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SPORT 
A caendóraégi orazágoa aHetikai veraenyek 

(Vege.) 

IV. Rúnl/ast/grós. (Tbztek.) Ecsi. 1. Puljer Fülöp 
százados 11.8'2 m. 2. Baky László főhadnagy 11.25 m. 3. 
Z8(>JlgelIér Jó~f főnaoomgy 10.38 'm. Keriiletek : 1. 
Kontra Kálmán f&hadnagy Pécs, 11.40 m. 2. Marsó Lő· 
rinc főhadnagy Budape"i. 11.00 m. 3. PJávenszky Ferenc 
főhadnagy' Budapest, 10.60 lll. 4. ZatoschillJ<'erenc fő· 
I.adnagy Srekesfehérrár, 10.46 lll. 5. Vén Géza hadnagy 
Pécs, 10.2'2 m. 6. Mravik Zooltán g. főhadnagy Székes· 
fe'hér'V"ár, 10.10 m. 

V. 10 km.·es terepgyorfiaság. (Legénység.) Ecsi. l. 
Juhász D. A~ajo6 prÓ'bacsendőr. 2. DomOHIkos Andnís 
őrvezető. 3. J aszanovic-s Imre pr&bacsellJdőr. Kerület,e!]{: 
1. Busi Imre csendőr, Debrecen. 2. Binder Fülöp 
csendőr, DeJbrecen. 3. Sági Istváll c~ndőr, Szé·kesfehér· 
vár. 4. Mészáros J 'ános próbacSleDdőr, Szeged. 5. LásZJló 
F'e'!'e'l1c próbaosendőr, S ZJékesfehel"'V1Ír. 6. Márton FIó· 
rián cselDdőr. Szombathely. 

V I. 100 méteres sikfutás. (Törzshisziek.) l. Koszttka 
Agoston őrD'agy, M1·skoIc. 2. FOOlYÓ Uszló őrnagy, !'é{'jS. 

V Il. Magasugrás. aj Tisztek. Ecsi. l. Puljer Fütlöp 
százados 158 w. 2. ZsengelM,r J ó2lSef főhadnagy 155 cm. 
3. Bwky Uszló főhadnagy 135 cm. Kerii1etelk: l. Ma,rsó 
Lőrla:Jc főhadnagy, Budapest, 158 00l. 2. Borovszky Jenő 
főhadtn!agy, Szeged, 155 00). 3. Nagy István főhadnagy, 
Debrecen, 153 CIlIl. 4. Balla József főhadnagy, Swmhat· 
hely, 150 cm. 5. H:ruhn Józ&eIÍ h"Zázados, Szeged. 6. Komtra 
Ká'Lmán főtbadlllagy, Pécs. bJ Alti6ztek. ~si. l. Kere6z, 
tes András tisz1Jbelyettes 140 cm. 2. vi~z Rajki I!rtv'lÍn 
tisz1Jbe'lyettes 135 cm. 3. Esztergomi PM őrnne6ter 130 
('ID. Kerü.lefuk: l. K. Mayer Lá'S7iló őrmester, M~8'kolc, 
145 om. 2. Boros Emil őrmeste.r, Budapest, 135 cm. 3. 
SzenkO'Vics Anmll tiszthelyettes, Szék~€Jhérvár, 125 cm. 
4. Hrulasy György főtöl'7JSŐrnnester, Szeged. ej Legény· 
",ég. Ecsi. 1. Sárosdy Rev.oö ÖTvezetö 150 cm. 2. Tili 
Gyula. őrverető 145 Clll. 3. Konner Lajos őrvezető 144 
00). Kerületek: l. Pető József csendőr. Szeged. 146 cm. 
2. Pá.! Géza csoodőr, Pécs. 145 cm. 3. Kllill Jenő csendőr, 

. De brecen, 140 cm. 4. Jakab József csendőr, Swmba.thdy. 
5. C9á'ki Jó7J3lef csendőr. Blldwpest. 6. Bartu~k László 
csendőr, Srekesfehérvár. 

V I I I. 1500 méteres sikfutás. aj Tisztek. Ecsi. 1. 
Baky László főhadnagy 4 p. 54 mp. 2. Pll}jer Fülöp szá. 
zados. Kro'Iü-letek: l. CzékllS Ferenc hadnagy. Budapest, 
5 p. 10 mip. 2. Vén Géza hadrragy. Pécs. 3. Klepp Károly 
fÖ'hadnagy, Miskolc. 4. ruo;.s Uszló haduutgy, Szeged. 
b) Altisztek: Eesi. l. Landler Adám őrmester 5 p. 
í'/,o mp. 2. Leta Áron őrm~r. 3. Keresztes Alajos őr· 
mester. Kerihle"tek: l. SzulQlk Sándor t;i'Sztbe'lvet:1:es 
Szombat~ely. 2. Horváth János VIII. fötörzső~te'r: 
SZJékesfcltérvá-r. 3. Boros Emiil őrmester, Budapest. 

IX. Olimpiai staféfa. Ecsi. 1. A. 4 p. 2"/'0 mp. B. 
3, C. KerületeIk: l. POOS 4 p. n",1O mp. 2. SzékesfooérvÍlr. 
3. Szeged. 

_.+---
HIREK 

Képek a vitézzé avatásról. A ru. kir. Hadffirtéll('lmi 
M uzeum 14eg'bizott fénykém\sze a folyó &Vi vitézZJé 
a va tás felvételeivel elMszült. A felvételek a Had törlé· 
nelmi Muzeumban (űBői·út 47. szám) hét.közna;pokon 
!I-14 órá~g vagy Sclliiffer A. udvari fényképésznél 

(JÓzsef·körút 51.) hétköznapokon 9-18 óráig megtekint. 
hetők és ugyanitt személyesen vagy írásban megren· 
<!('-lhetők . RendelkeZJésre áH 43 féle idei és 20 féle mult 
hi felvétel. Levelezől'8)} ára 12.000, nagyobb alakú kép 
ára 20.000 korona. Az áralk auguszt.us yétreig érvényesek. 
Nagyítá-sok jutányos árban szintén m('grendelhetők. 

Megdiesérés. A szeged~ csendőrkerületi parancs· 
nokság okiratllag megdic.<rerie Szabó István I. CSO!l· 
grád vármegyei esendőrpal'anc~nokság állományába 
t~,rtozó 3. oszt tiszthelyettest egy 200 millió koroná.'1 " 
ékszerlopás tetteseinek b; bünjeleknek gyors kézre· 
deritésért és az igazságszolgáltatás kerere való jut
tatásáért. 

KineveZJés. A továbbszolgáló altisztek csoportjában 
a mi skolci 0SCndőrkerületi parancsnokság állOOllányá· 
ban killeve:ztettek: Fötorzsőrmesf(>rré: Csolosi Lajos 
törzsőrmester; Orm.esterré: Sánta Péter, HilIen'eder 
J óuef ft" Pa)} Islyán . csendőrök. 

Házasság. Karácsonyi JózS€!Í főhadnagy, az A'bauj
Torna vármegyei csendőI"'()&"ancsnokság segédtisllije 
Szer:e~cS('Jl Pi-lisy Sarolta urleá'llyn~k örök. thüség;et 
eskudott. - Gergely Albert Borsod varmegyel esendó-r· 
parancsnokság állományáJba való 3. oszt. tiszfhelyeht.es 
nőűl vette Czecze Erzsétbetet Miskolcon. 

S~ESZTŐI ÜZENETEK 
VItéz K. J. Legalább hat évi ténYleg&! sw!gálat utáu. 

B&v eJb1! feolvHágosltást 'Il Cs. K. folyó évi 9. Sr.Mn 58. lapján 
levő 120377. eIn. VI. 1924. ,szá.--nu 'körrendeletben talál. 

G. M, Pitvaros. ,Miután nem í·rta meg, <hogy milyen 
köz1őny, vagy milyen mi'l1is:r;teri rendelet felől ·ké,r feJlrvHágo· 
Bítást, nem tudunk lJrél"désére vá.laszt adnI. Irja meg, bogy 

• milyen. r eDideletre vOD-atkozólQg és milyen felvilágosítást kér, 
- szlvesen útbai>gazltjnk. 

Kis Domokos 2. oszt. tlBzthelyettest, Bors András, Yltos 
Ágoston és Gagyi PéWr 3. oszt. tlszthelyett~et és 1Iiaeg 
Bertalan Mendört kéri Tóth István csendőr, Bezedek, Baranya. 
megye, hogy címü'ket fontos ügy!ben vele mielő\}b tudasSák. 

M . A., Klskúnhalas. Igaz, hogy a csendőrség nőtlen le· 
~ny9ége a h'ÚBfogyasztási .adó ílzet€6e al611 fel van mentrve, 
de llIIIlint írja, azt a húst nem a legénység fOgy/l8ztotta el, 
han em e/adták és igy 8Z 57.000 K fogyasztási adó kivetélle 
ellen Lfogást nem enJ ('lthetn ek. 

1%1. Egyelőre még iDem tudlhat6, V'8·I<Mzinüleg október 
ik.özepén. 

J. J., Osztopán. A területil eg iIletékM népgondozó híva· 
ta ln ál m egtudhatja. 

K. J., ~borsod. Nem számit. 

JS. A wmnyes keHékeJren feJül mé g előljáró kerületi 
parancsnolrságáua&: enge-délye szükséges. 

"Egy hű olvasó." Obvassa el a minden örsön megloévő 
16.300;19200 VI. b. száanú Inet&rendelet 61. ~·t, ha nl'1ll értené 
1ll{'g, az illetékes garo. hívataInál 'kaphatja meg a sziikséges 
felVilágosítást. 

P. J., K~tare&8. Tennészetes, hogy az. 
Sz. A. csendőr. Nem igaz. 

T. J., Vajszló. Budrupest, Vár, Szinház-uka 7., il. em. 
Sz. P .• BaranYlUlzentl6rlnc. Ké rdéSlé-vel ·forduljon az Hle . 

tékes gazdasági h iwüa I!h oz. ' 

A. J., Flizeqyannat. 1. Most is a hon~d lovasságOOl 
6w!gá J, nem lépett át a csendőrséghez. 2. Sárgazsinóros fekete 
tábori sapkáró! nem tudunk, ilyen soha sem volt. 

.A szerkesztésért és kíadásért felelős: 

PINczEs ZOLTÁN s2lAzados. 

Pallas részv~nytársaság nyomdája B~dap,,.t , V,. Honvéd·n. 10. 

(Telefoo: 5-67. ~.) 
Felelő. vezető: Tirioll'cr KlÍroly mOszaki igazgató. 

. ·évfolyam. Budapest, 1924 szeptember 1. 6. szám. 
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o.OFIZETtsl ÁRA, g ~ vre K. Fél
vre 4 K . Ne. d r e 2 K ar_y rt kben 

M id I nlk SZERKESZTÖStG ts KIADÓHIVATAL 
Budapest, I., Országház-utca 30. h onta két u~r 

HelyzetÜDk és teendőink 
Irta I SZVOBODA REZSŐ alezredes 

IV,' gt', } 

' Uind('zek azt. ig<lzo ljúk, hogy az élet ig<lzi ért ~ · 
kéiről alkotott fogaILllai~~k lJi~IlYosa~, sukb}ll~ 
'merőben tévesek. Ell'lll ezzuk ü ' hat az el~t yalu91 

·rtékeit, hogy: tisz túha jiihes"Sünk, l~nyegukke l e,o; 

niegállapíthass. uk azt, hogy 1:1ely ~;-teke~ azok? Jll~:" 
Iyeknek D1'E'gf;zE'rzése a legcel;,;zeruhh e.:; I et,"1Hh' 0 -

. hh. . "I I 't' o. Ali emlber földiéletértékel nagyp! Jan , e. 
~,zre osztályozhatók: "annak hennünk ma~nk

" n i'ejlö tulajdonságok, lllelYl·k. értéket ,k~pvl~el; 
heh'lek és vannak az életnek raJtul!.k , k~vlll all<? 
(ort kei. A bennünk lll:lg1.lI1kban l .. vo eríekek t('s t! 
. J -Uri hték .. kre oszt.hatók. A lelki tulajdonságok 
i .nl ' két csoportba oszhatók: érzelem· és gondolat 
"ilúgunk értékeire. 

' A rajtunk kívül {t Il ó értékeket a vagyon, a hír, 
n dl~sőség sth. képviselik. 

' Ha .azt akarjuk Yizsgálni, hogy (·~eIl. értékf'k 
·jjzü.1 :lXwlyek a fontosabba}" llldyek .. kr:'aJUlto..~nb
hnk ' ígymE'lyeket hll többre becsulnnnk, a~kQr 
d&.zör azt ikell kérdE'znünk, hogy lll"ly értt'kek 
zük' ehbek ahhoz, hogy boldogok, vagy leg-

IIlútiÍi. 1S elégeddt<'k legy ünk és mely értékek, a.,z 
nlllJJ 'cwbbe-k, v.agyis ezen értékek az , egyl1l.~ stol 
,. I" ,függés szempontjáhól mily sorrendben km'('t· 
K<ZJ1Pk. . . 

N6Ul c~lom, 110gyezen kérdé;; hossza.s fejteg~
t' 'be bocsMkozzam. Bár a kérdés - mmt az ('h

i tndoouínyok alapja - nem pgyszerü, rnégis 
t",· i(l~n rá kell mutatnom az aliíhhi igazságokra . 

'Azt hisrem,kivétel nélkül mindnyájan egyet · 
~rtüÍjk abban, hogy legfőhh élptérték a jó egész
.~ ,'mert fizikai exist enciánk eWil függ. Altal5no· 
fo 1\ li, mert dolog, hizonyíUísra nem szorÍt!. Meg· 
,-iló itásra tehát ('-"xl k az szorÍt I, hogy az emlwr 
1í'lki ulajd@nságai, gondolat· és érzelemvilág-a he
ly lk ';kelt':>g és a függ{>,.; viszonya szerint töhhn' 
\" : t:~esebbre be('sűlelldő·e , előhhre vagy hÍ1t 
nihh' Jl ;lvezendő-e az önmagunkon, éniinkön kh'ül 
l' 'rtbkekkel, vagyis II vagyonnal, hírnévwl 

III ,-v ,Lszemben. 
legint c.sak az általiíno8Bágra és az esetek túl· 

n~:()f1l6 részére vonatkozt<1h'a alapítom kij E' lent é· 
·I~ .' .: mert, mint említette-m, ezek igen nagy ií t

f(){rOl :kérdések és az ('tibi megállapításokban sok 
a « exon; itt is vannak h\'ételek és kiilönleges-

k,' ·, 
.lz hiszem mindenki ('gvetért velem abban, 

bo ,.:1 .• g"Úgunk foka att6l függ, hog~' az élet 
h~'Ult aJlvezeteket miként tudjuk felfogni és ~rté· 

kE' lni f!S llO"Y vágyaink mikép teljesülnek. ~Iillt · 
illl"Y lWdi"b:1z it:o,"(·I-IH·j;: k iil ömhijző"É'ge szer int ,1 

t:'.) ~ • 

\'ii "\':J k is kiilömbözők, lll'"m egy és ugyana ZOli 

tútg ~'hoz kötöttek, n~i\' e l to:·á~b.\ ll , v~g:;on, hír, 
<lit' "ibÍ'g, szó",,1 a r<1Jtllllk kt;;ul .. allo C'1:tehk ::-,()~ . 
ka l inkilhb k('letke"hef nek elonyos testi, dl.' kulo· 
UÓSCll !rlki tul;tjdunsúgokhól, mint fordít"a , j ogo
f'<1n mondhatjuk, bogya h('nniink rL'jlő tulajdon::-ú
''- uk holdngulái'ullk szempont júból sokkal funtosn h · 
1.ak és elöbhreyalók, m int a ra jtunk kívül lílló érté, 
kek. 

E 1110gúllal1ít.úsnálHoratiusn1 hiyatkozolll, ki 
~IacCl'na;,;llOZ írt egyik leyclé-Ilen a kövctkezéí, YÚ· 
];l ;:;Z1'a nem szoruló kérdést veti ft:'l: "Az ád e j ob il 
tanácsot , ki úgy bCSZl-l: "Yag)'oll,t ~z~r~zz, V llf.'J' o u t 
ignz úton ha lehet, ha n t>Il~ ? hat h1U'1111h'p, csa~hog~' 
a ;:;zínhá7,ban a lnvllgok koz\. legyen IlPlyed es ko· 
zC'le-hhről látha sd Puppins ríbtó dnrahjait; vagy 
az, ki folyton hízta t PS nwg is tm1Ít ní, hogy a SOl''; 

d iilvfének sza hadon és Elmelt Hívei s7Á-'luébe Jl ézz 1" 
.:\. lllíwam r6-széről, nzt hi szelll, erre> válaszolni, ez l 
kérdé;cSll(');: g:ondolni annyi, mint saját erkölcsi 
~zínv{)nalunkat. lebecsü ln i. 

Ezen megállapítás paranC'solólag megkön' 
teJné llOoT egvéni értékeink, testi. és IE'lki kész;;é · 

, '"'.. . J , k 
g'eink és kép ess égX'i nk egészségE';'; kultuszara . so ' -
kal nagyobb súlyt hclvt:'zZiin k, mint II raJtunk 
kh'ül álló egyéb értékek kultidlásiíra. ~Iindezt 
természetese!l nem rideg egoi~ztikllS alapon, han em 
oly lllE'gfontolússa l, hogy az egészspges önzé,-, é,,, az 
öri"z r tlcllség ncm úllanak szükségszerüen hadilúl'(' 1l 
egYIll;íssal, hanem igeni s ki egészíthetik, "gyl'll ' 
súlyozhatjúk egymást. 

