült kiszólás és tréfa sokszor tisztáb
ban világít bele emberek, korok életébe, mint a tudós lIdat
kutatás. Jellemez, ue ugyanakkor szórakoztat is. Hogyne mo· 
solyognánk például azon a világháborús tüzóren, aki azt írta 
haza a tábori kártyán, hogy gyenge a menázs, nemsokára 
már csak a nadrágja fog az ágyú után masirozni. Benne vall 
ebben a magyar katona elpusztíthatatlan szívóssága és min
den vihart álló humora s BaI·tha alezredes könyvében gaz· 
dag gyűjteményét találjuk ezeknek a ma,gyar katonát jellemző 
gyöngyszemeknek. ld-ősebb bajtársaink, akik maguk i~ rószesei 
voltak a nehéz, de dicsőséges időknek, önmagukra, a maguk 
katonaélményeire találnak a könyvben, fiatalabb bajtársailIk 
pedig megtanulhatják belőle, hogy a katonai fegyelem és ct 

jókedv nem ellenségei egymásnak. A könyvet Gamy Akos 
művészi rajzai diszítik. Ara 3 P 20 fillér, megrendelhető a 
szerzőnél (Várpalota, Veszprém megye) . A szerző a könyv 
jövedelmének 10 százalékát nemzeti sportcélokra juttatja. 

Csendőrségi Közlöny 23. szám. Személyes ügyek. Millisz
teri rendeletek. Név változtatások: Görbe Béla őrm. családi 
nevét "GaliH-ra, Hendlein József prbcső. "HaTmati"-ra váL
toztatta belügyminiszteri engedéllyel. Pályázati hirdetmény 

-a m. kir. csendőrcsapattiszti állomány kiegészítésére. - Sza-
bályrendeletek: A "Cs-5." jelzésű "Utasítás a m. kir. csendőr 
legénység minősítésére" cím ű szolgálati könyv új kiadása. 
- "Számtani példatár a m. kir. csendőrség részére" címü 
tansegédlet részbeni hatálytalanítása. - E-25. Lőut. 1. Füzet 
(Első rész) módosítása. - Csendőrség elhelyezési kinmtatásá
nak helyesbítése. - Közszolgalati alkalmazottak félárú vasúti 
menetjegy váltására jogosító arcképes igazolványainak érvé
nyesítése az 1937. évre. - Kerékpárra szerelhető kard tartó 
rendszeresítése. - Téli gyapoting és alsónadrág méretadatai
Ilak helyesbítése. - Magosliget-Velky Palad-i mellékútnak 
[orgalmoll kívül helyezése. - A m. kir. belügyminiszter a 
Kunszentmiklóshoz tartozó Kunkerekegyháza pusztát 1937. 
január hó L-i hatállyal Kerekegyháza köz.,éghez csatolta. -
A m. kir. belügyminiszter az Abaúj-Torna vármegyébe kebe
Lezett Alsófügöd és Felsőfügöd községeket "Fügöd" végleges 
név alatt egyesítette. - Az orrzágos tűzrendészeti felügyclő 
hivatalos helyisége Budapest, IV., Bástya-utca 13. szám alatt 
van. - Pályázati hirdetmény a közép- és alsófokú gnzdasági 

szakoktatási intézmények altiszti és szolgaszemélyzeti létszá
mában megüresedett sajtmesteri munkakörhöz kötött szak
altiszti állásra. 

Ki mit olvas? K inek van szép ü'ása? Ki a legg-yorsabb 
gépiró? pályázatainkra olyan tömegesen érkeztek a pálya
munkák, hogy az eredményeket csak a január 15-i számunk
ban közölhet jük. 

Ki t nd rólaY Paksy Dezső volt alőrmestert keressük fon
tos családi ügyben. Annyit tudunk róla, hogy 1915-ben tábori 
csendőr volt, szolgált a világháború alatt a hódmezővásár
helyi örsön és 1918 december 19-én vált ki a testületből. Aki 
hollétéről, sorsáról tud valamit, közölje a szerkesztőséggel. 

Hajnal J állOS csendőr (bükkösdi örs) keresi a CsendlSrségi 
Lapok 1925--1933. évfolyamait megvételre. 

SZEMÉLYI HIREK. 
Új szakaszparancsnokok. A szegedi V. kerül etben HOl'váth 

István III., Szahó Lajos T.. Ko't,(Í('s fstván TIr. t>s 8ipos LajoR 
alhdgy. 

új örsparallcsnokok. A pécsi IV. kerületben Nagy Lajos 
Vr. tőrn1. v.; A dehreeeni VI. kerületben Karácsonyi László 
törm. v.: A miskolci vn. kerületben Harangi Mihúly és Szik/a 
József tŐJ'm. V. 

Házasságot kötöttek. A budapesti I. kerliletben: Kovács 
Ferenc II. thtts. BecI.' Ilona-A lInával Budapesten, Gaál Pál 
16rm. V. }t'Odl'ócz'i Máriával Sopronban, Bajtai János 16rm. V. 

Paál Máriával Budapesteu, Katona Imre tőrm . Takács Rózá
val Budapesten, Ferenczi Gábor tőrm. Kovács Máriával Nagy
orosziban, Darvas Sándor őrm. Hegedíis Margittal Törökbá
linton; A pécsi IV. kerületben : Balázs István tl1tts. KU/lOS 
Máriával Gödöllőn; A miskolci VII. kerületben: Ligetes Já
nos tőrm. v. Bamnyi Juliánnával Gyöngyösön Vinnai Gábor 
tőrm. Kl'eskó Ilonával Óllodon és Endl'efalvi' András tlSrm . 
Kovács Janka-Teréziával Gyöngyösön. 

Családi hfrek. Született a budapesti r. kerületben: Mádi 
György thtts. -nek Magdolna-Ilona nevü leánya, Barcsa :Pál 
tőrm.-nek Julianna nevű leánya; A székesfehérvári II. kerü
letben: Kiss László II. thtts.-nek László-Gyula nevü fia Juhász 
Gábor thtts.-nek Erzsébet-Etelka nevü leánya, Szalai' Sándor 
IV. thtts.-nek László nevü fia; A debreceni VI. kerületben: 
B. Borai Mihály tőrm.-nek Mihály-Pál nevű fia; A miskolci 
VII. kerületben: Kovács Imre ITr. thtts.-nek László-hll1'e nevű 
fia, Borbély Tamás tőrm.-nek FeTenc-Tibor nevü fia és Simon 
.János tőrm.nek ETzsébet-J::va nevű leánya. - M egha/t : Szalcti 
Sándor IV. székesfehérvári II. kerületbeli tőr111 . László nevü 
fia Győrszentmártonban, Vértes József debreceni VI. kerület
beli sZV. thtts. I stván nevü fia Debrecenben. 

Halálozás. Vitéz Sellyey Vilmosné csendőr alezredes neje, 
szül. Uwim Erzsébet úrhölgy hosszas szenvedés után decem
ber 7-én elhúnyt. Temetése december 9-én fél 3 órakor tör
tént meg a rákoskeresztúri temetőben. A temetésen és a de
cember 12-én fél 10 órakor bemutatott en gesztelő szentmisén 
a Budapesten állomásozó csendőr tisztikar és legénység közül 
számosan jelentek meg egyiittérzésükkel és részvétükkel. 

H alá lozás. Tabá1- Antal ny. SZV. tiszthelyettes folyó évi 
november 30-án 56 éves korában Buclapesten elhunyt. Decem
ber 3-án temették el a Gyáli-úti katonai kórház halottasházá 
ból a rákoskereszturi katonai temetőbe. Temetéséll volt baj
társai közii] számosan jelentek meg. Halálát özvegye gyászolja. 

Két évtizede szállítunk a legnagyobb 
megelégedésre a cs endórségnek. 

Ptlrtolluk a magyar Ipart I 
STANDARD. TELEFUNKEN, PHILIPS, ORION stb. rádiók. hang

szórók . rádióalkatrészek, IframoloDok. gramofonlemezek és 
csllIároJi állandó nagy raktára . 

A mas,ar klril,l csendelrsés taglal nak 
Igen kedvezel fizetési felt6te.ek. 

