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főztjeit és így jutott eszembe egyik kedvelt ételünk a tejleves. Nyomban 
meg is mondtam Rozi néninek, hogy ezentúl hetenkint egyszer tejlevest 
fogunk főzni, miután bőséges és olcsó tejhez tudunk hozzájutni, s főzünk 
bele jó sűrűn metélttésztát. Szinte már is éreztem orromba szállni a tej
leves finoman édes, illatos vaniliás gőzét és láttam magam előtt a szépen 
csillogó fehéren krémes levet. Ám, valahogy ekkor egy pillanatra úgy 
tűnt fel nekem, mintha Rozi néni hűséges barna szeme kissé megreb
bent volna, de mivel helyeslőleg ,bólintott, a dolog ennyiben maradt. 

Bajtársaimnak másnapra beharangoztam étlapunk újabb kibővítését. 
Általában helyesléssel találkoz~tt, kivéve a "pipás" Kocsis törzs urat, az 
őrs legöregebb nötlenjét, aki szívesebben látott volna egy jó erős piros 
paprikás gulyáslevest, benne hússal bőségesen. Ígértem, hogy hamaro
san arra is sor fog--kerülni, s azután az édesszájuak örömével néztem a 
holnap, vagyis a tejleves elé. 

A másnap el is következett és azzal együtt a várt étkezés ideje. Nem 
volt szokásom a konyhában fölöslegesen lábatlankodni, de meg nem is 
igen értem rá az ilyesmire. Vártam a pillanatot, mikor kanaiam az 
illatos lébe meríthetem. Jött is Rozi néni a főzéstől kipirult arccal, s le
tette a leveses tálat az asztalfőre, a "pipás" törzs úr elé. A tejlevesre 
elkészült törzs úr megfogta a nagy merőkanalat, belepillantott a mély 
tálba, s abban a pillanatban, mozdulata kellős közepén nagyhirtelen 
megállt. Nézte a levest, majd nézte Rozi nénit, majd nagy bajusza 
alól csodálkozó mély zengéssel jött a kérdés: "Hallja Rozi néni, úgy lát
szik maga mégis csak kedveskedni akart nekem, és gulyáslevest főzött 
a csendőr úr tejlevese helyett!" Rozi néni ijedt tiltakozó mozdulattal for
dult felém és mondta, hogy ő bizony azt főzött, amit én rendeltem - tej
levest. Hirtelen gyanutól indíttatva felálltam és belepillantottam a leveses 
tálba: mondhatom nem hittem a szememnek, mert amit láttam, az zsí
rosan csillogó, paprikapiros folyadék volt. Megkavartam a merőkanál
lal a szép piros levet, s íme az alul fehér volt, benne jó sok metélt tésztá
val ... "Istenem, mi ez" ... más nem jött ki a torkomon. 

Kedves Olvasóim! Hogy rövid legyek az amúgy is kiadós, rendkivül 
sok változatos receptet tartalmazó világhírű magyar szakácskönyv Rozi 
néni jóvoltából egy új recepttel gazdagodott, a paprikás tejlevessel. 
Később kiderült, hogy Rozi néni eddig még nem főzött tejlevest, de neki
fogott az elkészítésének, s mikor kész lett, bizony sápadtnak találta. S 
mi az, ha nem a piros paprika, ami a magyaros ételeket olyan ki
vánatosan széppé, élettől színessé teszi? Már nyúlt is Rozi néni kan~
la az édes-nemes rózspaprikás dobozba és így született meg az első ma
gyar paprikás tejleves. 

Még csak annyit, hogy mi bizony megettük a paprikás tejlevest nagy 
nevetések közepette az utolsó piros cseppig. Nem haltunk meg tőle, sőt 
igen jóizűnek találtuk. Még a "pipás" törzs úr is dicsérte. 
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Bakonyi-Molnár Béla 
volt szolnoki próba csendőr. 

Első parancsnokom emlékére 

Mindenkor örömmel várom a Bajtársi Levelünk érkezését és szere
tettel, érdeklődéssel olvasom értékes közleményeit. De amikor ahhoz a 
rovathoz jutok, hogy: "HALOTT AINK", bizonyos szorongás fog el és 
aggódva tekintem át, hogy volt előljáróink, feljebbvalóink és bajtársa
ink közül, vajon kik is hagytak ismét itt bennünket és távoztak az örök 
Hazába? . . . . 

E rovatban fedeztem fel vitéz verebélyi Marssó Pál alez. úr elhuny tát 
is. E váratlan hír megdöbbentő s megrendítő mély hatással, szomorú
sággal töltött el. Ugyanis Marssó szds. úr volt az én első tiszti parancs
nokom az 1927-1929-es években a szolnoki csendőr iskolán. Főleg Ö tőle 
és beosztott tiszt j eitől kaptam, - évfolyamtársaimmal együtt, - az alap
kiképzést s majd ezzel indultunk el valamennyien a csendőri hivatásunk 
útján! 