Hövidt'll: az ide<:disztiku:,l alap sokkal hel:'e
S{'hb é.s lWIlJ('s{']Jh az an~'agias gondolkodú"núl, :,:{lk· 
kal inkáhh fdel meg az ember életcéljának, r end l' l· 
teté",{>nek. 

Ha I1eüllán gOlldolamene!emhell valaki ~zaka · 
tlú~t yéhH" felfe~lezlli , sie tpk megjegyezni, hogy 
('~ I (lmtól nelll tt"r!e1l1 (>1. Az ö"·:"zetat1:á", (>lérlwt&'-l'
Il ek útját ker('::'Íem :-; az t'rrrl111 {>n~', íme az, lto~:-' HZ 
ii""zdnrtú:", 11 hl· Il ",Ő;i>gE's . cóltndato:-; ös,",zeiartú",. a z 
('J!.'é"z~'''E'S kiiz"zl'lI cJll In' itja {>ppt'11 ées 1egféíképpell az l·!et?rtt'·kek heh e" mÚgítélé.<:.él)('n rejlik, az ékt
ért~k(' k ltcl:-'p" l1l~gíté l {>sehez pedig f'sa,ki ", :IZ ÖlI· 

'Jllag1111klmn rejW ..>rtékek h (' l~oe" kultusza r('Yl'll 
jntl;atnnk el. E zen útOTl jntok pI énem igm.; meg· 
i~l1eré,-él}('z, íg:' jntok "ilágos tndatúTa. lwl)'~~' 
t emnck. íOT j"nH'rem {el általúno" pmhpri p;; Spf'('w 
lis társa cfálm i nndC'lt('tl~"(,ll1et. Csakis a kimüy(>~t 
lélek képE's m{>ly&Í>g:esen áU-rnni é;,-, át~rt('ni II 8,zoI1' 
da ritá.:; értékét; p"n k il? il\' Iél('k kPIW" az t'gymas l:a
nUllt s,1g' ös.szes kii yet('lmé-n:-°ei t. felismerni (.;::. "al 
la llli , csakis a mH"elt f;;z{í é" k·lkíí emlwl' tnd, eg,·e· 
t l'llW,; célokért igazán éi' öll z(' tl E' nül IE'lkespclm, azo· 
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kat :ózí y ó,,; kital'tú""a I ~wlgúllli, <lí',okc-l't lelkes ::;Z(l1'

galullllllul dolgozni l',-; l'l"t lik a legllle:ósze]'blllpn6 úl
llozatu kat is llll'g'ltozlli, Ily "zelléw ben élő t'mlwJ' nelll 
llJÍllkal , nUll li ,'1I1 oolduglllá::;a, Pr\·PIlYí.·sülé."t· ('1'
dekeb011 alantlllY t'" huzz.a lIelll lill·ltó n;zküzókhöz, 
('"ak az Ily eJll.I'L'r szolgúlja Igazúll a z q s·,H't(·l'té.s
l1('k nagy lwnkr('jíi éJ'üc-k{'it, az· il:' em lJt'l', ('"aki s 
az íly ellllll'1' SZOlglí Ija mi n<lp11 hút ~ó gondolat né l
kül II kiizérJrket, flazújú1. ..:\ :'Zl ·t.JJÚZÚ-; tulajdoll 
k{'PPéIl l(ultlldtli s hill<t: (' :-;;ü:i" ,,~kólye::; lelki lJllltll ra 
küzt'l,(; t te bllrjánzanak fP] cl ;,zl·tlJUZús d ud yúi, <IZ 

intrikúlús, g1ÍJl('SYl'tp", p!d,,'ka, ll11í·:-;oknak (rtl~kit
kön aluli ],lc"iilé .- (" kün ll : el III Ú \'ag~' l'ppen ('(- Iw 
to:, "!:'>JlIUU tWYl'.yé." l', 

. !II ikéut az illll'nt l' ijyidl'll ki ellwltl>m, hog:' nz 
igazi kllltUl'a ('saki,.; te ,-ti t',; [plk i l· letüllk, gond01at 
é" érzele.Jll\'ilÍlgunk tg{o;-;zH-;ges fejles:dé:-"v'hen gyü
ke l'ul zlte1 ik, IÍg~ ' IllPg ;í llapítlIatjllk t011.'· ként a zt, 
Iwg'\' az. önltiz!l lolll l''; önlJl'C';-,iil é" is a"z.erint, fill 
;-,ziÜrd és Pg':'"Z:-;l'gl''' vag ~' pedig gyenge- t!:s beteg 
:&lapolI, amint az e.g~' é,ni t·lp! ('l·lkitüzé",e az egyén 
iillúslÍJIOZ és képp""égl· iiwz Illt!rt t'n alac::ioll ." vagy 
magas szinvorwllÍ. 

Mi nthog:' a mi eélkitűú",ünk Bziiksi'>gSZNííE'l1 
csa.ki" magas le.!ld - hi sz sajnos oly mélyen Ya
gyunk - meg kell i:'z.erez,nüllk az el{Orllet~sb(' való 
hizalmat HZ p]{)lJ]; n izolt knltu rlllullka r éy.éll. }<J 
munka nem kÜlm.dí, nag~'oll nehéz, dl' nelll lehe
tetlen . 

"Gondolj m eTészet és 1/(1Y.1JOt 
S tedd rá éltedet, . 
Nem 1'ész el sCllimi súly alatt, 
Ki el nem csüggedett" 

mondja a kültő blztntóan. Ezen Dwrú",z ~'On dola t·, 
l'zen nag:: cél pedig a küvetkező : Meg kelI ei-ős{){l ~ 
nünk te:4!}(,Il, lélt'kbpll, tehát -öllúwgunkha lJ kell f e]
bímasztmmnk iw:m k(pességeket é" er6ht, llwl~'ek 
kel a tulajdonképpeni ('~It, haú t1ü: talpI'HÍlllítii."l·tt 
plédl!::itj ük. !~\I ~lJgunkat, t esti (.." r1 elki ,erőnketl kell 
fPjle ;"zleniink és I'zilánHwllllnk ; mindig a;ózal a 
tucbttal, hog~' p?'z(·l 11 magasalIh l'C'lHlíí ('flt, az 
or:,;úg, a haza iidyét szolgúljuk, At kell lennünk 
h'lty<\. annak t.llda tútúl, h og~' töbhet, sokkal tjihhet 
kPlI doJgoZll11 n k, ht}g~' 'a mostani mél~'!;éghől fel
kiizdhl'S;-ük llla~'1lnkat 8 ha teE'ndőink alatt 1'0:,;
kadozn.:ínk, il ('l' I. a nag.",ozniÍ cél - ha az lelkün
ke! Yillóhan {tthatja - mindig feipIlll'I t'S er6"ít. 

J<; lrm tola kodnak az C'lIell-ye·trs('k. ,,~lit llkar,:z 
ke7.deni, t(· g."l·II w' emllPl', magad, vagy ('sn k keH'
s('d . magaddn l , Illi kor hOllfitú rsai d tlÍlll~'omó ré;.:z{' 
pliítt eZ{>ll ("(,1 i "'lllel'et!C'n, ic}(·gp.n;.:ze l'íí , p"dlf'g túl
nll'rész, vag~' talún kiizi:imhii,;, ,,6t Jl em ('sekél~' 
szúul1ía k eliíH pllen~ég(' s, Hi szl'n nagyoll ""kan 
yann ak kiiz( it tiink bizahnatlnJlok, ón z{)k. vag~' 
]llúlll' ol~·an()k, kiknpk a l1em:wt s7.,(·l'(·n(·."étlen;;pge 
'konjutlktnrális c]{)nyiih'! je-jpnt." 

l\ em a karom feltét E'lezni, h llg ~' a C'sf'ndőrség
llen i" yo.lna nl~ ' an, ki il .\· ellt' ll\'eté,;i gond{llathnn, 
"ag~- pláne mugntartnsúhan szÍlhoz. l'r"én~'esiilé,,
hez c>npwlne . •. \ c:"pl1dDr"ég a I1Pll1 zc·ti esznH' letéte-
1ll~1l.'·(,"'(, s mint il\'Pll. hiyat"H "an úgy snjút lll:lgli 
nak. mint honntúr"ainnk a hazil f:o l'!"lí.nak johhra 
fnnlu!t ;í! :an yaló hit(;t Apnlni. f entar/nni ~'" szinte 
fall atikl1"an ~z() l~·úlni. A pes"zi mi"ta. Il szkpptik11 S 
('':;f'Jldíí r --- kiiliiniis(·n. ha plől :i,ír<> -,_. destrniÍl; 
df' ,:tnlií lj;-t, lp:"zc'l'eli n I!nz.;1 l'l'd r kél1P11 kifc'it endő 

lllunkát, lllegfosztja ólllIWgÚt. ~s környezetét a tTó l 
a bi w lollJtóJ, attól az l+zilntsúg ,ól, mely III ill dell 
erc-dll il' llyes munkának legfőbb kelléke. ünuizaloIll 
(>,.; bizal u.1ll az a talizmún, 11ll'!Y J1~lkül llllJ.(yot >,nlw 
;;éllh ,;UIl alkut.ott a földün. . ~ , 

" !llindpll l"·:,.c·ndúl' J.;ÜIi.ill-kütiin i" kdl, hog: 
III gY.] C', kdl, hogy érezzl', hugy az Ú yiselkt'dé_,,(·, a.z 
6 lllllllk:íja igenis nyom cl latb:IJl. ~ok kic;;i teszi a 
nagyot s II mind('llnapi kötele :;~ég't·k kitilliú 'é,.. 
!plkii"'tllcrdp::; ph 'égzé:;e az ielük fohamiín uh' ered
lIlénye).;(· t mutat f~l, m elyek kihatK"'>aikhall ;zeml)t'
tÜllőek é.o; l1lin él tiill!. iní ll ."ú ezen hatús , alJnÍll töbll 
rgé ,oz"l'g(:S, él ekrő,. t'ejtje, Yl>l'l":seppje "an a ll!'Ill Z('t 
!estnvk, 

Ha il ti"zti - é" alti"zti kar é$ annak l'h(n :1 
If'géll~ , ,(g (e"t heil é" It·k·kl;en lJlegel'(í"i;dik, e rö", a 
fanat iZlll II s i g- E' b zún t lWll1 Z{>!Í s iC' Ilem h('n lH"nlő
dik " ('Z,'lI ó'z(·IIt:'IllP,j tl-rje,;;zti, II i ne" okunk f~l té 11 i 
hnzáulka t. :\e nl>zzünk ,;(. jolJlll'a , sc halra, hanem 
mindig ('g~'l'nf':'(, 1l a cé l ra. A siberpket, a túr>' ~( 
da lüm \'ét'sz ívói t , a U('I1lZ,t'! n,\'ml1ol'Íl ból d(izsülőket , 
il gaz lE' lküpkd l.1izznk a .l\emeZif.TP,. az biztosan t·" 
ki].;el'ülh<:kfkniil plYt'gzi veliik a lllaga lllllnkújút , 
"La s.,.;lÍ léptekkel ha.lad az i"tPlll Iw1',ag, de laso;ú"tÍ
gút az ít.élet súl~:.Dss.ágú,\'al póto ljn." 

Ne politi zúljllllk, 11f~ h{lJlga ~sunk fl konkol:'
hintőkre, ne \ 't'gyünk kezünkbe, de ne is olvao;sl1uk ' 
destruáló Yag~' erküksrontó napilapot yag~' írú"t. 

?\ ell1l'ég eK" ÜlllH'pi , p!tl\(l (11l hallottam eKI' 
('lőh~l{j úr !'>L.<-ijú,lJól T,witus eg~' 1J1ondás Ílt idézni. 
A deknd(>l1cia út jim le-vő Hóma erkölcseiről szúlütt 
Tacitus, 111on<1yán : "Megl.'oI1taJ1Í és megromlani, az 
mO,OIt H?JJla diYatja." A napokhan Ü'lvast~l1ll 
Tacitus Agl'icolájÚ! s id€--.lE'!lll belőle a következő 
sorokat: "Az érdemet legtühlll'e azon kÖl'öklJf'n 
lwesül ik, melyek1:léll legkönnyebhen s.arjad ki, ~la 
aznnhnn, nukol' e',gy' E'lIlltn~;t kiváló emher életé t 
akarom megírn i, elnézés~ l"t kell e:;,edeznem, a.ntt1'0 
hiZ(}n~' Ílra Helll \'olnft f;ziik~g(\m, ha nída"kodás 
"ol na sz<incli'>kolJl. O I Y szi)l'll~'íí, az igaz ~rdelll irán t 
annyira ell"l1"égc's időket élt.ünk át." E·lszmllo1'ító , 
de (,ZPIl mo >' j idézett f:'ZilY,lk er(bp!1 ráillenek 
lllostani yi Szollyainkra. Csüggedllünk m~~>'S{'lll 
szahad , Yalnkilwk llWg kell hzd(,l1ie fl ti~z<Ílllits 
és ti"z.títás folyamatút min(·l elú!>b, mint'l töhl'(,!l l's 
min !:'1 prél:'es{']IIJeI1, annál j oldJ, an!lál el(jhll l~;; 
<I !lll Ú I bizto,.;nhhan jutllnk ('( Ihoz, l:í'o'g'jllnk t{'b út 
ll1unk<i hoz. mní g- a pu~ztulás miazm;íi pg'észen (·1 
nelll hiJrÍtmw k hf'nniinkf'L ~lég nine;,' k(';{JI1, dp múr 
itt a "é.g-~( í óra! 

.A t isztikarral, az altiO'ztekkel PS a l egén ~'séggE'1 
"illó mind{'ll foglalk{)zúsl1ak, m.i nden okta tlísnnk, 
n(~\'Plé ;;n(· k ('zt 11 eélt hll szolgáln ia , 

, )Iindf'zf'ktől eredm én" azonban ('''lik akkor 
yúrható, ha mindpl1 l'<c'IHWr ('zen ok1 atú soknn 
~·zíywl-Iélekh·l "Hn j e lpJ1 : hit n('111 el{7g'"zi k meg 
azzal. amit mú "ok, az e[óaclók, az eIéíljúrók miÍl' 
fP)dol gozntt, t ii miirít<·tt "agy h-ak eg,'e:; péld{Lkra 
~zorítknzó plőacl;í;.:okkal eléje tál'llak, han em az il:' 
(·lőadiÍ;;oknak (·"a kis útmlltató, lendít{) :ir·lpnW".éget 
tlllajdonítnl, öniil1magÍlt nag~' ,,:zOl' ,!!.'alom ma l, C'él -
tudatos kit.artá s"al toyáhb képez i, .. 

Itt n lkalnlll"z('ríínek tnrtOlH nwg.ieg~'ezni, hog) ' 
irtmk ki magllllkhól a mindc'll úrnn való kritizálás 
>,zPl!E'mvt. A kritika nag~'o ll ü(lYijs Iwtá,;lÍ lf'hE't. ha 
lJiYat c,jtak J'p,;zér(íj hangzi k Pl, fl t' hf! [IZ <',,:lk il 
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'nd lkit és mindent l€'SZÓlani akarásból, félté

DUnykedésből, hil3ságból, a lJlindenáron~aló é.DV~-
.. 'T vágyából vagy mas alacsony mdulatból 
~zik, akkor hat.ásai~n, csakis ,káros lehet. 
J~gyezzük meg, hogy Ro~ruba sok ';1t ,~'e~t, d~ a 
r' iős vemw, 11 parancsnok ~ltal meg,Jelo)t ut. I!l,m
d ' .1\ legbiztosabban ve:wt OO1hoz., ha ~llndnYIlJlln 
." ~ &karattal és készséggel haladunk 'raJta. 

,' Komoly .és szigorú önk.ritlk.a me.u~!t kÖll1!yen 
ráak Idunkhiányo&"Ság-ainkra, me,)y luanyossagok 

alarnenalyíünk teendőiben - leg:\'enek azok szol; 
lati, társadalmi v~' ö~gtmkk~l srwmlx;I~ ,v.alo 

öt I 'lS'ek - vagyls az osszesseg ~~~unka~anak 
ooményeiben sokszor. ,n!3gy~ J1?q{lereJu, ~l~kba!l 
Ú nak ki. A JO, az al<kísos, az eptto tev~ 

k nység ellensúlyozza a gyen~e va~y a r~~)(~lo 
munkát s ily értelemben v~lo t~wkenySt'~k, 
vi lkedlésünk tagadhoHItatlan'tll es mmdenkor Wb!.>, 
It \'esebb, jó vagy kevésbbé jó l>efolyás..<.:al van II 

inállapotokr.a. " , , 
" Ha meglgondoljuk, hOogy aiZ egyszeru utkap.aro 
~ , bizott útszakasz karbantrurtása vagy eUmnya-

801' folytán, az úton ~ló ~özlekédés lfy?rsabbá 
" kellemesebbé vagy pEl(:1Jg blwn.y;ta,laruna. es bosz

a.antóvátéteile által mily jó, esetleg núly kedve
ldStlen befalyássa:l lehet egy egé.szJ vidék lakossá

c 'mely hatások az idők hooszú sorám mennyi, a 
, tól 'való lek~ bale:seOOtI, 'káromkodást, stbit 

' ényeznek, akk~ IWlIlI hi~ll', h~ akadna 
' ki -azt gondolJa, hogy az o becsuletes mun

káj'" . ~ .haza minden legosekélyebb hátrányosságt.ól 
m.entetien nélkülözheti. 