DÉNES TESTVÉREK RT. 
rádió és villamossági nagykereskedók 

Budapest, VI., Teréz-karit 28. sz. 
Telefon : 1-135-76. 
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Olvassa el, mielőt1 ír nekünk! 
Köz!r ményt 1!emcsak a csendőrspg tagjai/ól, hanem búr

U/ől cI/ogadunk, de ti zenöt gép- vagy ,kézírásos haslibwíl. 
hosszabbat csak clŐZ('/C8 megegyezés u/lin. A közlcm pnyek 
fogalmazási á/csiszolásduak ( ' 8 Ita s,ÚiksigI'S, /artalmi móclD
sitás!Ínak, valamint a /ödés és kiegészítés jogát fenn/artju" 
magunknak. Aid azt akarja, hogy közlernényét változtattÍs 
uéll,;üt közöljük, 'Írja reá a kézirat oldalúra piros irónnal: 
" Szószerinti közl és(' / kérem!" A kézi r a tot kérjük a papírnalc 
csak egyik oldaIríra, / élhasábosan, írógéppel, kelles sorlávol-
8ágra, kézírással pedig jól olvashalóan és nem fúlsűr'ű sorok
ban il ni. Olvasha/atlan kézirallal nem foglalkozunk. A Tr.'ézira
tc.kban semmiféle I ö'viditésl nem szabad használnL 1(éziralot 
('sak akkor küldünk vissza, ha a szer'ző megcímzett és válasz
bélyeggel elld /olt borí t ékol mel/ékel. Kézira/ok sors(Í1'ól s,zer
kfsztői üzenetben adunk vúlaszt . Fényképfelvételek beküldése 
alkalmával csalolni kell a f elvétel készítőjének írásbeli. nyilal
liOzatát, hogyafelvételnek CI szokásos tisztele/díj ellenéb ,m 
'való közléséhez hozzájúrul. A megjelent közleményeket t isz · 
teletdíjba n r'észes'Ífjük, dc /ulajdonjogunkat fenntart juk, azo
kat tehát belel'gyezésünk nélkül nem szabad másutt közölni, 
scm pedig utánnyomaini. A ny om dai korrek t úrát mi végezzük. 
korl'eklúl alevonatot csak kivételes esetben adunk. SzerzőinI(, 
k ülönlenyomataikat közvetlenül a Stádium-nyomda igazgató
ságától (Budapest , V., Honvéd-utca 10.) szíveskedjenek meg
'rendelni, amely azt velünk kötött szerződésének árszabás'! 
szerint köteles elkészíteni. Minden hozzánk intézett levélre 
válaszolunk, de csak szel'kesztői üzenetekben; magánlevele!c'3t 
akkor sem írunk, ha abeküldő válaszbélyeget mellékel. Minden 
level et teljes névvel és rendfokozat/al al á kell írni és az állo
máshelyet is fel kell tüntetni. Névtelen levélre nem válaszo
lunlc. Hozzánk intézett levelet szolgálati útl'a nem ier'e lünk, 
azok lallalma vagy belcüldőik kiléte felől senkinek sem adunk 
fdvilágosílást . J eligéiil legcélszerűbb kisebb ' helység nevét 
vagy ötjegyű számot választani. Annak, aki j eligét nem j el/il 
meg, nevének kezdőbetűi és állomáshelye alatt válaszolunk. 
Közérdekű ké1'désekre nem szel'kesztői üzenetben, hanem a 
"Csendőllelcszikon" rovatban 'válaszolunk. Előfizetést csak a 
csendőrség, honvédség és az állami rendőrség, továbbó. a bír6-
ságok. igazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges és 
nyugállományú tagjaitól fogadunk el, mástól nem. A csendőr
. ~ég tényleges és nyugállományú legpnységi egyénei az előfiz"~
t ési díj felét fizelilc. Előfizetni csak legalább fé lévl'e lehet. Az 
(lőfizetéseket kérjük pontosan megúj í tani, mert f elszól ítást 
uem küldünk. A nekünk szánt pén zkiildem ényeket kérjük a 
C'sendőTségi Lapok 25.342. számú postatalcarékpénztári csekk
számlájára befízetni. Címünk : " A Csendől'ségi L apok sze/'
krsztőségénl'k, Budapest, T., Böszöl'mény i-út 21. szám." 

A vidéki csendőrség előnyösen Ismert szélllt6;a 

SÁNDO R AEZSÖ 
ÓAAsMESTER, éKSZERész 

NYIREGYHÁZA 
TEL.: 229 

Elsőrendű márkás órák S évi jótállással, szebbnél-szebb 
ékszerek, ébresztő és fal i órák, a c s e n d ő r s é g r é s z é r e 
részletre is. Választékot portómentesen küldök. Javításokat 
szakszerüen végzek. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Brassó 4. 1. Évi 1200 korona. 2. Szolgálati idl5 szerint évi 
100 koron át ól 500 koronáig. 3. Évi 100 korona. 4. Aszerint, 
hogy melyik hrkb{'l'Osztályba l[ll'to'zot!l, p\' i 148 koro.n.álól 508 
koronáig:. 5. RendszereseJl semmi. 

P esti Hiria p. 1. Időbeli feltétele üincs. 2. A családfa ne;n 
más, mint táblázatos összeállítása egy család leszál'mazói
lIak. Neve onnan ered, hogy e táblázatokat fa alakjában szok
t.ák rajzolni. vagy megfesteríi. A fatörzsön az ŐS, az ágakon és 
leveleken a leszármazók nevei vannak. Ön azt kérdezi, milyen 
J'cltétel!;k mellett lehet ilyet megszel'ezni. .Azt akarja talitn 
tudni. hogy valamely ismert őstől való leszármazást hog.yan 
(; g mily okmányokkal kell igazolni és hol és mi be kerül az, 
;;t.b. Nem ~ Ha így gondolta, írja meg, részletes vá laszt kap. 
~ . 'fÖl'ZSŐl'l l lestel' V. csak ideig'lenes örspfll'ancsnokkú nevez-
hrtő ki. ' . 

Bánát. I. Lexikonban felelünk. 2. Ha a jál'Ől'llek olyan 
szolgálati feladatai kerülnek, amelyek miatt az örsállomást el 
kell hagynia, a járőr irománytáskában l eyő szolg'álati lapot 
használja és abba ll jegyzi föl a helyeket, ahol lllcgl'orclu lt. 
A, járől'llek nem kell a vezénylési pótdíj ra való igényjogosnlt
S{lgot semmivel sem igazolni. A szolgálati lap adataiból az 
örsparancsnok fogja azt megúllapítani és a vezénylési pótdíj 
kimutatásbau tárgyalni. 3. Az előbbiekben megfeleltünk e 
]<él'désl'e is. 4-5. J,exikonban felelünk. 6. Olvassa el fl szer
k()sztői üzenetek fölött hozott tudnivalókat. 

1155. A szel'kesztőségnek nincsenek f~leslege,s évfolyalllH i. 
Hírek kö,zöbt tál'gyaljuk kérér>ét. 

Igény jogosult, 1937. Teljes részletességgel, nagy bizalom
lIlal közölte velünk haját. Egyenes, őszinte ember. Fogalma
zása kifogástalan. A testület iránti szeretete jólesik. A mun
kaszel'etetét is e,lhisszük teljes egészében. Egyszóval értékes 
embert ismertünk meg Önben. A bajában együtt érzünk az 
áUagon felü l is. Azt tanácsoljuk. hogy próbálja meg a csend
öl'ségi fürdő- és gyógyházakat, amelyek éppen oly beteg '3k 
részére készültek, mint Ön. Ezeknek igen jó hatásuk van. 
A ddig is, amíg ennek eljön az ideje, ne mulassza el, amikor 
csak teheti, a lábainak meleg fürdőztetését. Ez semmibe sem 
kerül és bármikor elkészíth eti. Feleslegesek a különböző, úgy
nevezett lábsók. Csak akkor, ha a rendszeres ápolás és a für 
dők nem használnak, gondoljon arra, hogy felhasználhatja 
igényjogosultság i igazolványát más állás elnyerése érdeké
ben. Addig esetleg lehető'ség lesz arra is, hogy jÓl minősített 
őrmesterek - amilyen bizonyára Ön is, - oly beosztásba jus
sanak, legalább is ideiglenesen. ahol a szolgálatban szerzett. 
Önéhez hasonló bántalmakat eredményesen gyógykezeltethetik. 