Vitéz verebélyi Marssó Pál alez. urat, mint embert, csendőrtisztet és 
bajtársat senki sem tudná a va~óságnak megfelelően szebben, tömöreb
ben jellemezni, mint azt K.L. alez. úr tette! Én mégcsak annyit óhajta
nék megemlíteni, hogy közel két évtizedes ,csendőri szolgálatom alatt Ö 
volt a legmelegebb szívű előljáróm! Végtelen türelemmel, szinte édes
apai szeretettel, megértéssel intézte alárendeltjei nevelését s ha kellett a 
fenyítést is! Parancsnokunk jósága ellenére is azért meg volt az iskolánk 
VASFEGYELME. 

A későbbi csendőri szolgálatom úgy hozta, hogy az elbocsájtó 1929-es 
év után, én többé személyesen soha sem találkozhattam volt iskola pa
rancsnokommal! 

Így lelkiszemeim előtt ma is az a régi, legszebb férfikorában lévő 
(:Kb. 37-38 éves:), magas termetű, karcsú, délceg testtartású, kellemes 
férfias, ősturáni magyar arcvonású, sötét szemű s hajú, gondozott kis fe
ketebajuszú fiatal tiszt állt, akit mindenegyes alárendelt je rajongásig 
szeretett és nagyon büszkék voltunk arra, hogy ilyen jó és csinos ember 
a mi parancsnokunk ! . 

Mélyen megrendített e gyászhír, szomorú szívvel tisztelgek volt legked
vesebb előljáróm, parancsnokom emléke előtt, de nem búcsúzom el 
Tőle s vajon miért nem? ... Egyszerű az ok: Háromnegyed évszáza
dot már én is leéltem, közelben van az én időm is, hogy esetleg men
nem kell! ... Csa~ egy a kívánságom, ha eljön ez az idő, engedje meg 
a jó Isten, hogy vitéz verebélyi Marssó Pál alez. úr volt szeretett parancs
nokom nyomán s közvetlen mögötte haladhassak majdan Csaba királyfi 
legendás útján! ... 

19 



v. Bakonyi Béla leveléből részlet, melyet “vitéz verebélyi Marssó Lőrinc m. kir. csendőr 
ezredes Urnak” címzett, Cleveland Ohio-ba, Torontóból, 1977. Július 25-I dátummal. 

(A level az MKCsBK Archívumában van elhelezve). 
 
“… 
It a magánlevelemben még megemlítem, hogy az egyszerű tanfolyam hallgatónál egy kicsit 

közelebb álltam a volt Gazdámhoz annak idején. Ugyanis én apródja is voltram a Gazdámnak! 
Ha nemis a középkori fogalmak szerinti apród. A házához jártam időnként a szolgálati és vadász 
fegyvereket, vadász felszerelést rendben és karban tartani. Ezenkivül lovásza is voltam hossyabb 
menetgyakorlatok idején, vagy nagyobb távolságra is kiterjedő harcászati gyakorlatok 
alkalmával. 

A próbacsendőrök nevezetesek voltak arról, hogy örökké éhesek. Ez alól én sem voltam 
kivétel. Ezt a tényt pedig az én Gazdam nagyon jól tudta. Ha a házánál megjelentem s rövid időn 
belül el is végeztem a munkám, a Gazdám minden esetben kiszólt a konyhára: Mariska adjon 
ennek a fiúnak valami jó falat harapni valót! A szakácsnő vissza is szólt, hogy már is 
készitettem! Megvendégelés nélkül soha hagytam el a házat. 

Gazdám felesége gyönyörü szép fiatal kis asszonyka volt, de a Nagyságos Asszony szive is 
arany volt. Csak egy esetet óhajtok megemliteni.  

Egy rekkenő meleg nyári napon éppen napos csendőr voltam, amikor a kapunál egy szekér 
állt meg és a  kocsisa benyitotta a bejárati ajtót, közölve, hogy egy teljes szekér görög és sárga 
dinnyét hozott. Csak elképedtem, mert közétkezésünk vezetőjét, Janka tiszthelyettest nem úgy 
ismertem, hogy különlegességnek mondható gyümölcsre is költötte volna a közösség vagyonát. 
Ezért megkérdeztem a kocsist, hogy biztos jó helyen jár-e? Azt felelte, ő biztos a dolgában és 
tudja, hogy jó helyre jött, mert ezt a kocsi dinyét a Parancsnok Úr felesége vásárolta meg és azt 
mondta, hogy bácsikám vigye el a csendőr iskola laktanyájába és ott adja át a rakományt, hadd 
egyenek az ő fiai egy kis finom friss dinnyét! 

Kedves Gazdám, Marssó százados Úr, alaptermészeténél fogva nem szeretett fenyíteni. Ha 
valami fegyelmi kihágás miatt elébe került a delikvens, inkább meggyőzően a lelkére beszélt, 
rávilágitva az általa elkövetett helytelen cselekedetre, s utánna a lehető legenyhébb fenyítést 
szabta ki. Igy ha valamelyikünk fegyelmi kihágás  miatt kihallgatásra került, mindég azért kértük 
a Mindenhatót, hogy Marssó százados Úr tartsa meg a kihallgatást és így ő intézze az 
elkerülhetetlen eljárást, fenyítést is. 

Én még igen jól emlékezem Marssó Lőrinc főhadnagy Úrra is, aki néha eljött Szolnokra a 
testvérbátyját meglátogatni. Az iskolánknál a Főhadnagy Úr közénk is jött és mint 
próbacsendőröket a sport szeretetére buzdított. De régen is volt mind ez! 

…”    