, ' éwünk csak magunkba. és magunk körül. Oly 
i~ ·téendŐ, a javítandó! 'l'oondői~ oly soJdé}e:

k> "lehet .elvégewi. Hogy ~k a JO~~ ~egol~l 
m ' emlitsem egy mUIl'k'at lehet Jol, ,Igen Jol, 
kiváJú&n sPt em~rileg véve, tökéletesen elvég«áni, 
de m" , ,~ az osztályozáoon. felül is van egy m~ 
jobb ~yooás: az eSZiI1l~nyi, t.öké~~ség foka;, 

i. loondőinket legalrubb Igen Jol, de lehetőleg 
w~r' . , L a.kru-ju:k elvégezni, Hogy am tehessiik, 
telj ' ;kit.a.rtással kell testi erőnket és szívóssáJgun-

t " lej~2lI:.enünk; mértékletes, jóren élettel kell 
munka ~rásu:nJmt éleszrenünk és. fenntartam:unk, 
IÚly ; · életvi.&.t.Onyaink s a kivezető út bonyodal

' . I " és hosszadalmassága mellett életlredvÜll-
. , 'Qetool un kba vetett hitünket fenlltartanunk 

ban is erősítenü.nk. 
ud ' unk foketz.ása erorendű feladatu1lJlmt 

' . ' ~T&rtsuk swm előtt, hogy álláskötelm.eink 
'(' jél.ekn.élkü1i, iaposómalamszen'í elv~ r al .eredménnyel. Mi nd€!l1.1llilpi , sőt apró 

". úiQ n is legyfutk szigorúan pontosak. 
.. ' \junk magunkra kedvet és érdekl~i 

IDé . . " yebb jelentőségűnek vélt dolgokban .i,s, 
• - ';rkényel(IDl szeretete el ne hatahnasodJek 

·tunk •. ){eményítsiik megszíV'Ün.ket, lelkünket a 
~*iJi:'pl[kel, . akadályoklkal, emoori gyenge.ségek-
, • • ben. Apró-cseprő pletyká,k, !áJ:sasági 

pdt.nt_. " hely€'tt forduljunk a tudomanyok, a 
mG felé. 

,iSkolai nevelés, illetve oktatá.s megadja a 
-WIItvií' .... ~pelemeit, meg.adjaawn ismereteket, 

.... 1l\"4i..b . .általánosműveltségnek alapvető fokát 
k: ".Az ~ élet mutatja meg aztán, kiből lesz 

m(ivelt ember. Mert a tanult és a művelt 

ember között nagy különbség van. Aki osak arány
lag tág ismeretkörrel , bír,kinek gond.01atvll~a 
a~'á,nrlag g~zda~~, !~Jlettnek mondJla~o, de ~17A~
vIlaga., kedelyvllaga feJletlen, az el.D0el'l swhdan
tás érzésével nem bir, a bajtiu'si, baráti szeretet, 11 

hon i>'Zerelmének á,polgati\.'loo:a, IIWg1~'Ülésél'e kép
telen az ilven eInber legfeljebb tanult em1x~r lehet, 
de U:űw.lt 'seuani (~re Stllll.. A müvelt~g az éll,t
jelenséO'ek össz.es megn y.i I ván UJ fu;ának, a tu;ti fs 
ielki ('letnek ru.ml1óniájá:ball gyökerl.>dzik, melybeu 
a jellem., a .gondolat- és érnelemvil..ág a tIldásheli 
anyagkomplexum;m~l szem!JeI~, felt é-tJlLm~1 fonto
sa.bb. A nagytuda~'U em !.>er a ~zre, a h<:zara v~s~
delmet is jelenthet, ha tudása nern parooul .leJ.le
mességgel, 00 &rzelemvi!ág~ ,~ejletlen, durvll;; ellel}
ben a jellemes, nemes e~u em!.>erek }el~,.etJ~n l'fS 

készséges szolg"d.i a kmél'dek.nek, .nemzetük udive1lek. 

Minden kulturcmber lelke hajlik a tudomá
nyok, az ismeretek ~iron~us .}lI3~árQZQtt !r~nYr: 
felé, míívelt.ségét tcllat ha.lland.o bizonyos m~nyu 
i'ilHeretek iránt előszeretettel feJlesztel11. Egyik a 
történelmi más.ik a földrajzi, a 8zooiÍLli~, az etikai, 
filozófiai ~tb. tudományok felé, vi"''ZOl1t másik a . 
míívészekk a fes.té-'8zet, a zen~ iránt érez különö
sebb kedvet, vagy pedig mindezekből többek iráalt 
&rez hajlandóságot. 

~agyon üdvös, ha ezen hajlamot - a köt0!es
ségek dlátá.s.á,ra rend~lt időn ~íViÜli , 8;7..abad i~~j~
ben - mindenki ápolJa s magat ez lra:ny.oan ,toke
letesíti. Az ' ily hajlamok üdvösen elvonják az 
embert a Jíll>ek és jellemro:nw intrikák, plet.ykák és 
más ru kislelkű a nemesebb élvezetek iránt kellő 

" 'd ' ' t fogékon'ysáig~l, nerr: bíró ~bm'~k tu,!a~(ms~aJ , 
képező gyarlosagoktol. Az Ily halJlrun.dosagok IgazI 
és meg:bizható elősegítői az em~lk€désn~k, ~ nf'lm~
sebb életfelfogásook ezek kepesek Igazan elo
mozdítani a közsoollem és e-gyetéIik> ál<:l&st hozó 
erÉ'llyeit 

Akiben ily kifej~tt hajlamok nincs{''!J1ek, a,z ~s 
képezze magát valamiben,. amivel, ~ondolat- es. 
érzelem.világát gazdagíthatja. A kl.\~anat,~, er~
mén)' .azonban csakis a szorgaLmas, kitartó onkep
zésool érhető el. Az önképw..-, jelentőségx:l, célszerű 
irányai helyes módja és útjai oly ookoldBlú m(~
vilái;ításra kde~(IOOk, ~ogy , ~~k csa~is ~Y kül?~l 
alkalommal volnarul.k knuentoon fel tiI.rha tó k , 8:zJeIÍ 

erről ezúttal hOSb7Alsubban nem beszélek. Komolyan 
ajánlom a7.0nban annak, n3egg~dol,ásá,t, hog~ 
Rzabad i dőn wből napi 1-2 orana.k o~ep2X"Sre., v:flllo 
f eUtat>wzm.áJása gondoll8tvj I áglun k.a t , I ~eretlkor:u )~,
ket jelentékenyen gyarap í t.j a ; a tudas pechg e1'O, 

az erő boldogság. 
Vésf>'Ük elménkbe a régies, tréfásan ko;nol:: 

f1uvelm€:2lt.etést: :B\Mnyin má.r megtet,te dolgat, kl 
h~~m mlUtká!l;~z fogott ; merj hát, fogj ho~ és 
bölcs lehetsz. Ha mindig csak holnapra, 1ge1'Sz 
józan életet, olyan vagy, m~nt aZ,.egyszeri paraszt: 
ki arra. várt, hogy clűSOrog.lOll előle a potak, mel~ 
foly s örökké folyni fog." 

Az elmondotlakban felw.rtam nagyjában heIy;, 
zetünket. Ez alkalonun:al Úb'J'szólván csakis belso 
hel y zetÜlllk1ről bes7éltOOl. K~ső h,elY7'etünkr~1 ez
úttal csakis annyit, hogy mmden ugy fest,. J?l~tha 
még ma ís csupán a háborúnak ~gJ; f~lsa1xln 
éln&nk '" mintha a h'áLorÍl végső befeJe'l.R.&e es meg-

TT?" 
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oJdás.-'l . még előttünk lenne. Vérzivatar fejhője 
n.incs a lá.tJlatáron, de villiimláSléli - egyelől'e még 
szelídebb fOlmában - máris fel-felcsiIlannak. 

Külső helyzetünk nem rózsás; épen és főleg 
belső helyzetünk ziláJtsága miatt. Vannak biztató 
.i('len~e:k ; jegyezzük meg azonban jól, hog~' szá,
mítáMink ('.sak akkor lehetnek reálisak, ha első
sQl·han és főképen önmagunkban bízunk. Hn nem 
bízunk ölUnagunkhan, ne gondoljuk, hog~' mások 
híl'Jni fognak bennünk. . 

Európa békéje. igen g~'engén van megalapozva. 
Az tígynevf'ZR.tt győztesek sokkal tőblwt v€>tett€lk 
az erkölc>s l"S az igaz.<;ág ellen, .semhogy ezen 
hiínükl'e m(~boesá:t-ii,.,sal ffi őszinte megb€'csül,&.;sel 
vtdfuwhllmtn:."ÍII1ik. JÖruIliL fog" jörutÍ kelJ a. feHámadiis
nak, melyhez erőt, lf'hetőlf'g sok és szívós erőt kf'll 
K\·iijtooüruk. 

Vi~g.ára fogunk ti4etni, ké8.züljiink tehát rf'Ú 
a magyar Hiszekegy er'Ős hiUivel é-s m('ggyőző-
M sével. . . 

Aki ewn hit paran('.<;ai szerint él,aki az el
nHmdŰlttak .sZlellemében él é:,. dolgozik, az - de 

. esakis az - mondhatja el igaz, bensőség~s meg-
győz(kU'l~I: . . 

"Hiszek egy Istenben, 
Ihszek egy hazában, 

. Hiszek egy isteni örök igazságba?!, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen". _ ... -

A főmagánvádra üldözendő 
bÜDcselekmények nyomozúáról. 

Irta., Dr. VALLÓ JÓZSEF. 6"":'0. 
A Bűnvádi perrendtartás 83. §-a szerint a nyo

mozás tá rgya azon adatoknak kipuhatolása 'és meg
állapítása, amelyek a vád emelése vagy nem eme
lése Jrerdésé-ben a "vádló" tájékozására szüksége
sek, amiből az a további kérdés merül fel, hogy ki 
kt "vádló"1 
• Erre a Bp. 13. §-ának első bekezdése úgy felel, 
I,IO~ wí)(ll?al~tt p~ind a ,~ir. ügyészoo~, mind a fö
e~ pohnaganvadlo ertendok, kérdés tehat, hogy ezen 
harom tényező közül, melyik, mikor jogosult a vád
emel &;I'B 1 A Bp. 2, s-a erre nézve úgy rendel ke
zi:k, '~lOgy ~ v~da t ~,rendsz ... r~n t" 3: kir: 'ügyész képe 
vls(~h, aUll mas szoval azt Jnlenh, hogy az t'Set"k 
tulnyomó részében, npveíwtesen: a hivatalból és 
m~ánindítványra, továbbá a fdhatalmazásra vagy 
kívanatra (a közhatósngok és 'közalkalmazottak 
megrágalmaw&1: 1914. évi XLI. L-c. 8. é..'l 9. §-a) 
nf"lllkiilönlwn a fpljelpntt"Sre (Btkv. 1í4. §.) iildö: 
zen(W , hűn(ll';elek~lJén~'ekbena kir. iigyéS2lSég hiva
t?tt v~at,,(>ffiehll ~ ezt a bír~ág. előtt "képviselni. 

, Sí'~:!l1lelt,(.>tol::g e'b ug~' le~ne k1fe.l€!'hheto, hogy az 
plkovdett buneset.ek 99 szazalékában a kir. ügyész-
ség képviseli a vádat. . 
. A Bp. ezel; r~ndelkez.ése két nagy horderejíí 
Jo~(\lvet Juttat el'venyre, ezek: a vádelv és a btín
csplekmények hivatalból való megtorlásának elve. 
A "vádeJv" a bíl'ói függetlenséget szolgálja s úgy 
értel!,l,ezf'ndő, ,llO.~y a füg~etlen bíróság n~ hoz
h~t Jteldet mas ugy ben, nunt amelyr" nézve előtte 
vad enw]tetett. 
, "A bííl~,c.<;elek.nlény~ hivatalból való megtorlft

sanak elv(' p('(hg fi Jogrend fenntartásának esz-

köze s arra kötelezi az államhatalmat, hogy az elkö
vetett bííncseleJanények beigazolt tettesét megbiin
t~sse. (Régen ez magánjogi kérdés volt, melyet a 
sertett a tettessel magánuton : vérbosszú, paTbaj, 
egyezség útján intézett el.) 

Ezen utóbbi jogelvet. látszólag megdönti a sér
~ett részére a Bp. által biztosított magánindítványi 
Jog, melynek fen forgása esetkn az államhatalam, 
- a sértett nyilatkozásáig; - a megtorló lépések 
folyamatba tételétől tartózkodik, illetve ezek meg
indítását a sértett érdekében (pl. szemérem elleni 
erőszak, a családi lopás, sikkasztás stb. esetében) 
az ő akaratától (magánindítvány) teszi függővé. 
De ez csak lát.<5z.at, mert a mag,ánindítvállyi cselek
mények iildözésénél az állami büntető akarat kor
láto~ csak addig tart, amig a sértett kijelenti, 
hogy aool'eLrrOOl"e elkövetett btínc..o;;elelmllé.ny nyoll1ű
zását s a tettes iildözését kívánja. Ha e~ megtőr
tént, a további bűnvádi eljárás a hivatalból üldö
zendő bűncselekményekkel egyez()en folytattati'k 
le s az állam'hatalom a btínöst üldöző és büntető 
hatalmát teljes mértékben érvényesíti. Több .esetben 
(pl. a Btkv.' 232., 233., 236., Bn. 43. Btkv. 317., 
318-321. §§-ai, és az uzsora minősített eseteiben) 
a sérte~t indítványána:k visszavonását s('''ln engedi 
meg. Ugyanez áll II feljdentésr(l (Btlw.174. §.) 
és a felhata lmazásra vagy kívánatra üldözendő btín
cselekményekre nézve is, bár ez utóbbiaknál a 
?írói felfogás még nem egYBáges. MindezekMl meg
a~lap.íth~tjuik, !1O~ ~z állambatalo~ a mag~ninr:J:ít
vamyl, felh.atalmaWSl stb. Melekmenveket IS bun
tetni akarja s hogy ezen akaratát" csak fontos 
magán- vagy közérdek ből korlátozza. . 

Nem dönti meg a "vádelvet" sem azon körül
m~Í1y, hogy bizonyos eb'Ctekben az ügyészség által 
megtagadott vagy elejtett vád Ik épviseletét a sértett 
mint póhoog,ánvádló áJtveheti, mert az iigyés~ 
csak olyan ritka esetekben adja ki a vádat a kezé
ből, amikor a gyanusított elítéltetésére 'kilátás nin
csen. ~a, ilyen~or, ~ pót~agá~vádló által folyta
tott elJaras soran UJabb blzonyltékokat sikerül be
szerezni, ' akkor a kir. ügyészség a vád Iképviseletét 
azonnal újra átveheti (Bp. 35. §.) és át is veszi. 

Látjuk ebből, hogy mindml f'se tben az ügyész 
ma;ad a vád ura s a ny<,mlOzás irányítója. Ű ren
deh el a nyomozást (bíról vizsgálat es(>tét kivéve) 
irányítja és ell('nőrzi a rendőrhatóságok és l'end~ 
őri közegek ebbeli m{í'ködését, tekinM nélkül arra 
hogy hivatalból vagy magánindítványra, felhatal~ 
mazásra, stb. üldözpndő-e a bílncselekmény. 