, Olajfes t mén yek, a r c k é pek f ény k é p utá n 

H is, t á j - és ,ge u l'e -kéPek rendelésre kedvező 
fizetési feltételek mellett,. 

EIGL LAsZLÓ FEST6MOvisZ 
Budapest, Ó. utca 28., földsz. 7 • 

._ .. _ .. _ .. _ . .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _. 
Különleges fizetési kedvezmény am. kir, csendőrség tagjai részére. 

Egyes bútorok és telje s berendezések. Szönyegforrás. 
Ebédlö. és lutószönyegek, sezlonok, paplanok stb. Ágy. 
nemü és fehérnemü vásznak. Nöi és férlt dIvatszövetek. 

12, 18, 24 havi előlegnélküli rés7,;etfizetés!'e 

lDU'SBERENDEZn '1 Budapest,VI.LlsztFerenc-nA u·ne tér 5. sz. Telelon: 1-271-77. 
Mlnta-árj egyzéket és modell á r j e gyzéket klildlln~ huzat mintákkal. 

.............. I IRÓGÉPEK, VARRÓGÉPEK. GRAMOFÓNOK, LEMEZEK 

I RÁDIQK, CSILLÁROK, VIIAMOSVASALÓK, .sTB. VILjJA
MOSSAGI CIKKEK LEGOLCSÓBB BI\SZERZESI FORRASA 
SZI\kszerl\ javító'mlihely . • Kedvező_fizetési fe ltételek 

MOLNAR ARTUR 
vi!lanyszerelő és Pe' cs Sze' h . té 15 
mfiszerészmester ,c enyl- r . 
TAKARItKoSsAGI H I T E L K Ö N Y V E C S K É R E 

•••••••• v A s A R o L H A T O. A csendftrs!g m8!lblzhaló bevásárlási forrása 
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TGtal"tá'st, jobbulást kiván unk. Al'kalorrna,dlt,án pedig' részlete
sen tárja fel a helyzetét tiszti előljárói előtt. 

SZllndavál·. Kérje és pedig sürgősen, mert csak ez év rle 
celuber 31-éig lehet az osztrák húborús emlc'kérmet kérni. 
Jelentse mindazt, amit nekünk megírt. Okmányok nem szük
spgesek. 

Honvéd. Új eímét elűjegyeztük. A púlyadíjul adott lOVHJS 
képet Garay Ákos hírneves festő kés7.Ítette. Nem tudjuk, hogy 
ugyanazt megkaphatja-e, kérdezze meg tőle. Címe: Budapest, 
IX., Kinir,si-utca 10. 

Torda. Tessék szemplyesen elmenni a IX. kerület anya
könyvi hivatalához, ott előadni a kiigazítás iránti \kérését. A 
kórházi értesítést is tessék bemutatni, mert ez a döntő. Ra 
mégsem sikerülne, kérünk újabb értesíté,st. Egyébk,ént az ál
lami anyakönyvi bpjegyzéseket kell az iskolai lwiratásolmál 
figyelembe venni és nem az egyháziakat. 

Gálosfai ÖI'S, Hiíséges elő'fizető, FOJTÓ és G. J. Lexikonban 
fe lelünk. 

MartoJlvásár. Mészáros István ny. eZJ'pdes címe: Pests;r,'mt
erzsébet, Török Flóris-utca 45. A többi kérdezett nevét Hem 
tartjuk nyilván. 

S. A. 1. Györkő .Kornél százauos címe: Budapest, V., Hon
véd-u. 28. sz. (Törzstiszti tnnfolyam.) 2. Febl'uálTa reJlléljük. 

Lővér. Az 1932. évi 9800 jM. E. szálllú rendelet intézkedik 
a lakáspénzeknek (lakbéreknek) havi részletekben való folyó
sitására, ott megtalálja a kérdezett intézkedést is. 'rehát n{)m 
B. M. rendeletet kell keresnie. Menjen be a gazdasági hiva
talba, llle/?:lllUtatják. 

Ana. A mostani beosztása lejárta után látni fogja hely
zetét s ahhoz mérten kell szolglÍ.lati úton kérni az új beosz 
tását. A távolléte sem a rang'sorban, selll az eJŐlépte.tésbeJ! 
nem akadály. A fizetési fokozatb3o leendő előmozdításnál azon
ban ez az idő beszómít, azaz, később lesz előmozdítva egy 
évvel. 

Bp. Névtelen levelekre nem válaszolunk, jeIig'e nem dég'. 

Tisza. Edesanyja által belkiildött 3 pengő 42 fillért az Öli 
részére jegyeztük elő, mint 1937 első felére ~zóló előfizetésI. 

V. J. Jászladány. Előfizetése a most belkli.dött 6 peJlg'ővel 
1937 végéig van rendezve. 

Kőrös. A velünk közölt adatokból csalás kísérletét álla
IJÍtottuk Illeg. 

Ferenczy tőrm. v. A "eszprémi örs útján a megyei le
véltárban lehet megtuuni, hog'Y ezeket a könyveket, aJlIelyek 
a környék történelmi l'egéivel fog'lalkoznak, ki írta, hol je
lentek meg. Csak ha ezt tudjuk, kísérelhetjiik meg azok 
itteni felkutatását. Várjuk te.hát az adatokat s a.kkor kész
ségesen teljesítjük kérését. 

Magas váj". Olvassák el az 1935. évi 2. SZálllÚ Csendőrség i 
La,pok 13. lexi,koll válaszát arra vOlnatkozóa,n, hogy bizonyos 
korolI aluli fiatalság rpsztvehet-e lIyilvá nos t~íllcnlUlatságon. 

Mit tegyek. Orvosi munkatársunk szerint ;J betegségi' 
súlyos s azon valóban elsősorban a dietikus étkezés segíthet 
vagy az operáció. Kérje, hogy az előbbi keresztülvitele vé-

• gett városi örsre. osszák be, ahol az étkezési rendet módjá
ban vall betartani és állandó orvosi ellenőrzés alatt lehet. 
Az llleg egyenesen követelmény a gyógyulás reményéhez, 
hogy helyeztesse át magát a gyalogos álloll1ányba, mert a 
gyomor bármiféle betegségére a lovas szolgúlat csak hát
l'{mny,al van. Ez,t kérj'p, sIz,intén, mi meg va.gyunk 'győ

ződve, hogy előljárói teljes mértékben llléltányolják a kéré
sét és teljesítik, Öszintén öriilnénk, ha siketiilnr ez s aztán 
gyógyulásáról adhatna hírt. 

Kiskunhalasi. A napilapokból mi is értesültünk, hogy 
két esetben is tettek ismeretlen tettesek ellen rablás miaU 
feljelentést az örsön. Már most kiderült, hogy tudatosan 
valótlan feljelentést tettek. Nincs törvény, amely az ilyet 
büntetné. Olvassa el az 1931. évi 36. és 185. lexikonvála
szunkat. 

CONTINENT AL'm~~:~ 
WANDERER GYÁRTJA · Csak jó lehet! 
A magyar csend6r megbizható munkatársa, méltó is hozzá; mert a 
CONTINENTAL ls megbizható Jó munkát végez; tökéletes, tehát olcsó I 

N e'm c s a k a z e m b e r n é I, d:e 

íRÓGÉPNÉL 
. "" , mlnoseg 

a fontos! 
A j6 mln6séghez_ mérlen: hanallanul 0lc56 Arak! Rendkivül kedvezö Ilzetési 'erlételek &- 18 h6ra. .. , 
Vk~pzévrls-elel GOY ES KOVALSZKY Budapest, V., Hidor-u. 11. 

• Teleionok I 12-&'-33, 12-45-80 



780 CSENDŐRSÉGI LAPOK 1986 december 22. 

Jav ulás. A példa meglehetősen erőszakolt, egyébként az 
i ntézkedés helyes. 

Vitatkozás. Nincs azon mit vitatkozni: megüzentük már 
ismételten s utoljára a folyó évi 22. számunkban "Sárcipő" 
jelige alatt, hogy a rendelet kikre vonatkozik. 

Irsa. Az eddigi rendelkezések szerint a csendőr ,rend
I'okozatú nem adhat be nősülés iránti kérelmet. 

E redj, ha tudsz. Ha az ara nyugállományú csend/h' 
lpánya, nem részesül abban a méltányos elbánásban, mint a 
hadiárva. Ez természetes: a hősi halottak emléke és érdeme 
adja a méltányos elbírálás alapját. 

K. tőrm. Angyal László szkv. főhadnagy címe: Vasas 
(Baranya m .). 

B. Weiss Ferenc volt ezredes címe ismeretlen. Stenzel 
Károly nyugállományú alezredes címe : Győr, III., Hunyadi
utca 7/c. Az iratok ügyében a gráci polgármesteri hivatal 
adhatna felvilágosítást. 

Dunántúli. Ahhoz me'g'vall az alap, hogy a kérelmet e](í
adhassa örskihallgatáson. Hogy azután a részletes körülmé
nyek hogyan döntik el a kérés sorsát, azt soha sem lehet 
előrc tudni. Egyet azonban nem értünk: miprt kellett 1929-UíI 

. 19il6-ig várni; annyi évet elvesztegetni ~ 

Hajdú kocsis. Azt kell tenni, amit lapunk 1936:-22. sz,í
lllában ,,77.777" jelige alatt közölt üzenetünk utolsó mon
datában írtunk. A kérvény címzése: A m. kir. Beliigymini~ztel' 
úrnak (Vr. e. oszt.). BudapeFIt. 

KÉ ZIRATOK. 

Dr. A. L. kir. osztálymeteorológus. Köszönjük. Anyag
torlódás miatt nem közölhettük még a cikket, de eg'yik köze
lebbi számunkban helyet kap. 

J anuári táj. Szép és igaz, amit megírt. csak az a hiba, 
hogy versbe kényszcrítette. 

ö szi r igmusom. Altalában: izlés dolga, hogy ki olvassa 
szívesen s kl nem a fűtött, dübörgő verseket. A mi olvasó
kö)\ónségünk eg'yszerű érzéseket keres a költészetben is, a 
kettő nem zárja ki ·egymást. Fülbemászó, csengő sorok talál · 
nak nálunk visszhangra. 

I ródeák . A levélben említett üzenet szerill>t a cikk nem 
volt közlésre alkalmas, akkor pedig nem tettük el. Nem tud
juk visszaküldeni. A turul helyett pedig majd akad közben 
más téma. A 20 f. bélyeg'et lapunk javára bevételeztiik 

Baglya s. -Kimerítő közlemény várj a a sorát erről a kér
désről. Mivel azonban ebben is van néhány egyéni gondo
lat, később sorra kerülhet. 

Jön a Mikulás. Késve kaptuk. Érdekes, tömör írás, de 
annyira keserü, hogy ebben az amúgyis elég nehéz világ
ban inkább a deriisebb megoldásokat keressük. 

I 
Ön által megszaboH Idóre terjedő elólegnálküll I 
hitel a m. kir. csendőrság m. t. tagJai részére. 

06tOl'Ok, •• :doaok, ... tr.co" 6. aodroayok, .zll.y.C. 
úak, lató. 6 •• "'cI16.zlla,.c.k, df.ztArl:,.k 68 az 
ll...... "á.zo.árak, .b ........ , á~ ... lid ..... zt.k. ==== Vid6kre "a;'n1.lol minlákkal küldünk. ==== 

• Lakásberendezö vállalat, VI. Bndrássy úl 66 • 

Felszabadulás. Ezt akkor kellett volna megírni, amikor 
megtörtént és úgy, ahogyan megtörtént. úgy n agyon hatá
sos lett volna, de a mostani feldolgozásában a valóság erejé
llek a hiányát megéreznék rajta az olvasók. Különben ügyes 
kisérlet, próbálkozzék mással. 

H. I. őrgy. J ó, közölni fogjuk. 

K. F. " .. az ágyúk r-.obajából, a hajók vészkürt jének 
agybahasító búgásából diadalmasan csendül ki .. stb." Igy 
nem szabad írni. Nagy szavak egymásután rakosgatása egy
magában nem mond semmit. Egyszerű, keresetlen szavakkal 
írja le a gondola tait vagy érzéseit s azután a gondolatok 
és érzések értékén múlik magának az írásnak az értéke is. 
Hogy ehhez van-e tehetsége, azt a beküldött írásból nem 
lehet megítélni, mert elejétől végig az ,idézetthez hasonló 
szó-sorozat, önmagából nem adott bele ebbe az írásba sem
mit. Próbálja meg ezt s akkor majd megmondjuk, hogy érde
mes-e a toll a t fOl'ga tnia. 

Köpec. Nyomdába adtuk. Bizonyos vonatkozásban Kolum -
busz-tojás. Gratulálunk. . 

Tüz. K . J. VI. őrm. Zalaegerszeg. R . J. a lhdgy Csurgó. 
P. J . P écs, R. M. cső. Ujszász, K. J. tőrm, Böhönye, Szivár
vány, Gyilkos, Bűn. K er kaszentmiklós. Közölni fogjuk. 

Egy szál fáklya, Öcsöd. Meg kell mondanunk az igazat: 
a J'ii.zet 1933-ban jelent meg, nem -lehet róla írni. Különbell 
is terjedelemre olyan jelentéktelen, hogya mi különleges 
gonddal és felelősséggel válogatott könyvismertetéseink sO
ráha nem vehetjük be. Érthetetlelliil magas a·z ára is. Ha 
mi ezen az áron ilyen füzetet aján lunk olvasóinknak, töbhet 
aztán nem hisznek nekünk. Ilyen relemás próbálkozás soha 
sem fog elvezetni az elismertetéshez és más sikerekhez. Mél
tóztassék elhinni, hogy így van: vagy teljes értékűt, vagy 
semmit. Kritikánk talán túlegyenes, de az egyébként lIle~ -
6l'UelllelL jÓ~ZállLlék vezet bennünket. 

Dr. P . Béla. Szentes. Vezércikket csak magunk írunk. A 
novella témájánál fogva nem szaklapba való, Csendőr-, vagy 
katona tárgyú elbeszéléseket kérünk s főleg egyszerüeket, ak
kor szívesen közöljük, mert a szerző irodalmi értékével tisz
tában vagyunk. A verset közöljük. 

Dl'. T. E . fhdgy. Az elbeszélést közöl;iük, Kérünk mást is, 
szép írásokat remélünk. A vers eredeti, szép. Közö ljük. Az 
elhagyott csendőrről és a "kinézésekl'ől" tessék megírni a; 

cikket, hasznos lesz. A történelmi tartalmú írásokról csak 
akkor mondhatnánk véleményt, ha látjuk. Csendőrnapi szá
munkban szívesen közöl jük, ha egyébként is nekünk való 
lesz. Altalában: tessék írni, sok szépet várunk. 

Csollkatorony. Kár, hogy eddig hallgatott. Van mondani
valója, Írni is tud s a gyakorlat majd egészen kicsiszolja. A 
környezet csúfolódása sok embert tart vissza az írástól, éppen 
ezért nem kell törődni a környezettel, ha érezzük, hogy írás
készség motoszkál bennünk. 

Ojrendszero butorhitel! 
... .,..I..:....Jo.: ;. .~~ 

F\ magyar kir. csendőrség tagjai 
la kásukat berendezhetik. 

Váltó és el61eg nélkUl 30 egyenló havi rész.etre, 

vagyis minden 100 pengő után 3.33 
p ~n gős ré, zletre. E gy éven belüli t őr

lesztésnél a ka matokat visszatér it jük. 
KARDOSTESTV~REK . 
B U DAPE S T, VII., W E SSELÉ NYI UTCA 18. SZAM. 

TÁMOGASD 

HangyaSZÖVETKEZETET. MERT EZZEL 
magad és családod 

ÖLETÉT MozofTOO ELŐ 
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Mint közlegény 8 vérmezőkön. 
(Regény.) (24) 

írta: SÓLYOMVÁRI MIHÁLY. 
Egyszer én is jobb helyZ'etbe kerü~tem ! 

Gondoltam, hogy nem árt már nékem sem egy kis jobb 
sors, ha sikerül. Pedig a pálinkafőzéshez csak annyit értet
tem, amit otthon a kisüst ös gazdá:któleltanultam. Tizedikén 
már l!llen:n'Í kellett teljes felsz·er elésseJ. aDivizió Wirts'0hafts
amthoz, ahol jelentkeztünk. Itt m ég a másik századoktól is 
jöttek heten. Igy ti:uen letLünlk ,:1 pálin'ka,főzők. A'b ObeToffi
úal előro küldött bennünkot kocsin, ho,gy ott várjuk meg 
őket másnap Kampanyában a templom melletti második 
házban. 
• DM felé j'öttJek kocs;in az Obemffiz.i,al, az Offiz.ia.l és az 

Oberintendant. Bementünk a nagy házba, 'ahonnét erő's tör
k'ölyszag terjengett szét. 