A nyomozás mitkénti lefolytatásáról a csend
ől'ségi" Szolgálati Ut~sítás ezen fejteget~el teljesen 
pgyezoleg rendelkeZIk. így a 98.§. s;?;ennt az indít
vány megtétele előtt csak azok az elhalaszthatatlan 
intézkedések teendők nwg, melyek a bííncselek
mény !I>:.omainak fent~rtRs~r~, a ,bűncselekmény 
folytatas8.nak megakadalyozasara es a btíncselek
ményből származó hátrány elhárítására szü'ksége
sek. Ezen intézkeMsek tehát nem is tekintendők 
szorosan vett nyomozó cselekményeknek hanem 
~k pra~vent!v in.tézked~E'kne~, oly célbÓl, hogya 
seliett val'hato nyllatkozasa utan esetleg szüksé
gessé váló nyomozás sikerét biztositsák 

A 102. és 108. §§-ok szerint a hivatalból és 
magánindítványra stb. iildözendő bűncselekmények 
mikénti nyamozása és feljelenté&\ között semmiféle 
külön hség nincs. 
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· •.. Az , eddig elmondotta,k összefoI;:lalásaképen 

Dll' állapíthat juk ~hát, hogy a maganindítvany, 
felh t lmazás, kívánat és a felj elentés csak az e1já-
• me.gindításához szii'kséges. Ennek megtört.énte 

után ezen bűniigyek is ugyanúgy lesznek folytatva, 
riÜittna hivatalból iildözendők lennének, azon egye
dmi korlátozással, hogy a magánindítvány az első
tOku bírósági ítélet kihirdetéséig egyes esetekben 
v' vonható. 
: Sohasem szabad azonhan szem eWI t€>ve5zte' 

nünk azon fontos köriilméuyt, hogya magánindít
, i nyi · bűncselekmények között olyanok is vannak, 
ain .lyek "főmagánvádra" iildözendők. Mi tehát a 
f&nagánvádl A főmagánváda híínvádi eljárás 

: szerüsítffie, melyről a Bp. 41. §-a úgy ,rendel
Je ilk, hogy egyes, a közérdek szempontjáhóllényeg

ilen magánindítványi bűncselekmények iigyéh\.>n 
. '" sértett a kir. iigY(lszség meg1keriilésé~1 jogosult 

t kötelc,s a bíróság előt·t vádat emelni s azt mind
végig képviselni. Ezen bííniigyekhen tehát a vád
h tóság jogkörét nagyjáhól a sértett tölti he, s a 
kir. ügyészség csak azon ritka esethen veheti ft t 
a -'vád képviseletkt, ha a közérdeket veBzélyeztetve 
lá riá; ami azonban vajmi ri tkán fordulhat elő. 
\; .,' . Melyek a főmagánvád esetei'f Öb'SZlCsen 8 vét
g és 3 k~hágás tartozik ide és pedig: 

-,- 1. .Az egyszertí rágalmazás: 1914. évi XLI. t.-c. 
l. §. (régi Btkv. 258. §.). 

.: .·2. A sajtó útján vagy egyéhként nyilvánosan 
_ agy aljas indokoikból elkövetett minősített rágal
mazás: H114. évi XLI. t.-c. 3. §. 1. és 3. pontja 
(!'égi Btkv. 259. §.). 

J .3. A.z ~gyszelű és a sajtó útján, vagy egyéb
~t . ny~lv:;~osan, Na~y f~ltünő durvasággal elkö
. tett mll10sItett hec..'luletsertés: 1914. évi XLI. t.-c. 

2. é 4. §§. (régi Btkv. 261. §.). . 
... 4. Levél és sürgöny titok megsértése magánsze-

m ly által Btkv. 327. §. . 
~ ' . 5. Magánlaksértés vétsége Btkv. 332. §. 
• 6. Ingó vagyon rongálás vétsége Btkv. 4]8. §. 

7. Ingatlan vagyon rongállás vétsége Btkv. 
1. §. 
; 8; A könnyű testi sértés vétsége Btkv. 301. §. 

.. • 9., A J?n. 51. §..oátban körülírt tulajdon elleni 
.. a '. Klh. Btkv. 126. §. 
: · 10. A K~ .. Btkv. 127. §-han körülírt kihágás. 
/ 11. A védJegyek . oltalmáról szóló 1895. évi 
~L t.,-c. 8. ~ ~. §§,-aiban körülírt kihágás. 
6 . Mar .. most !isztazz.uk azt a kérdést, mi lj, t'S€nd

. k<>telesooge e'betll bűncselekmények nyomO'-
fukintetéb'en 1 . . 

;_~,;.An~ozás célja azon adatok kipuhatolása 
l~ek, a!~? . en;e!ése vagy nem emelrése céljáMi 

• • dJ~ taj~omsaTa szükségesek, -amiből világo
- ~~et~€"lak, . hog~r a fŐITh:'lgánvád esetében 
. .1 _ nyomozásrn eg~'általában niues &"ZÍ.ik
.Hlszen a sértett,- mint közvetleniii érdekelt,
, · .. ~rű bűncselekmkn~-('k tt-ljes tén yá II á !".át 
. n 8 igy felesleges wt nYOIl1oZi<Ís 'áHal felderí-

• : Az ügyészségi vád kfpviseléténkl egéswn 
Dl -'ta ~ely~t. , It~ azért strukséges a nyomozás, 

. :,az ufD:reszseg epe:n a nYOIIJlozá,-;ról. OOterjesz
. yvazlat vag~r feljelentooből értesül 'az eset-

n élköve1:€si IOOrülmooveiről. . 
egésrom kivételas ~tr(" ha a sé-deÚ nem 

a bűn~lekffiénv elkövetési kŐliilmé'nveit 
ek nyomoz.ás út jÓn való DlBb'Wilágítása vál-

núk szi.ikség~, a Bp. fl4. §-ának első 1Jeke'MK,::;~ 
úg~' rendelkR2ik, hogy a szük!;~ge.-.;: n~'omoz:í;:-,i a fö
ffic'1gányáaló indítv<Íny'áTa a rendő/'i hatóság fŐllökn 
(kmségeklx"l1 a főszol ga hí I'Ó, városokban a :rendőr
k~l,pitá,J1~·) rendeJi el, minthog~' a sóli(,tt, mint 
magáns7R.mély a nyoUlozó közegek kel nem l'('lldd
kezihetik. 

A Bp. -e7A\n rendf"lkt>zé . .,:e f(}l~·tán II f()ma~án 
"ildi htínesel€'lmnényekben való bírá&kodá.., IHllD' 

hason la tos.'>ág'ot muta.t a UlétgáJl.jOgi keresetek el
intézési módjával. A ~"l'oott itt ir-; rendí-;zerint II kir. 
.iál'ásbíróságnál megá,uapítatt panasznapoko'lIszú-
belileg adja ~lő panaszát, 1ll€'f.,"Iwvt.\zi az e~t tanuit 
l'll; kéri a főtárgyalás kitíízését, am€'I~'en él vádat is 
személ~'esel1 k'épviseli s II tettes meg1hüntotését kpri, 
nagyjából úgy, mint az alpel'es elmM'a6ztalását a 
polgári JX"rben. Ez hiWll~' ítja legjohban, hogy 
ilyen C'Setekbe'l1 a csendőroogi nyOllllows felesll'bres. 
Ez oodig is csak !azért volt g~'akorlatban, mert il 

Swlg. U1Jasításban elTe vooatk(yL.Ólag határozott 
relldelkezkts nem foglaltaAott. rA szolg,álat érdék€
wI ellenlroúk, Ihogy a járől'Öikl sokswr hOSH-zlÍ időt 
eltöItöttek' ilyen fclesleg'el:.l nYOl11if&ÍrSSa:l, nem egy 
e.'le1:iben más sziikség.es nyooloom"l rovásáea. 

A jövőben ikö,vei:endő eljá:rá.'ll'anézve az a vé
lem:óuyern, hogya. Bp. szellemének me:gfelelne ~l.Z 
is, Qa a ()S('ndőrőrstÖk, a fŐlllO.g{tfiV.ú.1 eseteiben 
h<YDLJá,juk ~fordruló sérlettelkcl; a Szolg. Utasítás 7. §. 
2-ik bekezdése .értelmében szóbeli vádenlűl&; 
(pamas~tel) . végett a kir. járá8bírósá'g'h(yL; utasí
tanák, minthogy az<mban a Szolgálati UtaSítás 
101. §-a "<1 eseúdőrségkötel ességéwé teszi a magán
indítViám'l1aik bárhol és bárlll'elv időbell való át
véfu]('It, 'az ,ll. helyes >8 a csendől'ség tradieiójámtk 
meglfelelőeljáráiS, hogy az őrs ilyen panasz esetén 
isirassa. allá a. nyilatk'ifa\Jtot:, állapít':'ia mE',g nyom\)
zál; nélkül, - üsak a sértett bemondása alapján -
a tényállá~t s ezt röviden foglalja jelentésbe körül
belül az alábbi minta sre,rínt: 

1. 

K ir. J árásbiróságnak 

K elt . .. stb. CSO'/'/lQ. 

Jelentem, h~gy N. N. sz.ili 10<11<08 mai napon az 
őrsön megj.elell\-e előadta, hogy tegnap este a Kozák 
féle vendéglőben időzve, N. N. sz,ili lak 08>S al (utca, ház
szám . . . . éves, . . . . vallású, földmíves stb.) 
ös.szeszólalkowtt, mikövbell utóbbi őt egy sőrös üVl'l!
g-el k ét ·ízoon fejbe vágta ÍJ!",,)', h~gy rajta amellékelt 
orvQSi láiflelet tmlUslÍga szerint nyolc nalWIl belül gyó· 
gy;uló testi sértést okozott. A lllelléokelt nyilatkozat 
alapján kéri tettes Ill(>gbünte!ését. 

Tanu'k: tN. tN., N. N., N. N. szili lakosok (utca, báz
sz;áw és foglalkózás feltüntetése mellett). 

A bűnjel~t kérp&.ő sörös üveg átvételi elitnllervény 
ellenében a súli 'községi előljáróság'nak átadatott. 

N. 
örsl>arancsnok . 

2. 

Főszolgabíró Úrnak 
CsonlO. 

A fenti tényállásról röv i{) tájétkoztató jelentés. 

N. 
örsparancsnuk . 

.. .. _-_ •.. _ .. _._----------------,. 
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Ezen eljárás <nem terheli meg az őrsöket s meg
k ínllél í a sértettet. az időpazall1áswl s a bírósághoz 
való utams ·költségeit.ől úgy, hogya csendőről'shen 
meg:,.'ZOkott védelm€ZŐjét fogja látni az. eljárás 
egyszerűsítése doc-ára. 

Az eljárásnak il~' értelemben wlló szahályo
resa az új Srolg. Utasítás · keretében tervbe vétc
tett. ~'nn(\k megtörféntéig a kérdés jek-n nH'g
világításban gyakorlatilag tanulmánYO'.6andó lenne, 
hogy a paranesnokságok annak idején megfelelő 
ja V"dslatokat :tudjanak tenni. 

...... +.~ 

Idegenrendészet a községekben. 
Irt •• KEl EMEN IIIKLÓS 2. _t. tUzthelyettes. 

Valamennyien, akik a közbiztonsági szolgáJat
ban tevékenykedünk, tudjuk és nap-nap mellett 
tapasztalj uk, hogy az idegemendéswt helyes és ckl
tudatos kezelése a jó közbiztonsági szolgálatnak 
mennyire alapját képezi és épen ezé.rt tisztélet
teljes kösújnetícl vettük azt, hogy lapunk erz évi 
el",ő számában Szabó Jenő száz,'1dos úr a figyelmet 
erre a rendkivül fontos kérdósre reáterelte. Azt 
hi szem, hogy imnek a kérdéb-Jrek lapunk hasáJbjain 
való tárgyalá..<lIl az ügynek csnk hasznára lehet éI.'l 
ewi, de 'a szerkCSl2ltŐSÉ\,otől nyer:/: felszólítás a'lap
jún is, legyen l"zabad :.Iz e tél'en t;Zerzett tapasztala
t~lÍmat és szerény nézütemet az alábbiaIDban rövidell 
megemlítenem. 

K ét,ségtelc II , hogy az idegenrendésze.t a k(Yz..s( ..... 
. gekben nagyon sok kivánnivalót hagy felUl és hogy 
a coonrlőrs-ég atz idegenek: ellenőrz&<;e . tekilJtetében 
reá h'áramló kötelmeket csáki a leg·na.gyobb neh'&rb
séggel tudja teljesíteni, pedig awkmajdneim kizá
rólag az ő vrulárao nehezoonek, mert a kö:oségi elól
járóságok ily irányú közrem.űköd ésére szá'nÚtall1i 
egyáltalán nem le>het. Ennek okát a:zonban sem II 

cs(mdőr&ég1ben, sem a községi el őlj á ró..-<:.ág:ban , hll
n€m ali idegenrend&>zetet. szabályow törvényes 
rendelkezések hiányában kell keresni. 

Az idegenrendészet tu la.j dom.:k épen ket., egy
mástól egészen elválaszthlltó részre oszlik: a kiil
földi és a bellföldj idegenek ellenőrz,és.ére. Utóhhilfl.k 
~Ia~t értt'm arokat a magyar áHampO'lgárokat, akik 
IdeigJenesen nem az állandó lakhelvükön hnióz-
kodnak.· .. 

A külföldi állampolgárok ellenőr~ tE'kinte
tében az 1903. évi V. L-c. ffi az E'nnek végrehajtása 
táJ'gyában kiadott 9O.ooo/IIJ. a.) 1905. számll 001-
i1.gyrrunimteri' ~-endele:tl , (Törv~ Rend. Gyüjt. 522. 
old.) int~edik'. Ezen törvénv a külföldi' állam
J~I;gá~'?kra nWyc az ország e~ terület~I1' bejeJen
tE':'~1 .~o~elez~~seget 're?del ,ell ol~'anforman , hOg)' II 
kulfoldl ~'en Dl.e'g'€I1·ke-li>!sét annak szállnsadójll 
efl.'·'" e7,el1 ,oo!ra l"'('nds~resít(~tt íírJapan il megérk'e
zestol szanutoU 24 ora alatt a kÖZA;:.égi (kc)r-) 
.~elD·z.őné!1 (oohM nem o. kőz~i ('Iőljáróságnál) he .. 
Jelenteni, ez utóbbi pedig a hejelentt>st 15 nap alatt 
az ("~rofolrú rendőrhatósá~hoz (főszolga bíróhoz) 
bt,tel".Jcs:d:eni ki>t el es. A kü lföldinek személvesen 
('-"'.ak. ak!k,or ~ell :ieJentkerzni~: ha ~, orsz.ág teriilefen 
lU'kl1~ ·sz.ar~d€'kö~1 k., ~ ,'l'end?,L'IL:"lt?sag :io~osítv~ van 
a he.lelentes teIJN;IÍ€'S(~t. oo'.wt k07,egeI alta I Ug)' a 
sí'..áJl od ákha n , mint rna1gánooZc'1kban i s cUenŐriz
tetnÍ. E}/Á;'n eJ1enőrz~re el6ŐSOdmn rt coondőr~.g 

hivatott, mel)' e teendőiben - a Swlgálati Utasítás 
korlátai között - házkutatási joggal is bir. 
. Az 1920. év óta több belügyminiszt€'l'i rendelet 
Jelent ug.\'an meg, amely a külföldiek jelentkerz.€sét 
és ellenőrzését módosítot.ta, ezek a módosítások 
azonban réb"Zben már hatályon kivül is helye2ltet
tek, részben, pedig inkább CSak alaki intézkedéseket 
tar~lmazook, lígy, hogy a lényeget - természet
szeruleg - ma is csak az 1903. évi V. L-c. és annak 
végrehajtási utasitása képezik. 

úgy az ]903. évi V. t-c.-ne<k, mint végrehajtá<>i 
utasítá.s.ának nag~' hiányossága az, hog." a külföl
die-k bejelentésének praktikus elle'Uőrz.ését a csend
ih'ség fe.ladatáv-cÍ t~ziugya.n, de a csendől\séget az 
egész bej~entffii eljárásOOl teljesen kikaipCSOlja, 
mert a be.1elenwlapokat . a jegyzőnek k~tlenül 
a f?F17.>Ü~hi~hoz kell ?et~rjesz1:euje anélkül, hogy 
az Jlleteokes es az ellenorzesre ek5ősorban hivaWt 
őrs azokba betekinw&t: nyerhetne. Ha tehát a 'fő-
8zo1gabíró a területén tarwZíkodó kiilföldieket az 
örsökkel ellenőJ'Íztetui akal~ia:, úgy a hozzá beérk'e
zett hejelentölapolmt azoknak ujraki KeH küldenie'. 
Ez a legritkább esetiOOn történik meg, vagy ha meg 
is történik, a oojelell'wla,pok máJr csak 'alkk'O'l' érke~ 
nek' >az őmre, mikor az 1-2 hétig ott tartózkodOtt 
külföldi már elutarott, mert a törvény csa,k a 
jegyzŐIl'€lk mag,á.nak 15 napi ha.táridőt. ad: a feJt er
jes·ztésrej leg1aÍább mJélgegyszer ennyi idő telik el a 
k~ldözget.és&>1 &.3 az ügy adminisrzüativ elintézé.. 
&evel ilS. ' • 

A csend.őrs.ég tehát a területéni tartózkooo liü·l
földiek!:ől csak priv;á'tim szerezhet idejekorán tud'o
mást: a,kár úgy, hogya jegywvel való megegy€l'.l.i"S 
lltán (ha el; h'elyben van) abeje1enrolapokba aook
n.ak a főszolgabiróhoo való 1Jeterjesztése előtt ootie
~int, .. v~ p:edi:g. [Igj,. hogy ~. külföld,ieket mag-án
erfesuJesel alapJan IgyekszIk ' megaUapítaui és 
ellenőrizni. Ez az utóbbi aljánís természetesen csak 
egész kis közsé.gekben lehetséges, aOOI egy-két ide
ge-n't könnyen meg lehet állapítani, de nem: lehet-

. &éges a nagyk'öz&'>gekben, ahol a lnkosság'ot egy€ln-
kint szá:montariani leh·ef.e.tlen. ' 

Ezen hiányosságok kiküszöbölésére - véleflJlé
nyem szerint - kiválóan alkalmas lenne a2J a rend
kivül egyszerű djárás, amelyet Szahó Jenő S'lJá,w. 
dos nr t>mlített eikkéoon a bejelentölapok keml~ 
lésére vonatkozf,lag ajánlott. Mindössze annvit 
kelIeuf' :1 köu:égi (kör) jegyzőknek eh-end~lni 
h?f9" a klil ~öJcij~k hejelenwlapjaü.ne a főszolga~ 
hlronak ter]~)zek ~ •. hllnem 24 6ra alatt minden 
átirat nélkül az iJ]etékes csendőrőrsnek külddék 
meg'. Az Ől"OOK Jro~lesek lennének mindenekeiött 
arról me~/o!:yőzödni, h 'og~r a bejelentett el(yén nin
c",en-e k?l'~v~, aZllt~n -k~elesek. voln.ának a 1Jeoje
lentett k\Ll~?I~}e~et a l(>~ko;relebhl. szolgá,lattal Imp
t'"olathan JaJ'orelkkel feJke-I-este.tnJ S7)effi'élvaIlJOOlOO
ságuk'a.t (>.S itt tartózkooá..<;uk célját illetőleg igaooi
tatni és általáhan a sziikségesnek lát.'>ZÓ puhatolá
sokat - esetleg az elŐ7.ií belföldi ta.rtózkodási heh 
r~nd~dlató&'ág~. v~gy .. ~n~őrő~ lítján is - meg
~J~eI1l: Ha az IUf'to kulfoldl egYen nem ~'anlL'<;, lm 
Ira~aI sth., !'endh;-n vannak, akikol' az őrsparanc."
nok' a be.1elentó1apot egy'szeruen aláímá" ha 
bármi j el C'nten i valója volna (pl. ha, a kiiiröldi 
~y~'IlúS, nem kiwína.fo..<>, megfigyeltetik, stb.) a;zf a 
l)€';Jelelltőla,p háflap,iára l'{>á;w,zerné és ennek me>g

történte után az összres bejelentőJapokat oorítékba 
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tenné és minden iktatás, nyilvántartás, fogalmaz
vánY stb. nélkül a főszolgabirón:ak bete rj t>Sli.ene. 