A ház úrnője kinyitotta a pálinkafőzde ajtaját és mi be
mentünk. Belül a kazánház ban szép sorba felálltunk nagy
Ság és rang sz'e,rint. Sarzsi e·sak e1gy őrvezető volLt köztü:nk. 
Tremmel Joha,run soproni fiú, a többi mind magyar, már idősebb 
embell'ek. Az Obero,ffizial socrjába ké:rdi balról jobbra, ho'gy ki 
hol főzött pálinkát és hogy ,ért-e a géphez. Az én öregeim, 
akik mind jó pálinkaJőzők lehettek kisüstön, jobbak, mint 
én, csak himeltek-hámoltak. Határozott választ egyik sem 
mert adni. Rám került a sor, mert már csak a freiter úr 
volt hátra. 

- Hát maguk értenek-e a kezeléshez. 
A freiter úr feLel rá elsőnek, hogy ő dolgozott Sopronban 

a Zettlinél, az nagyobb főzde, de nem ilyen berendezés. 
Én bátran feleltem: 
- Én merem vállalni, hogy meginditom a főzdét, habár 

még ilyenben nem dolgoztam. De hiszen minden gyár más
képp van felszerelve. Először jól át kell vizsgálni és azután 
magától jön minden. Majd meglátjuk, hogy mŰtködik. - Tet
szett a határozott feleletem. 

Ekkor rögtön beosztottak bennünket két csoportba. Négy 
ember velem ·és négy a Tremellel. Azzal az utasitással, 
hogy főzzünk pálinkát. A felváltások huszonnégy óránként 
történnek. Ezzel elmentek, mi pedig ott maradtunk öten. 

Lett most sopánkodás az én csoportomban az öregek 
'között, hogy vlajjon mi lesz mOlst. Alaposam me'gviz,s,gláltam 
az egész berendezést. Az épület egyik sarkában állt egy 
hat légkörre engedélyezett álló kazán. Mellette kéziszivattyú 
a víztartállyal. 

A másik sarokban a főzőkazán, mellette egy hatalmas 
lajt a spirál csővezetékkel. A két kazán közt a finomitó a 
műszerekkel. Atvizsgálás után bementem a ház úrnőj éhez, 
hogy mutassa meg a kezelést. De még hallani sem akart 
róla. Hiába igértem néki naponta három liter pálinkát. 

Na, gondoltam, azért mégis főzünk pálinkát. Mivel a 
szeszkazánt alul 'külön is leJJ.ete,tt tihelni, a gőz,kazán csave-

íRÓGÉP 
új és újjáépít.t t hOrdozható és nagy irodai írógépek 

HUNGARIA és 
RHEINMETALL 

hordozható íról"épek tökéletes kivitelben, messzemenő jótállás sal 

FORBATH és Rivisz 
Budapest, V •• B~lvány·u. 26. - Tel.: ,. '02·' 9 
Am , kir, cspndőrspl!' tal!'jainak áren!>'edmény és kedvező fizetési feltételek 

zetéket le.szereltem és a csövet vakra elpakkoltam. A BZes7.

kazánból kiszedtük a három rézhalós törkölytartót és meg
töltöttük törköllyel. Az aljára úgy húsz liter vizet öntöttünk 
és alágyujtottunk, mint otthon a kisiistnek. 
" ,A .nag! ~ajtb~ vizet szivattyúztunk a kútból. Alig két
ora! tuzeles 'es mar csurgott a finom,erős palinka a. spirál
csövön. Az öregek most már ujjongtak. Most mar ők szed
té~ elő a tudományukat, hogy a pálinka finom, szagtalan és 
eros, tiszta legyen, amit Clsak az egyeluletes gyenge tüzelés
sel lehetett szabályozni. Délután Inar egy pOIlarral Vittem 
a ház úl'llő,j ,ének, hogy kóg,tolja meg az Lrigyelt pálinkát. 
De bosszúsan utasította vissza. 

Reggel, amikor a másik csoport felváltott bennünket, 
már száznyoJ,c liter finom törkö]yt l',aktunk f'el a kocsira, 
hogy bemutassuk, hogy igen is tud a magyar baka pálinkát 
főzni, még az olasz pálinkafőzden is. Lett is becsületünk. 

Én a pálinkát sohasem szerettem. Akkor is csak meg
ízleltem, hogy milyen. Az öregebb társa:imrut meg ellenöriz
tem, hogy ne sokat igyanak. Inkább haza engedtem vinni 
egy üveggel, hogy otthon a pihenés alatt igyanak. Szót is 
fo~adta~ ;és mindig haza vitték az ő félliterjüket, amelyből 
a Jó baJtarsaknak is juttattak otthon. 
.. Egyik nap~m egy századbeli is beállított hozzánk. Ettől 
uzentem a szazadhoz, hogy jöjjenek el néhányan edények
kel és a sz~zadnak küldök pálinkát. Meg is jelentek pál' 
nap alatt harman. Hoztak körülbelül húsz liternek edényt. 

, .Az, e~én!eket ~~g~öltöttem az erre a célra összespórolt 
palmkabol es a hatlzsakba pakol va, jó nótás hangulatban 
n:entek el tőlünk vissza a századhoz már estefelé. Csak ké 
sobb hallottam, hogy a Livenza hídjánál valami baj történt 
velük. A cselák poszt nem akarta átereszteni őket igazol
vány nélkül, hogy Udinébe menjenek a századhoz. Ezek bi
zony nem sokat teketóriáztak a cseh poszt tal, a vízbe dob
t~k; ~ire kievic~élt a vízből, ezek már tovább álltak a nagy 
sotetsegben. MaJd keresté,k is őket, hogy kik voltak. De 
,sohasem tudták meg. 

!Cé~ő?b a többi száz~dok is kaptak egy keveset. Sajnos 
a ,dlCsoseg csak huszonnegy napig tartott. A törkölynek 
meg a fele sem fogyott el. Jöttek az urak úgy huszan a 
~ás.ik divizióból, elvették tőlünk, mert rájöttek, hogy ~z ő 
savJukhoz tartozott még oz a ház is. Igazuk lehetett mert 
ru mi .ur~j.ruk engedtek M.j bevonultunk a Wirtscllad'ts~thoz. 
Azt hütuk, hogy mos,t újra a századhoz küldenek bennünket 

" De még sem így lett, mert az Offizial megszeret ett ben: 
nunk'ét és szükség volt reánk. Igy továbbra is ~ttmarad
tU,nk. Leváltottuk a cseh őrséget, mert ezek úgy loptak, 
mmt a szarka és mindig részegek voltak. A dolgom csak 
az volt, hogy minden éjje,l ,az őrséget ~enett felvezetni és 
ellenőrizni a rumos hordók körül. Ami nem könnyebb fel
adat, mint rohamjárőrt drótakadályon átvinni. 

Nappal alhat tunk. Itt csak a repülők dobtak néha-néha 
egy-'~élt bOlilllbát. De mi volt ez minelkünk ,a'kik a gra' na' teso"t 1·S 
kiálltuk. " 
, P~r nap mulva a 'Wirtschaftsamt is felszedte sátorfáját 
es elo:-e ~ent ,Kamp1anylától jobbra egy tégbgyárba a raj
vona~tol, ,ket kllo~éterre. Mögöttünk a pékek verlek sátrat 
~ ,szantas,okon;, PUJr, kil(}~étel"Te volt tőlÜi!lk a vasútállomás 
i~. ~?bbI'ol el~re par szaz méterre a hatalmas megfigyelű 
l~g~?mb .fekle:te~l'ett a m~,?"alsha:n, mint vaLami hatl3)lmas 1lJagy 
f~stolt disznoholyag. MaJus utolsó napjaiban az egyik sza
kacs megbetegedett és kórházba ment. 

, Az O~fiz~al .úr. megkiélrdezte a legénységet, ki al,ar sza:
kacs lenm. En IS Jolentkeztem, habár békében semmiért sem 

H e g e d ü, Harmonika, 'rárogató, 
Gramofon, Rádió 
és az összes hangszerek legjobbak 
Itt a magyar gyárban kaphat6k 
Vaendöröknek rpszletre l s 
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fogadtam volna el. De goudoltam, már épp eleget szenved· 
tem. Nem muszáj épp n ékem mindig a raj vonalban lenni. 
És ha szakáos lres~ek, nem dobnak már ki oly,an hamar, mint 
őrpalJ"unOS'llOlkot, mellt főzrui nem tud miJndenki. De ,az Off.iz,ial 
úr engem elkergetett. 

Azt mondja, hogy én nem lehetek szakács. Nekem ott 
kell maradni a helyemen. Pár napig dolgozott az új szakács 
a Ikonyhán s már jött is a legénység paruasz,r 'a, hogy nem tudja 
megenni a menázsit. Gyűlölte a piszkos szakácsot. Ezt látva 
a21 Offizial, hiVlatott magáhor.. Mieg-kérdezte, h.ogy komolya'n 
akarok-e szakács lenni ~ 

- Igen, - felelém. 
- Na jól van, menjen a konyhára. 
Megértem hát a főzőkan'alat is ... 

A piávei ütközet. 
Mi vel az országút mellett tanyár.tunk, többet', láttam, 

mint a ÍJ,aka II rajvonaJlba,n. Már mtkor idejöttüruk, fel~űnt a 
nagy sürgés-forgás. Állandóan jöttek-mentek a kocsik, kü
lönösen este és éjjel. 1\1.indezen mozgásokból gyanítottuk, 
hogy készülnek valamire. Június tizedike felő már a tiszt 
urak is súg tak-búgtak. Az ételhordó Józsi mondja, hogy 
14-én megindul az offenziva. 

Már tizennegyedikén ,én is megkaptam a parancsot. Ké
szenlétet. csináljak az utazáshoz. Akocsijainkra felpakkol
tunk, csak a legszükségesebb holmikat hagytam kéznél. 

Este szép csiUagos az ég. A rajvonal f.elől csak néha
néha hallat,szik ágyúzás az olaszok részéről. A miei.n.kek 
nagy csendben vannak. Csak az utakon van nagy mozgás. 
A csapatok menetelnek már alkonyatkor ·előre. Egész éjjel 
keveset aludtam. Már félháromkor mindnyájan a gyár udva
rán lestük a pillanatot. amikor megindul a hatalmas 
ágyútfu. 

POcTlt három óra reggel. A tiroli hegyek felől egy fénye,~ 
sugár szalad a tenger felé, mint egy rövid viHámlás. Rögtön 
Teá megindul a föld. Az égbolt hosszan a tengertől a he,gye
kig kivörösült, mintha egy hatalmas falu lobbant volna 
lángra. Egy remegbs ,a-z egész, olyan pokoli egyöntetű dör-' 
gés, hogy egymás szavát nem órtjük meg. Most nem lehet 
hal'1ani külön-külön egyes ágyúk és lövedékek robbanás át. 
Eggyé olvadt a sokezer ágyú bömbölése és a lövedékek ropo
gása. Talán ez a világháború 1egsz(jrnyübb pergőtüze. Sza
kadatlanul moroajlik, re·ng aliattunk a föld. 

Még a mi szíveink is összeszorultak eoon borzalmas ágyú
zásr,a-. Hát az 01a.szoké1 Pedig azok sem maroadtak adósok. 
A messzehordó ágyúik e'lég surun ontották a vas'at hátra. 
A mi gyárudvarunkm is berepült kettő. A nagy mora-jban 
most CBak akkor vettük észre, amidőn már leesapódtlak a 
1 égllaszárogatókba. Az őrült zene hangjai mellett megfőz
tem a reggelit is. De nem jött senki enni. Úgy volt, hogya 
mi dlviziónk '.rrcvisóra megy. llyen előkészületre magam is 
meg voltam győződve, hogy fI,Z áttörés sikerül. RágondoItam 
R7>egény bajtársaimm, akik most szintén elől vannak Piávé
nál. Hogy 1apulhatnak most a töItésbe vájt lyukakha. Lesve 
n pillanatot, ami~or jön ,a pM,alles és menni kell az ötven-

száz méter szél'es víznek De sokan fognak máma meghalni. 
A Piávéban megfürő.dini. His'z6'n a tüz,érség,i tűz már IIllÓgy 
órán át olyan erős, hogy összeomlik a föld alattunk. Világo
sodni kezdett a háttérben. De előre nem messze látni. Hosszú 
füstfelhő borítja a hegylánctó! a tengerig a tájat, mintha 
előttünk mind.en égne. 

Reggel félhétkolr jönnek k;eletről a mi repüJ>őink, hosszú 
l'ajvocrlJalban JO sokan, szép elgy;en1es vonalban. Mél
Itóságt.eljesensiklanak el fölöttünk, hogy megnéz~k, mi van 
az alattuk elterülő füsttengerben. Pár perc és már . eltünnek 
szemeink elől. Osak itt-ott néha látni egy párat a Piave 
fölött keringeni. Félnyolckor, mintha az őrült morajlás SZia

kadozna. Már egyes ágyúk dörrenését is meg lehet különböz
tetni. Talán most indul a gyaloglságullk, mondogatjuk 'egy
másnak. Most már az olaszok 'lövöldözését is' meg lehet kü
lönböztetni. Elég erősen tüzelnek. A mi tüzéreink minJtha 
kifáradtak volna.. Örűlten tombol a harc. De semmi hír. 

Gyamús rueJlrem a dolog. Az útrakészen álló kocsik sehon
nét sem indulnak. Délután félegykor hozzák az örömhírt, 
hogy a 76-osok már átkeltek a Pi'avén. Kő őmagy úr vitózül 
kergeti az ola,szokat esapatával. 

Délután három óra. A mi tüzél'sógünk már a negyedére 
sem lő oly,an erősen. A repülőink is visszajöttek csapatok
ban. De mintha nagyon megritkultak volna.. Most már az 
olasz repülők ÍJs jönnek, de sokan. A mi repülőinket üldözik. 
Ezen jelek szívelIIlbe balse.itelmet ültettek. Már csaknem bi
zonyosra vettem, hogy az áttö,rés nem sikerült. Legalább is 
nem úgy, ahogy vártuk. 

Egy11k olasz repülő, mint a vércse afogolyl'la, úgy csa,p 
le a tőlünk egy kilomételJ"re levő megfigyelőballonra. A ma
ga,sból nyílegyenesen és villámgyorsan száll föléje. A meg
figyelő még mindig bent van. Alig száz méter, runint látni. 
Egy sötét pont ugrik ki a kosárIból. Épp eboon a pilla-nat
ban a f~nysugár az olasz repülőből szalad a ballon felé. Kék 
láng és egy füstcsomó jelzi a ballon he,lyét. ALatta' lassan 
száll al'á az ejtőernyövei a megfigyelő. Az olasz repülő gyor
san elsíklik, mint a foglyot fogó vérc.se. Büszkén repül nyíl
egyenesen Piáva felé. A másodpercig tartó látványosságot 
megdöbbenve lestük tétlenül. 

Másnap újabb hire-k az őrült éjs~aka után. A ponton
hidilJkRlta'z olaszok 'e1lőtbék, 76-osolk és 48-a-sok túl vannak. Erő
sítés nem tud menni. Mnniciót nem tudnak szállítani. Ha egy 
hidat ö,sszetákolnak, már az olasz re,pülők ott v,annak. Bom
báiJkikal felrobbamtjáJk, V,R1gy IR tüzérségnek jelúk, hogy hOlVR 
lőjenek. Este újabb hírek. A 76-osok már az olaszok harma
dik állásánál vanruak, körülbelül th>; kilométerre a Piávétól'. 
De már a munieiójuk elfogyott és nem tudnak szállítani. 
Örültem is. de aggódtam is er.redem sorsáért, hisz a jó baj
'Ílársa:k sz,ÍI;:1'Jai vannak élet- és halálkü~delemJyen. 

Most már nyiltan ujságolják, hogy nem sikerült az át
töl"és. Tizennyolcad~kán hallom, hogy az ezrediem viss~avonult. 