' ; 'Ezzel az eljárá&'''<al elérn ők azt, hog~' a főszol
gahiró már a &'1ját közege i által ellenőT"wtt beje
lentőlapokat kapna ké'Lhez, amt>IY0k k€tségtelenül 
.értékesebbek volnának számál"a, mint. az. egyszerű 
~ bejelentések, amelyeket még elős~r, az őr~knek 
'.ki kell adnia. KéBedehnet ez az elJaras nem Jelen
t . l mert 15 nap alaH a hejeleníőlapok még az 

·~· őrsöb át. is biztosan a főszo~~a~il,?hoz jutnán~k. 
;; Fontos volna, hogr a kitlfoldl egyen a l)OJelen
" tés megtörtkntkről irásbeli elismerv~nyt kapj~n, 
.. bogv a cselldőrjárőrökkel szemben igawlni t.udJa, 
:hogy a hejE'len,tést nem ml\'la~~~ta. el Ezt a l~ .. 
~szerűhben ugy lt'hetne eszkozolm, ahogy pl. az 
:Allamrenoorség-i őrszobák a beje.lentőlapok igae;o
;lását eszközl ik, hogy t. i. a jegyző, vagy a községi 
biró a hf>jel entőlap le.swkítható szelvényére a 
községi bélyegzőt reáiitné. . . 

.. .. . Most. amíg' a tartózkodási engedélyelue von.at
kozó rendelkezések érvényhen vannak, a. külföldiek 

..~. <főszolgabírónál ú'tlevelükkel r endszennt sze.rné-
; Iyesen jelenVkeznek. Szükséges volna, hogy az llle
.' ték.es .c..<;endőrőrs az ilyen személyesen jelentkezett 

· :Jrulföhli~ó1 is tu~~m~al b~r~op, arert ilyen es~t -
,ben a fószo)gabIronal a szukwges adatokat az ut .. 
~ levélhől egy megfelelő lirlapra ki kellene írni és ezt 
' az űrlapot kellene ellenőrzés végett, az illetékes 
csendörőr.snek kiadni, amely azzal épen úgy járna 
. mint az eredeti bejelentölapokkal. 

.. . Az 'kétségtelenül hasznos lenne, ha az őrs
. rancsnoknak az őrskörletében tartózkodó kül

földiekről egy állandó nyilvántartás állana rendel
're' · ,aunaK vezetése nem is ütközne semmi , , l . . éftbe, mert hiszen a legnagyohb es egmoz-

. asahh őrskör!etben sem fordul meg átlag ha
vonta töhb, mint 50-60, naponta tehát átlag két 
külföldi. Az, hogy az őrsök a· körletilkben megfor
du) idegene'kről a járásparancsnokságnak havonta 
n • gyzéket terjesztenénelk fel, a járásparancs
nj( uraJi általános tájékozódását kétségkívül meg
~~nnyíten'é, mégis úgy vélem, hogy az ezzel járó 

.t~gy az örsöket, mint a járásparancsnokságokat 
lériyegesen terhelő adminisztrativ mun'katöbhlet 
aruíak praktikus hasznával nem állana arányban. 

. rt - ha a névjegyzék ek felterjesztése nem 
találtatné'k okvetlenül szükségesnek - talán más 
m . ldás is célhoz vezetne, például, hogy a fő-
67.01 abíÍ'ónál levő eredeti hejelentőlarpak hetekin
t ,,:y~tt a · járásparancsnokságnak is rendellre-
' ri>' liocsáttatnának. 

' ~ülön elbírálás alá esnek azok a külföldiek. 
'k)iz 1903. évi V. L-c. éctelméhen lakbatási 

hiz(UlY,latot (4. §.) vagy leteleJ?ülési engedélyt (16. 
.) :n)'ertekj ezek minden őrs altal, úgy mint eddig, 

nut is nyilvántartandók volnának 
. . külföldiek ellenőrzése az elmondottak sze

nnt-meg volna oldva. Hátm van még az idegen
mtd imisik - és rtehezelfhik - Jiérdése, a bel-
földi idegeneliéllenörzése. . 

\ háború. előtt az idege.nek ellenőrzése -' Bu
. t .kivételével .- az t>~z ország területén 

kij yl ,r~OOszeti ügyet képezett és a heje lentési 
. l.. ttséget az 1886. évi XXII. t.-c. 21. §-a 
IaP~n csupán egyf'S, igen . régi ö n'k o rmán y zat i 

?B~ rendeletek szahályozták', amelyek azonban 
aa ido~ folyamán tÖ'bbnyire feledésbe mentek és 

gyakorlatilag csupán egyes nagyohb törvényható
sági joggal felruháZott városban nyertek alkalma
záSt; rendes hejelent.őhivatal a há horú előtt -
tudomásom szerint - csak Budapesten működött, 
ámhár az 1879. évi XXVIII. t.-c. 23. R-a a m. kir. 
helügylllinisztert felhatalmazta arra, hogy a tör
vényhatósági joggal felruházott, vagy "egyes 
nagyobh" városokban a hejelentési ~ötelezett
séget rendeleti úton életbeléptesse. Vidéken, de 
különösen a községeklwn az idegenek semmiféle 
hatósági ellenőrzés alá nem vonattak. 

A háború kitörése alkalmával a m. kir. kor
mány az 1912. év~, LXIII .. t.-c. ~ .. §-áv:~l nyert ,fel
hatalmazás alapJan a bE'Jelentesl kotelezettseget 
Erdélynek majdnem egész terüle tén, továbbá a 
Szerhiával határos vármegyékben (összesen 11 v.á
rosban és 21 vármegyéhen) elrendeJt€, a m. ku. 
Belügyminiszter úr pedig az egyidejüleg kiadott 
5112/eln. 1914. sz. rendeletével azt részletesen sza
bályozta. Ezen rendeletek az 1922. évi XVII. t.-c: 
6. s-ának rendelkezései követKeztében 1923. ~VI 
február hó 10-ével hatályukat vesztették, aZ9,ta 
tehát e téren megint csak a háború ,elő!ti, ldkal~8 
jellegű szahálYl'en~el<;t.ek ~a~n?,~ .~r~nyben, k!
véve az államrendorseg muködesl korebe vont va
rosokat., amelyekben a bejelentés elrendelése és a 
bejelenwhivatalok felállítása ,az 5047~M. E. 19}9; 
sz. kormányrendelet. 8. §-a alta 1 elVileg lehetove 
tétetett. 

Ma tehát a községekhen a helyzet az, hogy az 
idegenek teljesen szabadon jár:ha.tna:k-kelhetn.ek, 
lakhatnak eltávozha1:.nak stb. anélkül, hogy kilé
tük iránt' a hatóság egyáltalán érdekl~lle vagy, 
hogy maguk·at akár be- akár kijelenteni tartozná
nak. Igaz ugyan, hogy egyes sw:bályrendeletek 
_ mint már említettem - tartalmaznwk erre vo
nalJkozó - a célnak tö'hbé-kevésbbé megfelelő -
rendelkezése:k'et, de ezeknek általában megint csak 
az a hiányosságuk, hogy a.z ellenőrzésre elsősor,b~? 
hivatott csendőrséget teljesen figyelmen klvul 
hagyják és csak a közs~ előljáró~ál. való. sze
mélyes jelentkezést (tehat nem írasheh beJelen
tést) teszik kötelezővé, amiről a csendőrség tenné
szetesen sooasern szerez tudomást. A község elől
jáTósága 13. jelentke--lJÓst - ha ugyaI,l valak! vélet
lenül jelentkezik - tu!'l0m~~;ul ;,esZl, de mar .ar~a, 
hogy az idegennek utána IS nezzen, sem IdeJe, 
sem k~ nincsen. Ahol kÖTjegy,w van, ~tt az 
örs esetleg ~ ~~a.~odik vele vala~lllye~~ 
módszerben, de olyan kozsegekben, ahol. Jeg~zo 
nincsen, a 'község elóljál'ósága rendszennt fold
míves emberekből áll. élIkiik reggeltől estig mun
kában vannak, de töbhnyire nem is liépesek arra, 
hogy az idegenekszámontartása €s ellenőrzése 
tekintetéhell az örsnek 8zámbavehetöcn· segítsé
gére leg)'enek. Igy :tehát az őrs teljesen magáy~ 
van utalva és tisztán csak a véletlenen muhK, 
hogyajárőrök a területükön tartózkodó idegenek
ről tudomást szereznek-e vagy sem. 

Termoozet.es, hogy e--L, sUÍJnoo körörott büntet
tesnek lehetövé . teSzi azt, hogy magát a törvény~s 
Illiegiorlás alól kivooja: nem kell egyebet tenme, 
mint születési vagy állandó tartÓZKodási helyéről 
egy más, olyan helyre távoznia, ahol őt ne~ ~e
rik. Igy pl. egy őrskörletembeli katonaszOkevel~Y, 
akit hónapokon át Kerestünk, a szomszédos var-
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me~y~ egyiK kö~gél!.e~ egy földhirtok~shoz gaz
dasagl cselédnek szegődott he s onnan harom havi 
szolg~lat ~tán, gazd~ját lJleglopva megszökött és 
a mal ~~p~g SeJ? ~e~lt kezre. Egy mfu,;ik, ugyan
az?n ~ozse~beh, lsnwtelten megszökött katona a 
mModlk valmegyében egy pusztán lakó rokonánál 
vert tany át és másfélévi ottartózkodás után csend· 
őrnek jelentke7Rtt Felvétele fol vamat.ba iR t éte
tett, de a headványhoz a születési' anvakönyvi ki
von~tra. vol! szii~ség; csak, mikor a születési helye 
srormtllletJék.cs ors aJllnak l~U~l7kse vé,g-<>tt meg
~restetef.t, derült ki az illetőnek körözött volta. 
Orakörletem egyik kiYbSégr.J.>en egy, az ország ellen
kező szélén levő vármegyébe illetékes fiatalemJwr 
!el~p~dett le s mihamar egy szövetkezeti alapon 
allo uzlet élére k<>rült. Három évi ittlét~ után dc
r~l! ki, hogy, e~y kir. ügyészség hiintett miatt kö
r~Zl. Eg~ ~lasrk kep?s~edő s,zintén egy távola<bhi 
v~r~egyeből te!.te at lde sZ€khelyét. Itt mihamar 
kozÍlf-'1;teletllnk orvelldett és tár~ságától a kö:a'Siég 
legtckmtélyesebb polgárai se-m tartÓ'bkodtak. 
Három havi ittléte utáln ak;u:1t. r e-á a régebhi tartóz
kO<Msi hely~!ől utána jött. já,r?r. 

Ez a ~ e~t csak egy es nem is nagyon 
mO'Zgalm.as orskörletOOlll forclrult elő; hozz.ávclól:e~ 
g~s sWmrítás~al fogalm?.t alkothatunk magunk'll8,k 
rola, hogy hany meg há:ny ilyen eset fordIUlhat elő 
az orsuíg egész terül etén. Megjegyezni kivánom, 
hogy első tekin;teh-oe twlán mindenkinek 30 lesz a 
vélern.ény~, hogy itt az illetékes őrsöt mind a n~ry 
esetben mulasztás terhelte. Azt his7lem · hogy 
k€~őb~, ha. ImI:~d ,a bűnügyi, nyilvá'l1tartásr6l fogok 
szola'l1l, slkeruhll . fog belgazolnom hogy a h iba 
nem at őmoon rejlett. . ' .\ ' 

V élenronyem és gyakorlati tapásztalatO'khn 
alapU'ló meggyőződksem az, hogly a bejt-lenfési k"ÖtR
lezettségnek áz egész 0l'S7kÍ.g1 teriiletén való intér-ú
ményes és .. f!gységes beveze~ a k'özhiztonsági 
szolgálatot ál taláiban , de k:ülönösen a hűntettesek 
üldö7JéOOt a m:a.ilJláll rokkal tökéletesebbé és ered
InJényesebbé tenné. Ez senum <'OOtre sem jelente-né 
az államtpolgárok szabad mozgási és költözködési 
jogainak csorbíí$át, meri nem volna egyéb, mint 
egy, avarosok területén. m:ár érvénJlben levő tör
V~1('8 , 'I'ende~k~ .Jmtá!yá1illk az e:gé-sz orszlág 
tenIletére valo kiterJesztese. A gyakodati me'g
valósítás - azt hiszem' - az alábhia,}r szerint 
szintén n,em ütközme a,kadályba. 

Mindenekelőtt az ország e,g-ész tNiiletére 
,I}ézvtl elrendelendönek véln~, hogy ha valaki 
áJllandó tartózkodási helyérőll 48 óraírm~ hoss7.Albb 
!artózkod~!l ~~özs'~~be ér~ezilr, megél'kere,ét 
es" ~l,t~r~asat sza:ll.~,d~Ja ~ 0r:a ala.!t a községi 
~loIJ:->Tosagnak, !!'!ozsegt (~Ol·) Je,g~'7A:mek' vagy az 
JIJet.ekes osendororsnek BzovaI vagv írásban be
jelenteni iköteles. Azzal, hogy a hejel(>n~ 'három' 
helyen is . lehetövé tktetn&, a Deje]entö kényelme 
~olna ~lgálva: .amelyiket köZ€Iebb találná, annál 
Jelentkezne. 

A be:jelentésre , egy~ iirlapok szolgáJnlá~ 
na.k, ,olyanok, amilyenek az államrendőrs<'gnél 
1MBwalatO&lk. EZ€ket mi n é'l könnyebben hOZYx1-
févhetó1rké kellen(=' teJ1Jni , m'ondjult dohánytőzsor.k
bffi!,s lehetn.e ,árnsítta,tni, tenn~tesen 'kaphafók 
volnanak: awkon a helyeken IS, am:e-lyek a be
jelentéseik' elfogadására ki volIlIánlak jelölv'e. 

A kitöltött. bejeJenWlapot · az "ide.gen vagy 

::;úII&,;adója a. 1OOzs.éb>i előljáróságnak körjegyző
nek . vagy az iIIetékt.>s e8elldőrőrsn.ek beswigál
t~tná:, amit. ewk. a f>Zelvt><ny leh:élyegzésévd igazol
nanak. Ha a l)(>Jelentés szóbelileg történne az ür
lapot, !lz '~tt!evő köz~ .ü~ltené ki, a könn~ebhwg 
kedvoort uunnal; a be-Jelentő a lapot csak aláírná 
vagy kúzje/:ITóvel látná el. Olyan községekbe-n, 
ahol sem; J€:gyZő, sem , csendől'őrs rune..<;en é-s a 
köz..~gi eIőlj~lrooág tagjai ana nem képesek a be
jel('~tések ~f'~lélsével eh.7 ~1l!<.abll'~8, me.gl;izha tó 
('40' ffil (tan~to, ~eri:\".kedo, lrastudo polgár stb.) 
yolnn m('g,bJ'Z/.l;ndo, Ezek kiváJasz.táBát az őrsökre 
kdlene .~ bí~i ; eg és7..en hizonyos, hogy ott, alJOI 
arra szuksog lenne, minden őrs találna magának 
erJ~ al!almfas és önként vállalkozó egyént. 
SM,IIod.ák, gazdaságok, ipari üzemek stb'. a be
jelentéselld kezeléséről maguk volnának köteleseK 
gondosKodn.i. 
, A oojelen tőlapok össZ{~gyiijtés~> az illető 

helyehlm a~k'almilag portyázó jálrőrök feladatR 
voJn~; hely~n · a~. őrs a.zo~at, naponta gyiijtené. 
~z ,ors a J!e.lelentolapokat atvlzsgalná, azok közül 
kIvalogatna: awkiat, amelyek rffiZlér'Öl Iliagyobl, 
figyelm~t. érdemelneki. ,~fP,na.nézne, hogy a be;ielen
tettek mncsenek-e korihve, a gyanusa.hh ide
geneket esetleg sze-m'éJyesen is felkereshetné és 
r~sZilet:~böen igawl tatn'áL 

Legfont06llbb toon.dője azoI11oan a21 őrsnek az 
yolna. hogy a ~anusabö c",oyének által l:ktadott be
JeleI.Itőla:pok~t., az illetők állandó tar tózkodási helye 
~.zennt llle~kes ~n.dQrh'atósá.gn:a.k' vagy: C'"sendőr
orsnek -:;-: n;t~nden ,at~rat. nélk~l - megküldje, hogy 
e,n~~k mooJabal?' áillJ,?,n . m~allarít~?-i,azt, hogy a 
ooJel(>ntett , egyen ellen nmcs-~ elJaras fülyiwUlt- . 
~am., nem' , ~anns-e vall3.mi,Iye~ szempontbó'l vagy 
hogy nem Jelent.ett-ebe ham,lS nevet }úlmJs ada
tO'kat s~b.' Termész:et.es, hogy a telj~sen aggály
ta!~I,l' , l(:legeneJ( bejelen tő-l apj ai IlIak: E'llk'iil~re 
szu~S'eg nelm: volna, tel:iesen az őrsre k'elIene h"zni 
tehat, an~1){ , a, megi.tél~.t, l~·ogy nmly hejelenW
lapok elkuld%-oet tartJa szu k segesn ek és melyekét 
ne'm:. . 