Sokat meséltek Kő őrnagy úrról, aki legelsőnek me,rut át 
a Piavén az első zászlóaljjal és az olaszokkal csnnyán elbánt. 
Ez a zászlóalj ment legmesszebb előre a fwluig, a trev:izói 
vasút mellett. Dacárla, hogy segítség nem érkezett és az ola
szok minden oldalról támll!dták, mégis három napon át vité-

A magya'l' ki'l'. csendiJ'I'tiszti és altilJzti kar kip'l'6bált megbízható bevósá'l'lási helye CI 

1r1t11lc:)~RUBÁZATIRÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
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zül Itartotta magát. De végre mégis az olaszok kerítő gyuruJe 
elől vissza,jöttek, mivel a többi csapatok nem tudtak átirehi. 

Pál' nap mulva mi is szedtük sátorfánkat és elmentünk 
'forre di Mostéra. TOITe di M·oste a tengeArhez közel feikszi:k 
és környé'ke mocsaras, maláriás vidék. 

A LiV'enza is itt folydogál, pár kilomé,terr<e a falu mögötrt. 
Pál' nap alatt bereooezkedtünk új helyü lIk,ön, az egyi'k olasz 
családnál. 

Ezen a vidéken most minden napra két fehér golyócskát 
kaptunk. Azt mondták, hogy kinin. Malária ,ellen való. 
Velünk egyidőben az ezredem is ide jött a tenger mellé, a 
Piávehoz. A faluban bent van a divizIÓ segélyhely. Ide na
ponta százával jönnek a bI:Jtegek. Csaknem mindennap talál
kozom 76-osokkal, amint jönnek vissza a l'ajvonalból éhesen, 
fáradtan, betegen. Akit csak tudt,wm, behívtwm, hogy valami
vel megkínálj am. 

Egyik nap halloon, hogy az ezredem a közelben van, kö
rülbelül előttünk öt kilométerl're tanyázik. Pál' nap alatt ösz
szehordottam egyet-mást. Hisz én azt kwptarrn a l"a'ktárból, 
ami kellett. Este összepalcll:oltJam vwcsora u tán és elindultam 
felkere,sni a jó bajtárrs'aimat. E ste tizenegy órak or me,gtalál
tmn az ezredemll,t. Egy nagy ház a sl2léles mezei út mellett, a 
szőlők között. Itt tanyáz az e,gyik s,zázad .ésa géppuskás
osztag. Mindjárt mondják, hogy lövőiek is vannwk. A Kopá
csi őrmester, Balázs Lajos és J ános, Visi Józsi, Bausz András. 
És Szerg6nyből az én jó ÖSZie Józsi barátom. Hamar együtt 
vo1tak az ismerő,sök vagy husza.n. ÖrÖlIIlmel jöttek le a p'ad- ' 
lásról, mikor hallják, hogy felikeres,tem őket. A flaslkóból 
1szogattak és elbeszélgettünk pár Órrát. Éjfél után szépen 
visszajöttem. Mégegys:ljer hl3JlIlarosan kirándnltam hozZiájuk. 

Most lassú egyhangúság1ban teltek a na.polr. A raj vonal 
felől nem jó hírek jöttelk. Na,gyOm ,sdk a ,beteg. Különösen sOok 
a maláriás. Nincs nap, hogy halott ne len'lW. 

Egyik nap jönnek a s:ljázhatosok V'elem ,s:lJemben az úton. 
V égignéwm őket, nirucs-e ismerős. Hisz a 76-osokból is egy 
zászlóalj van köztük, mert ez egy kombinált ezred a 14-ik 
divizióból. Porosak s:ljegényelk. Gs·aik: úgy csurog a pis.zkos 
verejték arcuikról a nagy hőségben. Egyszer csak odaswf az 
egyik: 

- Szervusz, koma! 
Látom, az én jó kOomám, a Bors Imre, aJkineAk az oroszok

nál a fejét lőtOOk M. Én még' Bécsben hagy,tiam. Azt hittem. 

HALÓK 
KOMBINALT IEBÉDLÖK 
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sohasem j,ön ki. A bakák, akiIkkel most találkozo[" mind igen 
panas2'Jkodnak a menáZisira. A",t mondják, hogy éhség van 
a fronton. 

Október 27-én egész nap tombolt a h3irc elől. Különösen 
a hegyek felől morajlott erősen ·az ágyúJr szava. Sebesültek 
sűrűn jöttek, Ké;l'dez·tem tőlülk, mi van elől. Azt felelik, hogy 
az olras:lj erősen támad, ,de eredménytelenül. Ahol magyar 
ezredek vannak, oda át neAill jön. Pedig már a bakák igen 
ritkán áUanak a raj vonalban. A maJárila rengeteg áldozatot 
szed a:lj én ezredemböl is. Egyik bajtán',s azt mondja, ho,gy a 
századoknál n&hol száz ember sincs. 

Milllden elveszett ... 
E'stefelé már ki'adták 'nekem is CI. pararlCA~ot, hogy pakkol

junk ÖSSZie. CSaik a legszükségesebb holmikat pakkoljuk el. 
A tűzhely ittn.al'a.dhat. Na, gondolta:m, most mé,gis baj van, 
mert ezideig azt is mindig kocsira r3iktuk. Egész éjjel nem 
aludtunk. Vártuk a:lj indulást. Elől égett máI a föld ' is az 
ágyútűzt.ől. Hajnalban három órakOor út-rakeltü,ruk. 

Egy éve, még órára is, hogy Görz elől elindultunk, mon
dogatjulke,gymásnak, hetvenhatosok. Már jó sokáig marsol
tUllk előre. A h ossZiú kocsis Ol' utánunk. Világosodni kewett. 
És mindig úgy tetszett, mintha 'kö2lelerbh monnénk a rajvo
nalhoz. Állandóan az utaikwt keresLk a lövedék ek, d'e elég 
rosszul. Egy éve, hogy az olasZiok is így vomlltak vissza )ol 

mi ágyúinkt61 üldüztetve. Tehát pontosan egy évig volturulk 
ol3Jsz-honban. Hogy most mi hÜ'l állunk meg~ Azt cS3ik az 
Isten tudja. TalálgabtCUlk. 'falán a Taglimentónál, vagy ismét 

TELEPES í:S HILOZaTI RIDldK 
GRamOFDIIGÉPEII í:S LEMEZEK 
CSILLáROK Részletre is legolc8Óbba.n , Csereakcl6. 

Reicfj Miklós céflnéJ 

I Eud.p.st, VI , Vilmos császár-út 45. sz6m. Nagymező-utca urok. 
K6r;le a legó ja bb ár;le g yz6ketl 

A m. kir. csendőrség és rendől'6ég tagjainak árengedmény. 

ft 
magyar kir. 
Csendőrség 

állandó 
szövetszállí
IÚja és ruha

készítője 

CSAK KÖZVETLEN A 
GYÁRSÓL VEGYEN 
GYAPJUSZÖVETET 

KfRJf 

I'1INTÁINK,u ! 

~~ 
POSZrÓGVÁR ÉS. RUHAQYÁR R. T. ;::::::::====== ,V. KEll. PI10HA5ZI(A OTTOKÁR-U. 8 . 

EGYETEMI TEMPLOMNAt I 
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PALLADIS RT. új üzlethelyisége 

szemben a régi helyiséggel 
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az Isonzónál, vagy a GÖl'~ előtti áUásainknáU Már est'eledett, 
mire a Livenzához értünk. Egy nagy fahíd on 'keltünk át. 
Innen még egyszer visszané~tmn a Piávé felé. A~ egész vo
nalon ég, ami gyulékony. A r ,aktárak helyeit sűrű füs.ut,ömeg 
jelzi. A municiós <lepók ropognak. Az ágyúk már nem ugat,
nak oly bő,szülten. Csak itt-ott rikolt bele néha egy-egy 
batrill'k az esti homályba. \ 

A IJivcnza hazai oldalán illtl,r rajvonal fekszik a híel 
körül. Jobbról-balról sok géplf'egywr, felállítva a töltésen. 
A híd nyög, dübörög a sok kocsi, ágyu és IkaJtonaság alatt. 
Itt igen lassan tudtunk mozogni. Pedig már 'az olasz előcs'a
patok nem mess~e lehetnek, mert ,elől a gépfegyverek kele·
pel nek. A híd tól nem messze a tűzél'ek '>, szántásról lőnel, 
hátra. Ijesztgetik az előrenyomuló ola,szo ' t, hogy ne ,jöjjc
nek gyorsan, hisz mi egGsz nap 'lI!em jöútünk tíz kilométe,rt. 
Az esti sötétségben a nagy tüzek vörös fénye lobog az e,gész 
YQ:nalon, kísértetiesen. 30-án ,reggel 8 órakor Udinébe értünk. 
Tovább menetelünk, hogy a Tagliam~l'lltón még ma átkeljünlk. 
Délelőtt 11 órakor már a Tagl.iamentón is átke,I1tünk. A túlsó 
parton pihenő, a folyótól pár ,száz métel're. Este ujra útra
keltünk. Mögöttünlk még l,aIlani, hogy folyik a hal'c. De már 
igen gyéren. Délben halljuk, hogy általános fegyver'E~ü'll!et 
az egész fronton. Vége a háborúnak, ujságolják mindenülÍt. 
A fegyvere'ket most a kocsikra r 'aktuk. De, megtö!tve és a szu
ranyt feltűzV1e. Igy marsoltunk továbh a kocsilk mellett. 
N ovomber ~J n már az osztrák: határra értünk, reggel 10 óra , 
kor. HarIP~dikán este' Görz mellett marsoltunk el. A I'OSSZ 

házakból már kandikálnak ki acivilak. 
Trieszt felé erős ágyúdörgés. A~t mondják, hogy a S7Jer

bek és az olaszok ves~ekednek. Na, gondoltam, csak üssétek 
egymá1st . " Azoikba,n 'a szömyű napokban valóságos vigasz 
volt ez: m ég tartott a régi háb()ll'ú s a régi sz,övetségeseik 
már verték 'cgymá,st. AIdkor éreztem meg vilá,gosan, hogy a 
nemzetek között soba nincs vége a harcnak s ha most mi 
veszítettiink, legkörelehb másként is lehet ... 

• 
1918 november 1S-áJn, viszontagságos út után, bazaérkez· 

tem. Felvettem régi polgári ruhámat ... 

• 
Kedves olvasóm! N e gondold, hogy nagyít ok, túlzok va

lahol. NemI Bárhogy törekednék is ecsetelni a szenvedések 
láncolatát, ThIllID. bírom úgy lefestieni 'csekély tehetségemmel, 
ahogy az a valóságban megtörtént és mi, volt harcosok át
éreztük. Azonban, akik velem küzdöttek, ezek tudják, érzik. 
hogy sokkal többet is szenvedtek egyes bajtársaim. 

Bárhogy is ítélsz meg, kedves olvasóm, én azért mégis 
lelkes frontharcos maradok mindhalálig. 

A magyar nemzet kicsi, azt tudod te is, ked ves ol vasóm. 
Köröskörül ádázul lesik, hogy feldarabolják és te a rabszol
gájuk légy. Csak a pillanatot lesik, hogy mikor lehet, és 
én épp ezért a pillanatért vagyok még ma is lelkes front
barcos. Mert tudom, hogy ha ebben a pillanatban lesznek 
ismét jó frontharcosok, a magyar nemzet nem lesz senkinek 
a rabszolgája. Azért vagyok én még ma is lelkes frontharcos, 
mert látom, hogy nemzetünk két malomkő közé van ékelve. 
Ez a két malomkő Keletről és Észak-nyugatról állandóan 
őrli, koptatja, hogy megsemmisüljön. 

Én is itt élek, de te is kedves olvasórnL Az én utódom is 
közte marad. De a tied is, ha magyal' vagy. Ha engem a 
két malomkő nem is tudott elkoptatni, mert én az acélnál 
is keményebb voltam, de az én és a te utódaidat is könnyen 
elkoptat ják, ha beléjük nem csepegtetik acélos karjaink vé
rét, amely csak edzeni fogja az acélt a további koptatás el-

\ DUKESZ FERENC s z o M (~Ö~É~) H E L Y I 
Ékszerei a legs7ebbek. Órál Doxa, Alpine Ome".a stb. 
a leg-pontosablJak. Ár ... a lel'olcsóhbak. Arul a lel'mpl'
bizhatóbbak. A választéka DunántúlbHn a lpP'Ila"yobb. 

\ 
• 

Valódi ezüst és alpak1m evőesz',őz'cé ... letek és dísztárgyak 
gyári árban. Speciális órajavító mühely. 
A m. kit' , csendIIrs",' t,a!"j.ina l , kedvezményes fi •. feltételelc. . 

-
, Kél'jen árjegyzéket. 

\~!~!~ ~~~C~;l~ !~~e~~~ie~~~!~!!~ J 

S Z i g e t i Károly BUdapest, 
1/ . Ii iseg.adl utca Illa. Emelet· . 

len. És annyira megedződik, hogy vagy az egyik, vagy a 
másik malomkő elkopik, vagy talán a 'sok lírléstől mind a 
kettő. Ezekért vagyok én még ma is lelkes frontharcos. És 
ésak ugy maradunk továbbra is szabadok, ha gyermekeink
hől is jó frontharcosok lesznek. Me'rt akkor oda tudnak állni, 
fO :""ova kell. Ezért vagyok én még ma is lelkes frontharcos, 
pedig még néha ma is nélkülözök, habár minden nap dolgo
zom. Csak azért, hogya jövő frontharcosainak er6sebb, acé
losabb bordái, karjai, öklei legyenek, mint apáiknak. 

Most utóljára mondom, ezért vagyok én lelkes fronthar
cos. Mert csak akkor. 'kapjuk vissza elrablott területeinket. 
ha az öreg félmillió frontharcos mellé még két millió lelkes 
fiatal frontharcos áll és így kopogtatullJk a rablók ajtaján. 

Meglátjátok, boldog nemzet lesz még a magyar! Ne hall-
gass soha senkire, aki álnok szavával félrevezetni akar. 

Kövesd mindig magyar szívedet' · 
De a magyal' igazságból ne engedj' 
Add meg mindenkinek, ami őt megilleti! 
Add meg mindenkinek, amit te is szeretsz! 
Ne kívánd soha magyar a magyarnak azt, amit magad

nak nem kívánsz I 
Ne vedd el magyar a magyartól azt, amit, ha tőled el

vósznek, neked fáj! 
Amíg nem tért minden magyal' erre az útra, 

hiszi minden magyar, hogy Istenünk van: addig 
munk ra igazi feltámadás. 

amíg nem 
nines szá- ' 

(Vége.) 

Közlekedésrendészeti 
pályázatunliat, 

~melyet az 1935. évi október 

l -i számunkhan hirdettünk, 

Ková.cs Kálmá.n encsi örsbeli 

csendőr nyerte meg. Má sodik 

I(őmives Pát abonyi örsbeli 

törzsőrmester, harmadik Szé

kely János f. alsódahasi örs

beli őrmeste}·. A jutalmakat el

küldöttük. 

Ka )'ácson~"i pályázat. · 
A pályázóknak ezekre a kérdésekre kell válaszolIliok: 1. 

Mit adott Jézus az emheriségnek1 2. Mi az oka annak, hogy 
lllég a templomkerülő ember is ér7.Í a karácsonyi ünnep m~
legéU 3. Miért nem szahad az emberiségnck Jézus tanításától 
eltántorodnia 1 

A legjobb pályázatot értékes a~zlali óníval d 'jazzuTr. Pá
lyáza/ot csak a csendőr legénység Tcöréből fogadunk el. Ha
táridő 1937 januá!' 15., az eredményt a februlÍr l -i számun'c
ban fogjuk közölni. 

szerkesztésért és kiadásért felelős: 

MOHÁCSY LAJOS százados. 

Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest, 

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

K"Ufljl\LlI\ ES lRRSftl uuua lJ tlbl.il.
l\<la1!!.llOhIL.Ól!1 

H IfIHn H. Il II Telefon: 1-525-36. 

Csendőrségi nyomtatvAnyok és f e l s z e I' e l é s I cikkek nag) 
raktára. Arjegyzéket Ingyen és bérmentve küldünk. Pontos éi 
lelkIIsmeretes klszolgálá.sról cégünk régi jó hlrneve keze.kedlk 

Vásá
roljun It 

Kedvező 

BOTORT Sleiner és Franknál 
fizetési feltételek! KftPOSVAR, FO-UTCA 12 

ft legegyszerUbb és legdiszesebb kivilel elsfirendO minfiséuben. Jutányos árak. 

" 