A l>ejelentOlapO'k útjiáln tehát az ŐI1sÖk állandó 
?rint~f'7Jésbe-n volná.nak egymással, ami ma nem 
Igen al! fenn, mert ezt ma mind csali átiratokkal 
lehetJ~e m~~inálnj, al'J~ pedi~ aZ' ői:.söJ( fi:úkiailag 
nelI1 .. ~~!l~.k re~. Inne-n szarm'azJk az:utan az is, ho~ 
a kOl"07..0tt es gyanus eg-yének, szokásos hűn
te~.t(>.S('<k s,tb', p?ntosan nyilVlálnta rtatnak és eJlen
orIztetnek' addIg, amíg otthon va nn a,k, de mihelyt 
M.zlllról, illetve az őrskorletből eltá:voznak', m~l' 
mll1d~n eIlenőrl'ks alól men t(>$;iil neK, m'en m'ár II 

szomszédos őrs sem tarija őket nyilváJn. Az ál
t~la;!ll ernlít;tt eljárá8~1 az őrsök egy összefüggő 
hll;lozatot k epeznRnek es a megfigyel(.,shen vala
mlnt a biínt('ttesek üldözésében egynili:st' ánan
dóan tám'og-a tnák. 

.. A kiielentőlapokkal ugyanaz az eljárás volna 
kovetendő, mint a ]wjelentőlapokJ{al. Ha tehM 
P~: eg-y~anus ('trY?" m:t;gát kijf>lenti, az őrs a 
kJJel1'nt.o-lapot - hatlapJan' . m,,~felelő rövid in
~~rmlák·i,óval-;:-. azonnal m€lg-kiildi az i1It>tő f'1(yé<n 
III tartozkoda,<;J helye S7.Rr1nt illerokes rendőrh'ató
s~~lt vagy C'seno.őrőrsn"k: ,amely így awnnal 
t.aJekozva lenne az Idegen kiletélről. 

Ha ann'a,~ a l'elldőrh'atóságnak vagy csendőr-

. . _----_ ........ _ ._._ - _.~-- ---_ ._ -----------------------_ ..... 
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Mk, amelynek a bejelentölapot megkiildötték 
, bejelentett egyénre vonatkozólag semmi meg~ 

. 'zése nem volna, úgy a bejelentőlapot aláírás 
. b lyegzőve-I való ellátás utáln az illetéJkes őrs

titk egyszeruen és minden átirat nélkül vissza
küldené. 

.. Az őrsök a körletükben tartózkodó idegen 
egyének bejelentőlapjait betűrendben me.gőriz
nl-k mindaddig, Illíg az idegen a2J őrskörletből el
tiívozik, az eltávozott idegen bejelen tőJapját -
hn az új tariózkodill;;i hely szerint illetékes 
i'endőlnatóságnruk! vagY: coondőrorsnek való meg
küldése szükségesnek Ilem' mutat.kwna - a ki
jelentőlappal együtt megsemmisítenék. Ez az őr
.. "'knek számbaveh'etQ mWlka töbhletet n,<,uI! 
· ókómla, tekintv~, hogyl csak az idegeneke t kellene 
Jlyjlvá.ntartaniok, már: pedig 8O-100-nál töbh 
idegen egy, őrskörletben sinC!Sel1. Kivételt képez-

; nek ttmmészeteosen azok az őrsök,alliely~kne-k 
körletébell! idegen munkásoka t foglalkoztató na
gyoob ipari üzeTIl(' k, bányák sth. vannak, ilyen 

' helY€lken: awnl'km a munkatöbbletet vállalni kell 
. )n~rt az id~nek prynWs elIel1őrre'>é épen az ilye~ 
. l1ely('lken bn' fi legnagyobb fontossággal. 

Idegenek igazolta.tás<'lJ al!k:.aln1lÍJval a csendőr
nek legel,?ször l:l1indig a bejelentőlap szelvényét 
kellene kovet:elme. EmiItal. különösen a csavargás 
' a bűntettesek hOh"Szabb ideig való bujkálása 
.olnamegn.oo.ezítve. 
.: ,Az itt vWzolt elj'álrás mellett --: véleményem 

rmt - aZl idegenek nyilvántartása megoldlllit 
ny,enw. Ez azonban egymagáJban nem volna elt'

. udő . . Az id~~?ll~ el!enörzésének ,~Ija ugyanis 
u.; JlOgy a kOlOzott. bűntettesek, buncselekmény
ny .~ gyanusítható eg'Jének, illetve azok, akikre 

.',0 ly hatóságruak: báami okból' 8zükBége van, 
( h t:éI tek, tanuk stb.) feltaláJltassaoo,k és e!fou:!s

nnJc, illetve bejelente8senek. Az idegenek elJen
telllált ewnm.ényes .csak úgy lehet haa 

. . . ~őr?rsö~ 'pontos és könnyen áttekinthető 
tlnugyl nyIlvanuu1á.'<;sal is re-ndelkeznek. 
'-Ha ma pl. egy járőr egy gyanus idegl€nt vagy 
.,va,rgót az őrsre eIővezet, úgy az őrsparanC!>llok 

t:1 ~ ké~~~~n megállapítani azt, hogy az illető 
\ • ltUlll?rt '~orozve va n-e vagy sem. Az ÜgyOOrb
K " :. ~ bmlságok körözéseit ugyalüs a "Bűnügyi 

R~k Lapja" közli, eme llett azonban "A 
.. od" ?-s közöl számon/kin t 1-2 olda l körÖ7.kst, 

(töt>'}uPEe relldőrha.tóSág.iakat) végül pedig sw:
Ol .. ;~oro~ kerületi-, vánnegyei- és jál·á.sparanCR-
. n leleruk meg; de wllamennyi alfabetikus re
l }zte,r nélkül úgy, hogy minden egyes e-set ben, 

u!lkor .. e~ nevet kell kikeresni, 2-3 évre 
VI. :nmenoleg az összes lapp(-Idányokat és 

n~t át kell nézni, ami - Im ketten-
. á;nUln IS végzik - legalábh egy d~lelőttöt 
I( ~9,ybevesz. A valószinüség, hogy !IZ e.mber a 
l' . >tt nevet megtalál ja, így is h>vés, mert · a t ~ } keresésben kifáradt szem a nt>vek tÖJll
_ . . ,~y ,név föl ött almratlanul is nagyon 
Ön!llYetl .~~~)~~lk. ~em ,tudom, ~lOgy az ily I,11ooon 

.. 700 t korozesek altala ban . nulyen eredmennyel 
J(&n:I.ak, ae ha az eredmény n€'Ill volna kielégítő, 
anu . az aránylag kevés megszün teté6ből követ
ezt t ) akkor 'bizonyos, hogy annak okát első

lOrban az itt vázolt r~:.'I1dsze.rtt.lffi1séghen k<ell ke-

• 

re~illi. Ugyanennek voltak tulajdoníthatók azok az 
esetek is, amelyeket előbb példaképen . félhozta'm. 

Ezen könnyen lehetne segíteni oly módon 
hogy, minden, néven nevezendő körözés kizárólag 
c~ , a "Bűnügyi Körözések Lapjában" tétessék 
k~! a lap pedig - mondjuk - negy~évenk.iut 
kozolJe a benne szereplő neveket alfabetikus sor
rendben is úgy, ahogy azt a "R.endőri Közlöny" 
közöl t~. Ebben a regiszterbell az ugyanazon 
kezdól)(~tüs neveket különálló Inpoha kellem' 
nyomatni, hogy a reg.isztel~ lapjait éveken át 
kul?ll és alfabetikus sorrendben lehessen gyüj
tem, szóval, hogy, a regiszter szükség esetén kulöll 
kéznél legyen es ne ketIjen a keresésnél az összes 
régi évfolyamok bekötött köteteit minden egye::; 

. eset~~ ujra e1?szedni. Az így, szük..ségessé váJó 
paprrtobblewt ugy lehetne fedezni, hogyi a "Bűn
ugyi Kör~ Lapja" csalcis azoknak a haw
ságoknak küldetnék lOOg, amelyek:nek úra okvet
lenü} szükségük van, tehát a birósá.goknak 
ügyé6zségelrnek, köziga.zga.tási- és rendőrható~ 
sátgoma.k, a váImőrségnek, a csendől'ségnél pedig 
~~~ ,az őrsparaucsnokságoknak. A községi eIől
Jalrosag-oknaki pl. a lapot feleslegffl 1ll€glküldeni, 
mert azok úgysem' érnek reá. vele foglalkozni a 
legtöbb helyen kivágatlanul g:yüjtik fi ha ~la
mll16 szükségük vari., ugyis az őrshöz fordulnak. 
Hasonlóképen fölösleges · a lapOt · ffiegküIdeni 
olyan' nmgasabb' hatóságoknak és parancsnok
sá.gokJnak is, amelyeki a közbiztonsági swlgálat 
gyil:korlati .l'lészével nem foglalkoonak. 

, Az őrsök által közölni kivánt nypmo~ok 
SZIntén a "Bűnügyi Körözé&'ek Dapjlál"-ba.n 1enn& 
nek :- az illetékes :k:özigazgatási vagy rendőri 
hatósag, által - közzétoondők.ÉzáJtal ezelmek 
parancsokba.n való közlése - mel~r amúgy is sok 
JIlU l1 lci.t ad. - fölöslege.s"Sé válna. OA parancsbrun 
való köriÖzés ritká;n. szokott eredim.ényt\S lenni, 
egyri;sQ;t, mert az csak az illető paran(~mokS'.á€: 
területére swrítkwik, máf>m-zt., mert azt csak a
csendőrség kapja , a rendőrhatósá;goki nem, holott 
tudvalevő, hogyabűntettesek hűncselekményeik 
elkövet€se ut.án rendszerint a vá:l'osokhan' keres
nek menedéket. 

Az összes körö~llek és nyomouísoknak a 
"Bűnügyi K örözések Lapjá"-b.'ln való centralizá.
Jlfls ával te.hát azokat erooményesehbé az idegenek 
ellenőrzését pedig hatályosabbá lehetne t.enni. Ez 
természetesen nem sziintetné meg az őrsöknek azt 
II kötelezettségét, hogy az őrskőrletiikbe-n lakó 
v~{g o,da iIl,ot~kes kÖl;özöt~! gyanus stb. egyffiek(>t 
kulon IS nytlvantaJisáik, sot ene nagyon is szi.ik
~(>.g ,:an, ~?gy !l saj~t Ő1;s~örlet.beli egyének ho~zA
.luk erwJO be.lelentolapJaJra az esetleg szüks~ 
infol1nációt az érdeklődő idegen őrsnek azonnal 
és esetenkint való külön utánjárás nélkül is meg 
tudják adni , • 

Yégűl a legfontosabbaL Nem tudom, hogy az 
lJ.) Szolgálat.i Utasítás az id~nek elle'llőrzés~n(;\k 
fcmt:.osság-.í.t mennyire hR.ngsúl~Wli2)a, de az kétség
tel(>n, hogy minden bfljelentés ~ nyilvállt:u-tás 
csak akkor l~ eredményes, ha a. járőrök az idege
nek eItenőrzéOOre tkny leg nagy súlyt is fektetnek. 
A kevésbbé ,lelkiismeretes járő'IWtE."Zető inkább el
hagyja maga mellett menni az idegent, vagy 
felül~tes igazoltatáS után inkább tovább engedi, 
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csak -hogy~e kelljoo. yele ,~fo::dulni~, vagy ~t 
('gy, pár kilOIDf{iternYll'CJ elovezetlIlf!>. Hany v.es71e
I yes, kÖl''Öwtt b~tettest . mentett máT m~ az ~ly€'I1 
lelküsm~retJlenseg, amely€<t nem lehet eleg SlJlyo
san elítélni és . büntetni! Erre külöuösen őrs
par8Jlcsnok bajtársaim figyelmét szeretném fel
hívni, mert t'li;ősorban nekik áll módj~k~ I1lá
rendelt.ieiket ebben a tekintetben oktatm es ellen
őrizni. 

Nagyobb hely~kibffiJ", sZállOOákban, ve~d~
lőkllen koresmákban az idegenek felkuí.atásara 
rend~t v~tla'll ra2JZiák, 1ciilönösen vásárok, 
búcsúk stb. ailkal.máJval rendszeriilt jó eredménnyel 
S'l..Okt.a:kJ járni de még rendes szolgálatban is rend
szerint szép ~redményeket swkottelérni az a jár
őrvooe.tőaki az idegenelruek. következ;ete.sen és 
lelJrii~reteaen utá:n.a néz. Ezért núndenki inkÚJbb 
többet tegyen, mint kev~bbet. 

.Ezek vohmoo.k nagyjáJ~ azok az intézkedé
sek, aIllelyclret az id~genek hatálYOSIlJbb ellenőriz.. 
hetése érdekében megvalOOítandóna.k gondoln~. 
Hogy megwalóaításuk leheU5éges-e vagy nem, azt 
már csak: arra hivatott elöljáróink t.udják el
dönteni. 

_.+.-
SPORT 

A csendőr.égi oruágo. AUéUkal venenyek 
nyerte.eL 

A c!fendől13>égi atlé1JikJari VenJenyek győztesei ré
!JlJére negy vá,lIuordíj, BZÍIillOf> tísZWLetdíJ {orálK, WWL
tálrg'y a,K, ez.üst es (jŐl" 8'lillv.al"\KatrurcáLK. 1liaillmtartoK, 
timat.aNó'1y. bronz ,pl.vtek, thffi"IllOS palackok, utaz,ó
börondök, I~lre-.ek, t!tönyvck), t~vlvbbá arallY -, 
e7lÜst ~ bronz eru.uak Joorillte:k Itiosztásra. A nye rrese.K 
az elért ~obb pontoz.ás alapján a .k.övetke.7JŐ.k volttalk: 

A "Ba.ro.ss l:i7,Övetség" v.á1ndordijá.t ('l'wr.ul br<HIZr 
bó1) a lÓIud.rupesti ,kerlüLe.tti~tiJka.ra.; 

A "liangyJa" vlÍllldormját {GLaddá«)r brouzból) oa 
buda,pesti kerü,let !JVédi 9Úafétá'ia; , ,. , ., 

A ,,NeD.l!Zetli: H!:1aldutéoot K. T." vwndwdlJRit (e7.jUst 
~l"~) .a ,budapesti keriilet legénysége; " , , 

A ,úohm l'~gyárn vÍltndormJat (sulydobo 
ath'rt.a IbrowJJól) a ~i kerül!e1 OIYlllpÍltJ stafétája 
uy\l)lr,téik. "' 

Egyéni tmteletdíjaJrat ,n<yert,Wr a követ:k.m.ök.: 
a) .az egyesitclt csendőriskoláktól (Uuieliben az el

ért ponl/;ozá8). 
1'1ld~er Fülöp 6Z:IÍZ8.dos 2 tisztelJetdíj (38), Baky 

Lász!ólőhadnoagy 2t:is&tcleUlij (38), Landrer AdiIm őr
~.2 ti8zreletdíj (31), ZsengeLlér József fö/h.wdn.agy 
2 ~tdíj (29), JuháBz; D. Lajos próba.c,sendör (20), 
.Do.rOOnkQ6 Antal őrvezető (15), Léta Áron Öl'llUester 
(12) "V'ith Rmjki ,htwán ÍliBzúb.elyettes (11), Rózsa 
S~or 1IiZedeIS (ll), Buránw.l:lky Imre őrmester (10), 
a 5Mbó .K.á.r.olly öMlle9ter (10), Szijártó István őr

.vezető (JO), SB.ro8di Rerz&ő őr:vw.ető (10), Tóbb István 
őwezető (10), Ma'rosi Mihálly próbaC6en.dőr (9), P111tér 
M~háJly pr6ibac.wendőr (9), Vekerdi Károly próbacsendör 
(8), JlISbMItOIV'1itB Jánosti~es (8), Tóth Pál II. ·őrvezető 
(7) Hajdu J ózeaI .pI"Óbacsendőr (6). 

bJ A ikertiJetek. Mloonányából: 
ManIÓ Lőrincz főhadnagy Buoope&t~ 2 tiBz,tel:cldíj 

(25), K. Mayer LáBzJ.ó őnInester Swauba.t,hely (IR) , 
Pláv6lllW1'.k:y Ferenez főbla.dnagy Budapest (17), Bo
troV'8Zky Jenő hadnagy Szeged (16), Smllok Sánoor 
tiBztMIyettes Sw.mbatilely (15), Vén Gé0a hadnagy 
Péc;;! (13), Boros Em!ia órnrester Bndapest (13), Cz.ékus 
}i'erencz Ibadnagy ~ (11), Győri Gá.bm csendőr Sze
ged (9), BlliJIi SámdOO'C8endőr Debrecoon (9), Kass LáBzló 
hadnagy Budapest (9), Sági István Cl8eIlldőr BudaJ)€6t 
(6), K'iflS latváll III. c&endőr S:1Jékesfelhérvár (6), Buzás 
Ká'limán csendőr S~ehérvá<r (6), KáiLnnÍ:J1 J á.n~ 
O8eJ1Jdőr Budrupes.t (6), Valle r Péter c.sendőr Szék es
flEfuérváil" (6). Kontm Klilinlán főhadnagy Pécs. (6), 

Márton Flórián csren.dőr Srombathely (5), -Kerékgyárt6 
András cselld'Ör Mislw-lcz (5), Halm JÓ1.EiIetÍ százados 
Szeged (5), Porubs7lky Gyula főhadnagy Debrecwn (5), 
Gergely Zsigmond fŐWl"Z8Örlllester Sz.ékesfeMrvár (5), 
Ü2'.ílllka András főtöl7..Sórunester Sz,OJubathely (5), Nagy 
Antad C68Ildőr Buoo.pest (5) Pom-lÍZÍ Ká<rO'ly es'"ndöl" 
Budlllpest (5', Orbáu Ferencz csendőr Pécs (5), Kov~ 
Sándor VIII. C6eal-oőr p~ (5), Molniur József csendőr 
Szeged (5), Sw!Uás AmIr&; csendőr Szeged (5), Pethő 
József osendőr S~ (5), Már,ton BáHut csendőr 
Szeged (5), .Bús Ist,ván csendőT Szeged (5), Varga 
József C8e1l'dőr Debre(,'W!l (5). 

A felsoróltakollkíviil ill; tön.stiszti versenyek alap
ján .tisztJe1etdíjat nyertek: Kosz,t.ka AgOb"101l és Fonyó 
LlÍiS21ó őroo.gyok. 

Az 5000 méteres síkfutás és 10 ,k±1améteres l:erep
gyor8i3S<á.gi verseny nyerte6ein :kívül a többi verseny
sz.ánnbiaJl a(Z első és második .heiyezettek arany kme,t, 
II ihlM!llwdilk éBnegywi'k h'ellyewttek ez,üst érme.t, aT. 
ötödiik! és !hatodi,k !helyezet tek> pedig <brGnz, -ér.met 
ny~tek. 

AUétlkal viadal é •• portvene .. y Zalaeger
.zeJren. 

Folyó év .)unlJue hó .21-én és 22-én renOOzte a Zala' 
megye( csenoori&ko1a parancsnO!kB:á.g II vilÍlrmegyei 
spO'.r.UaJap javára az ol"8'há.g ~ esen dönJétrének , vala
mjut Zala .várunegye loozönségéu:dk: oovo.l1lá&liV\fIll a71 első 
viMkil sport- á> atLétlooll.I veI'8ellyetket nagy eI"k,ölcsi és 
aony8g'i sikel'"l'"Ol. 

lA. réezJ.et€fi eredmények a követke1lŐk: 

Junius 21-én.: 
L Távolugrás. ('I'i8zt.i): . 1. M:liJl'SÓ LÖiri,ooz főhad

nagy Bm.llliIJleSt 580 cm. (TiszteLetdíj hl aranyérelll).. 
~. Mal'BÓ hU szárz.ados .sZ~>iUllOa,l;hely 515 Gm· ('WÜst
érell1), li. BaJ:la JÓ:1Bef íOhadoogy .Swmballbely (hrollz
érem,. Legénységi: 1 •. MártO'll UáJOOr CBen.dőr 8z.oouha t
hely 540 Cllll. ('tlÍsztel.etdij és ar.any6rernJ" 2. J .'b J ózaef 
cserudőr ~~ba.1Ihely ;,20 CllI. (C7Jii8térem) , 3. Petmő 
J Ó~ CBeIl!d.őr Szeged (bronzére.m). 

II. Diszkoszvetés. . ('l'iszti): l. Manó Lőrincz fő 
haduagy Buda(past27·85 ID. (tisrl;teleWíj é1S ara:llyérem), 
2. vitéz Len.'looy Imre gazd. főhadnagy .Pécs Z4.;W m. 
(ezüBtére.lll.), 3. Mwrsó Pál B"Láza.d!os S wmbathel y 
(b:ooruJérel1l). Legénység'i: 1. Papp István aloen.dőr 
Swmb.a1ib.ely 27·65 lll. (ti67.Wetdíj .i!M . &rauyérem), 
2.. K'árálm .l<'erencz prb. csendőr S7.OIlllbatOOly 27·04 lll. 
(e:l;űetézqn), S, Kov.lÍKlS SáudOO" csendőr Pécs (brouz-
érqn);· . 

UI. Magasugrás. (Timti): 1. MJrUrSÓ Lőriooz fő
haduaa'Y BUMpeet 165 ruu. (,ti&te1e.tdíj és aranyérem), 
2. -~ PM w.cá:z.ad<lB Srombathely 142·5 0Ill. (e7lÜS.t
énnQ,),8. Rodt KO!l"llél gazd. hadn.agy Szombathely 
~n). Legény9égi: 1. Jadmb Jó7JSef csendőr 
S~thely 142·5 cm. (tiWót:.elJert;díj éilflranyiérolu), 
2. Pethő JÓUlef csendőr S2Jeged 137·5 om. (e7JÜstérem), 
3. Széll FerellC2\ csendőr Pm (brollwrem) .. 

IV. SúlydOOás. ('l'iszti): l. PJ.acsintáfr LáBzló fő
hadnagy SWIlI1Ibruthely 916clll, (tiszteletdij és a.mny
~), 2. vitéz Len.'k>ey blllOO g.aed. főhadnagy PécB 
905 an. (eziistérron), 3. M.amsó Lőrinez fölhadnagy Buda
pest (brom.érem). Legén~i: 1. Gerg.ely Zsigmolld fő
töl"Z&Ől'!mJetlter Sz.éke8foebérvár 897 Clll. (tiszteletdíj éB 
am.nyérem), 2. Ktá'rász Ferencz pvb. CSlmdör SzoonIDa.t
he'ly 892 em. (ezűstlérem), 3. Szaa:'ka Lajos ctlendőr 
D€Jb~zen (bronz.érenn). 

V. Távgyaloglás 8 km. 1. Kn-apcsek András csendőr 
Swmba·tlh.ely 5(} p. $(J rop. (tiszteletdíj és ara.nyérem) , 
2. Czár József csendőr Swmbathely (tis zteletdíj .és 
ezűsiéNlDl), 3. Kálmán Gém csendőr Swmbathely 
(bron:r.érem). 

V I. Kézigránátdolxís. (Ti.s2rt;i.) 1. v<itéz Lenkey Imre 
gauL főhadnagy Pécs 57·70 all. (tisztcletdij és arany· 
érem). 2. MaJrs6 Lőrincz főhadnagy Budapest 56·70 lll. 
(ezüstérem), 3. Marsó Pál számdos Szombathely (bronz
érem). (!-egénységi.) 1. Papp István G!fendŐr Szombat
hely 66·00 m. (tiszteletdíj €t; ara,nyérelll), 2 . . H0f<V41J1 
Álltm l't>eJluőr Srond:JoIlthledy 60·9(} m. (ezÜBtérem), 
3. KIÍJrMZ FerC'llcz PI'lI>· csendőr Swmba.theJy 60·45 m, 
(brollzérem), 4. Kutlán Gyula 0Sendőr Debrecen (,bronz' 
érem). 

• 

, 
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TI ko' Fer(mc 2. oszt. tis7,lbelyettest dicsérő .okiral-
-, " "I .. ' P' l szá~ados Szombathely .' ru. Rlld/lgra o5: ~. j.l al"~ , . a ) ') , . )' 11"7 Lellkl'''. Imre . . t>J>td·Jesara1l\elelll,-. u -~ l ' cm. lüsz", e l l} ' . 24:" Clll ( ezűstérem), 3. _l ·ar:;u 

~ ", >.t l'gy TIalatollalmúdiban elko\'c tett 
t alla tta -e', lllt! . ' , a' a l 
' .. ' l' ' . tet test'it i<reu le leJlléllye~ UyOlllOZ ~S, 

_,I főhadnagy ecs '. . , .) betort:'se,.; O]las· . ~. , . 
kidt'rít,' tte és a bŰllj el",keL bIztosItotta , . , .. " V:' - f "j . d' v Budape~t O,ronzel't'm,' ". f'''b i nnC o 1.\ nUlL , ('1'" ., t·) l ~{al'so LőnII C o a(-· r l II- (Jere/y I~C.t~~. . lsttii~z.h.je(díj - és arunyére-lll), 

· - Budapest ,,6, la m. Ch ; CI ta aV Pécs 2,·60 lll. 

~t-éz Lenkt'~~ liwr;; gpaa.zl(I~~á'~adosl S~ollllx1t.hely (brollZ-

F ') o "zt tiszt,helvettt'st el!c,;e ro okirat-Kag\- e renc -. "' . . .. h '1 
t I la' , ·t:1 d m ert egy , ,1923 bo' de-cember a\'a )[1

1
n, t~ 

" <, . . ,. Ik '· - ,t ,tt nagysza lasu I .' j·llI i k i:D c;; t.;t l" karara e O'C e '. "I'rem)i:l1arsu .>~~' I " I",·3")iJŰ 
• '" ti ,,"') 1 Széll Ferenc cselH or e t ,., , . 
.. Ill) . (Legel!rSCp, :, .,' > .' 2. Sz~iJttó 7...si glllOl; II 
III~ (tiszteh.'!lhJ es, 1:,~all.j6:~ I~, (ezüst~rt'Jl\), 3. Molllar 

'ndór SZ€'kt'.s~~e:n dr ~ I ,l ' tb ·onWrt>llll. 
J inw)I. cselldo'l.'fS~O}:I 'b(1!:i~~it) 1~ Marsó Lií1'il~c főh a~
' ;. IX. 100 111:.051 • ti as. (tiszteletdíj és aranY~l"e~Il), 2-

Ó gy B\l?a}le~,t 12 ~~. '1 t hel" 13 mp. (ezustérem), 
I r·só Pal szuzad os SZOIll ~ fŐhadnagy Pécs 14 mp. 
. vitéz Lenkey Im,rc, .ga ' " fuU:m utAn.) 1. Márton 
bronzérclH). ,,(Le~én) se~\.~ ~;g. (tiszteletdíj és arallY

n ' lint cscl!dor .S~J<e cl . csendőr Szomhuthel~' 13 m)). 

érem ), 2. S) z.a
3
Ials, S?~?dAn tal csendŐr SZOIll ba·thely 13 '15 

iistérelll • • za uO 

Ulp. (brollwrelll). , (T" t") 1 Mars6 Lőrinc föhadc 
. ... X. 100 1ll. slkfttlaJi3 11;~Z (~'iszieletdíj és ara Jlyér~m ), 

gy Budal!est ~ p. '. ft l ill'hatlhelY 1 p. 09 mp. (ezust-

IÜl:' ~.l( l I lás t-ettese'it. igen ügybuzgó nyollloza'isal 
l!etole"e" O), • I '" l kkel együtt az iga z-
kiderítetle, elfogta es a JunJe e . 
ságszolgáltatásllak átadta ; . . , " ... 

,,, I " János fő!örzsőrmeslert okll'a t Uag, Szo' el fi 
.MO na l . . ·1' "é ·te Ille!"! , \ " .t edig nyilyáno~an meg{ lC~ 1 , . 

Jozscf c,;ene or P . . I . \" f"" d"tele 
_- '1923 évi ok tóber 5-éJI a hala tona ma( i ?l" o -

-eg) , .: t "O 'lHó k01'onÍ\s ;;zőn~' cglopa;; teHe
lJen elkoyetet - n11. . .. ~ ... b "ll'e!eke t h iz. 
seit ügy t>,.;. nyomozás 80r311 elfogtak e" ,1 u J 

tosítottáik; , t ll ' t 
Vida IstYán1. oszt., Va~uch ~~P?t ~;..a~:: Sáll;~~{,; 

helyettesck<'! okiratilag, ~a('>;o Albut~, . .. Ber-
d .. "k t .".rl jg nyilnlllosan megdlc.seJ te , melÍ . 

csen 01'0 e J."'=. • 'b'.' la kowok sél'elrnére 1924. 
Á I ' · '. [JeJl' na/,>'\" ale;;l v· 

g er (am e,.,; . d' , e'J' ' 1'1 elko··,,'et·et.!. ra:blógvHkos-, ,. - é 'c nrra o J . . . 
: Marsó Pa:l szaz.aI~oS 'Iw az{1. hadnah'"Y S zomba th e!,: 
~reUl) , 3. Rodt \.orD,c. f 1 Molnár J óz...'l'Cf csendol 
Clmm zércm) . (Lcgéuyst!t· ,t r: ;;; aranyére.m), 2. Szápt.ó 
. ~e.d 1 p. 04 rop, (h&~,,: {l~ '~ár 1 p. 07 lllP. (ezlls!.

Z igmond Ci*lH~Or .Bze k~,scf€l11d" . Szombathely (brollz-

ev i JuarC1US 1- J kt I' " l 'lelemén yességgel . , tt' t·· i nagy szal lH assa , 
~ag _:~ál~Hebu~!~lommal teljesített llyom~zás s~Tál~.~j

. CS ~ , • ' , és a bünjelekkel e,g~'utt az Jgazsag-Jr&n), 3. S zal<al Sal1dor C>lt'l1 Ol . 
rem). fét ándordiját Sopron vá/"
, . XI. A 4 X 100 1)l, sta a"t dik a Zala vármegye ,cpue csapata nyerte meg. aso · . , .. . 

~ pata lett. , '. 1 Lesnitzki Istvan c,~ndo l 
XII. ~OO ,mo slkt3~a~). (tis~ic1etdíj és arnyer~ll1). 
ke.-fehervar 2 p." 1 . 'b II .elv 2 p. 37 JllT!. (ezust

:K iss Lajos csend~)f SfZOl:1 al}' 'SZOIU bathelv (h1'onz-
rem), 3. WUTUl .Jozse Ci*nc Ol . 

re~). A 100 + 200 + 300 + 400 1J1. svédstafétdf a. sze-
XIJI. . 'f" 1'te mcg ordi k erület stafe ~1Ja. 1I)!e 1 G ,,' .. Gáhor csendőr Sze

' XIV. 1500 rn. sí1duta~ .. __ ,:Oll,i II 2 Hirt Ádá m 
. 4 p. 50 m.p. (tiszteletdlJ e( s ~~j~~~~~)n S: V ida Mártoll 
ndőr ·Pécs 5 p. 01 lllp. eJlll .. , 
d"l' Szomhathely (bl'OllZt'rem). G I csendőr 

o . , ikt t ' 1 Győri á,wl' 
V. ~OOO "~1l. s ú.~.S:iet.Jij és' arallyérem), 2. Kiss 
d II .p. vu lllp . .. l S 'ikl f ll'lbérvár 18 p. 30 mp. 

I ,. 11 prb. cF/eudor , ze< e;;'3 Kiss L a.jo;; csendor 
(ti . I J etdíj i>s aranyeren~{~té:r~Ill) , 4. Sudár I;;lv~:n. 

1llba.the.\y 19 .. imp. ()m ,. p i II Gvörgy prh. c.send~n 
'dőr P écs (ezust~ll ,a. 'NOY{lk J ános rs,c ndór 
.i1hatpely (hr.~l!Z~I'~Jll \Jn?~ CRe'lHlől' SZíl·mha,tbely 

fb nweIll), 7. morOCZ L'J , . 

(bl" nzéneJJn). , t t'.t Ma rsó LiíTÍncz f"-
'A IlegjólYb €J1 21dme}lY et'.l, lZal ;egersZl'g yt1ros 

b lllIIT pont()s"ht~:lyo~a:s al.av?a~re d;lI~llYt ;Iért 1[arsó 
ti Jet.díjút, III I:la~odl~ 1>0IP0

1h
( t nyert. A legénysf:p' 

"fl ,Edlzado1' 6zmtén}I,~ztelpttl l"G,őri GilbOl" cspndol" 
" 1 a leo-iohb er\e:ul Il Pll\'er.. "l P PI) ~U ,· ;"." d'k ' Ie!!il~hh ('rf"thneny<>rc a 

derJ.l.ette,k, elfogtak.,. ", ,, . t''' üket a 11\"0-
szolgá ltatásnak átadták, Illetve Ja ro:veze OJ " , . 

; 'kt'ya'ló buzgalommal 1amogattaJk. mozas ,soran . K l . 
A TIl kir. péesi csendőr k erü let paran?snoka:, ~aB( all'~ 

. , M' , S' ke ly Srulldor e" t'( o 
ku<ti Júnos, Szabo atyas, ze . d" .t' 
M' klós 2 oszt ti'lztJLelyetteseket okirah,lag 1l1~ lcsel ~' 

l .,. , . I ál t t.erén ernyed etlen gZOl' 
mert a k özbiztollSag;r 5ZO g, a. "" k"dés't tanusítottak 

I t , k' . ló an eredmellyes mu o " 
ga ma es -lva ' kmt " és fegyelmezése 
és alál"cndeltjei<k nevelese, ? ,asa , . 
t erén kivá ló szolgálatokat te lJeslleHek ; . , '. ') 

Pintér Pál!., Erdélyi József 1., Mlh~ly Tam~~ ~. 
. t Ko'lozsi P éter, Háim József, Fülöp Karoly, M€',;:a

t
-

osz 'J' IV Sza'lai István 3. oszt. tiszthelyett~,.,; e : 
ro" au?s .. , _" , TamilA Púl és Székely L a;;z lo 
Szentgyorg"Y'l G3 org~,. . .'.t lCrt. a köz
fötórzSőTmostereket O'kil'8ülag megdlcoo.l e, II l ~ é-
biztollsitgi szolgáiaj. ter~~l . ~r~yede~lenul_ s:-o.rga Illa 
kiválóan eredményes mukodest fCJt.ettek ·kl, 

HorváHJ András 1. l . oszt., Sz.aI~Ó IS:\'illl ·!II. 2 .. O S~:; 
tiszt;hcly.ettes.eket okiratilag, ~re~tY~Jl Janos es TId~~ a~l.t~ 

. ".··k t d 'O" llYllvallosan meg lC,.U . . , 
Joz,~cf (',sclldOJ o t> . pe lio"> " . 't ta rtó 

' lk ,. e' etet negy napou a Illcrt egy gyl ossagl s . . ... i kiderítej -
f árasztó é,s igen le leményes Jlyomozas sora?: l ' It ·.k 
' . " k I" ··sé! h kler<:emi' e , tek amiv!''! a hatosago - e Ismele. ~ . ' k' -11ú 

' t '" " k t e n,-omozas SOlan n ! i ll ch'e, mert j ill'őrYcZt' oJu ' e , . . . 
• z, 'Il) eR · "a 11180800 1 . .' liyert,f>k eg,-e.gy tiszte -

T 'ím cseJldor (Szom.naiJH'h) ," . , " . . " . t H!'gtediis 
1 tdíjat. Az a~le-tikai Yi ·n~aJ ?~pj(~IJ ~;r~;~1~~1~1~k úr ' ne:ie 

buzgalommal támogatták; 
. , K ' T' · f Bacher V P]l-nl" y Béla Kocsis Janos, 00· OlJ,.,e, , ' . 

I cseudorezredes . ('ru .. t / I ŐZŐP !1 Hr.O"t~(líis 
111(. t ,í.at. oszt'Űtt~ ~k~ t :~~l~~tat~l~zf.dd('l iillvÖzö]tp 

. Ul' II sport. er1":k· ' ,. 'l(la 1ok ('''", ik I(>g-ktm ag"s-
ft Yözte~. ket.A7, :a,t.]eh RI \1. 1" ':""-01 "6 prÍ>f"l-
1'11 ,. Z I -' ~!l1elf:\'('i C~t'lll o rlS'I> II ó) , " 'J·fl'Zam",a "aa"\lt . , . ~j tt t i'; "hn(!O'y"kol'-

. ~l'~ illtal katonaz(,l' Q l"P h (\lllU a .oz .. ~. 
I.' mlt, mplyet a k{izön~ ó:g Idk ('~'P ll 11lpg-tap,olt. 

. . (Fob-tatjuk.) 
_.+.~ 

HIREK 
retek. A m. kir. széke .~f ('h én·ári cSl'lldő rkrrü

ranc1l1l01w: Barta J ózsef 2. oszt. tiszthe,lyettest 
~ okiratta l lá Ua el. mert [IZ 'ut ó hhi nh'T Cy a 1(1 tt 

• l )\z.tonsági szolgála t. te rén igen szép eredm én Yr;ket 
~rt. 1!1:~~ i'endheli nagyob hszabású lopási eset : t , e; S 
k6zbl~'1li;úgi zavart kidcl"íte tt és örsét hndoa,n 
~lett 

. mg, t K 'C " I ·tyan "\ al ""11 
del Vendégh Gergely 1. osz., ova FS '" : . X'l:" 
" IV Pfejffcr Ferene, Lóránt ' erene es • ~ .... 

F ~renc , ., t · I' 'zati tiszt11ely etteseket okiratJ lag 
J ozspf 1.2 osz. gaz< a s . ' k'sok~zolgú
megdicsérte, nwrt mint iroclRI ,~ge(lmuD a . " ..._ 

. • d'''k t lllindenkor kivalo huzgaloml1ta l. ~7~'1k 
la ti, teell . Ol e. k d '1 t leküz<lő energiánil veg.ez
!udas.-al e·s lUlIlden a a a y , . cl körülméln'ek 
ték e l őlj á róika t níindenben es ~lln en , ' . . 
köz:i t t teljes odaadással és er edmennyei ta'~10gattak: 

. . . T ' . f Pap J ano,; 2. o"zt. CSOSZOl' J óz~ef, PJS(lncs , ozse , . '1 ry 

' . "j", Vágó J ános 3. oszt. tiszthelyetteseke! okIratI at '"'t 
e" 'I ez j " . k lához heo~zto 
nwgdicsérte, m'eTt mint Cs<'l]( ons -o í" l 

, I ktat6k ~zolgá lat,i kötelmeiket teljes odaa( a ,.,s~. 
sege( (). , I It"k {'yeléó;p e" , . ·kt I ' ·"al látták el, alm'en( e ,Jel ' II . .. 
es sza ·ne aM ' I' .'t Hek és 
k 'képú"e körül .kiYáló szolga Ia.toka t te JeSl e t ' 

l . '. l' I I ' htkéslJcn a III 0-
előljú l'ói ka t telj es odaa c assa, szo ga " . 

g-uHák. 
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,.-J III, ,kir. blld(~.i)('"li ('sc/ulőrkcriilct pa ra I/ésll oka: 
.Ja ~ lI? LaJos. est'I1uol't: Jlyih-lÍllosCln Ill{'gdíes(;rte, lllert 
e~~" k~I ~:' IlJ[!1 YPl'ekPdl's alkalllláYHI a szolgida tilag fpl
lepo Jarorrel szemhOl tlÍllladólag Yiselkedő na"," II 
z'llIJn ell "1" l .... O.J ~. ' . ,ellsz!'g ll Ot ig-cn lUlúrozott, en"lyes fellér"-;~ -

\1'1 es hatol' H1ag,ltartú"únll eredményes('u ru e f ' k zH t : " ... g e po. 

Gálfalyj Ist\'lÍn csendőr! Jlyily{mo;;au megdicsérte 
lllert ('''Y rulllat ·: lk l .' l " . , " : . . »ag II a 111,1\'8 a zarora betal.túsát 
(.'l lpllol'lz \' (' egy rendetlt'lIk<,dű e' . o"t t ttl i" . .' ,., . e eg nlf'g amado 
! 'g~ euuel szellllH' 1l Ílren hatál'oZütt és e l'éh' (' · t 
1 ri t t r , ~ '". ~ 111 n ga a 1'-
,s HnuSltott es ezúlta l a iörvéll\' e' : . .,.. , 

t k · ' I . . .s a csellUol'seg 
e lll te yet meg'oltalmazta. 

E!őlépt?k. Főlörz,~ őrlllcst('rré : F'\.'ihél' Sándor, !If ihálcz 
A.lldras, Na~y J ános, Szegedi ZSigm ond, Pbtyu r 
Jo zsef, HOITCI-th Boldizsár, budapesti; Balázs Istyá~ I 
szoIllba thd~'i, Zám!Jó J ános Iwc.si Bende LaJ'o'" 1'(' l A ' ' . . ~ szeg'el l, 
: l'r~e ~' .dll III , .Léná1't. Arou és Hl'ollszky I stván ~n'is-

koicl . kernletheli tÖl'ZsÖl'lllestel'ck; Űr1l/cstcrré : Kere
k;s .JÖ Il~ S : ,Fi 1~1,1 József. Rákosi Simon budapesti, Szőcs 
JeIIlOS, .F «'Jel' S andol' I>zékesfehél'Yári Szabado ' R o. ' If 
Ba l ítl S ' cl l' J "s uuo, :~.~ I a n Ol' " akah J ózsef, Müller .Mibá l\' . . t' 
i\ellleti P á l M' L' ru_ . , 'l ez 
G 

.. , 1. aJor aJ os, vuapó Imre szolllb:vthel y .j 
,"ul'kovlcs G"ÖI' III ' J' f . , I ' A. " .• gy, . es 0"8e· pécsi, Sziics István 

~" . ~ C ~ Ill~r:, Ha:as i István, Orbán .János szegedi és 
SZlllta l B a lIn t Illlskalci kel'ület.belí eseQldűrök. 

k ,.Háza8~ágo,t kötöttek: Elsner Gus"Mv budapesti 
l~l,nlet,b<eh , sza.~Hlo s Ko,~ács Éva ur11öIggyel augusztus 

ell,Sa l~ota,~'Ja1liba.n ; VIOla I.,t.váll sZf.>gedi kerü let'beli 
f~z~a~~at~ ~o]~adu~gy .c~jtthey Izabella Margit ur' 
101g~ el JUlllUs 15-en TapIószentmárfonlJan' D' G, I 

buda} .t' k " j tb . ' lin T) u II 
c )eS .l .ceru e eh 3. oszt. tiszbhelyetfes Biziják 

-
SZERKESZTŐI ÜZENETEK 

n. 1I1 .. ntonmel.léki JI'. ' -'-' It' lJl éllY&\' ('1 Ill l'll d"ll'- " ll t .... u te]jl'!'!o'~ll " 
fg~-c " l·t ullk. Tessl'k az ügylH'1l fl'lterjt'szt '.q t , . 
Ws..o;;ziik hO"'"f' ,L_ > (IInl ,lllI (}z t ~ 
k I . ' .. g) ogauaJJa le,.;z. A le vel,; heu k if,'jt"lt. in dok,)"" 

a ne wtunk szt>rint a ja "!lslatot mpg khd iudok I ' n 

Határswll Ö A O llJ. 
rs. _'1 tényleges szolgálatuuk 30 .' 1 I . 

8Z 'l hb - k" llarn.. lU'2-
, meghza 'Itasa az előz6 szolgálilt utálli ll ' 'l''' . 

e] n.,;zt,;s:· "L'I já' M' tá O ) ug. 'Jlgeu,' . 
nl , . . ' _,o • L lU n · Ilnek három ~\', 11 hó ég 2 Ilaj) . 

eg,zaklÍasa van, n yuguijl'a csak az 1'1·)0) d J -
kcro6d"tt " .1. ' . ' -- e(','lll Jer la,én ' 

o UJ.lvh tenyl('gcs szoJga 'nl ,t " hn 193') I I' . 16 ' 
le6z ig- (o uyc. " ... I.uJU.s - ;íJl 

' :' K. G. J, Gy, Névteleu kérdésr", vúlaszt nel)! ndlluk 
ludakozó Sz J A k' B" . 

. " lll. Ir, elttgymillisztcl' úrilOZ (\' 1 . 
l ' . osztllly) kt' ll bcn "nJ'ta . A "k' o. • 

. • ". Ill. SZlI ·st'ges m elJék leteke t . var, 
megY"1 l'aranesnokslÍg hivatalból esa to)ja. ,( 

Érdeklődő l '\. k' .. . 
. , ., '" lU. Ir. Bel"gYIllllliszter úr 1809G9iTI ; 

c. 1924. "zumu rCIHle leiélJek 6 IlO t· . . , 
" '0" • II JU szel'Jnt a (lÓtaItiszI i 

\ Izsb at t"tt egyén ek egymás köziitt a pótalt'ls' t·· ' 
'. • <- Z -l VIzsga er~d-

m ellye szer mt sorolnuk, Ü-kiuwt ·'lk "l. . 
-H" t" " ~ llt! LI ana, hogy a pot ~ 
·a 'sz l. Ylzsg-at m elyik évbeu t e tt;ik le, iIIeh'e h ' .... 

heu m.kor leaek altisztekké (3. oszt . tiszth e lyet't es~:~"/' ~:~ ~: 
>ez'-e. Ha tehát blljtá" 'b 

o. • • ISll gyeuge ben vizsguzo tt mint (j 
akkor On a ruugidősebb, még akkor is ha l 't', JI, , 
h.lt 3 t t · ' ja j 1Irsa előbb 

. 08Z. ,szthel yettessé kinevezye 2 Való " " J " 
a jövő év fol á " SZIl1U eg csan: 
, . yam .n, m ert a 2. ~~zt. tisztheJye tt esek létszáma 
a renuszeresJtett 'Iet·számot meg,]1ala-dJ'a 

G . . 
. O. Sz. Z, l. Ideiglenes beosztása feJ tét.ethez k .. t, . 

cseu ' a várn . O \ cnrn · 
, 1~gye1 esendőrparancsnokságtól kell k ' l . 

Azt ho d'" e r e mezIlJ. 
, gy gaz aszatt kiképzésre p 'ílV'ízik . d k f 

hatja ? A C " . < • < , • III o ul el'hozo. 
, .~. Bendorségl L a [Jokat a megállapí tott előfize t,;"i 
arha n egyes csendőregYének és poln-ári 
deHlctik. .. egyének is megreu -

J , Gy, 1. Semmi sem igaz b n lől~ 
U ' c. 2 .. "ÉrdekJődő"'nek 

a ott 2-i'k vá laszu nk Onn ek is 82ÓI. 

IrénIll.'I Jun~us 20-án Homokterenyén; S~,bó A d '" I 
lJUd ~~w,.~t i ke_ri~ 'leDbeH 3, o szt. ti s"t!h,dyettes Balo: ;:i~n : 
1~1I1 .. JUlllU~ la-en Salgótarjállban; Szamosi András pécsi 
kel uletJbeh 3. oszt. tiszthelyettes Böro"nte A .' I . . - 1"' K " . 'IlJllava 
JUl1JU~ 9;)·en e-cskemeteu, Gel'g-ye Károly pécSi kerii-
letbeh -. oszt. tis"theIYlt'ttes Vitucze Etelk' o. I . I' 
96-án N ' a ' ·a JU IU S 
~ , . agygeIlCSen; Lakatos Pál pécsi keriiletbeli 2 

, . Érde~lödés. ~' Felve,hető . A kerüJ etet, amelyné l szol-
galD! óhajt, tetszese szerint VálaszthAtja Dl eg d ' JI . 
h elvét n em ? Ha b . . ' e a omagk' ; kk'~' .elgazoIJa , hogy felvét~:lét 30 napon helül 

o~~.t. "Íl~zthelyettes Bal1ér Máriával jUliU8 2-án S "11< 
g"oJ'okO'll' Sz b' J' , ' I zo os á'.. '. II o anos ' . székesfeJlérvál'i kel'iiletheJj 
. osz.t . tiszthe lyettes Fazekas Ilonával . l' .' 26 ' 

D~'-ecSt'.rell· ~f' kl' . J ' JU IU S ·an 
o. . . : . ' • l· O"" aIIOli II. szegedi kerül:::>theli 3. 

o~zt.. tIsztJlel,'et.tes Zombori Lidiával junius 28-' K _ 
/kemeteu' S ' k I S· aiD ecs 
'. ' ze 'e y amuel miskolci kerületbe.)' 2 . t 

tIszt.helyet tes Balog1h J ulil3nn á I . l ' _ ,1 . osz. 
'~ J' c va JU IUS 2/·en Tisza-

IlaIlali ; enaki Antal mi",kolci ke.riiletbeJi 9 "t t: .. 't 
heh-ette G" . 'f - . osz . I"Z -

o. S onCZ1"" ati l{)dal julius 8-án A'hasáron. 

. Elbaltak: Császár János pécsi keriiJetb .1' 2 
tI szth elyettes K ap05Yároit . l' 18' B e l . oszt. 
s7-ékesf~h' ," ' " JU lUS -an; okodi Ish'áll 
. I' .: 98 :1"\ a n ,keruletbeli próbacs€ndŐI' Berhidá n 
Jll lll" - -an' Detta!' r\nd'" d' k 
H .. .. . I'· " l as szege l e rületbeli csendőr' 

aJO SOIl J u lUS 26-an. . 

, Ké:?I~llek. Koyá(,s IstYán th;zt,helyettes CN' Yire y _ 
:1 a l w l ken Both Ferenc székeln)(>-tőfa h'j H1etöségÍi t' ~'t 
le ~-ettest, hog y cimét "ele kö ")' C.' , IS Z -

f('l e k t· t " . zo JC, - Ul'mllY József 
1' 1 _)ez;,l. a~ l~ o Kézdimártonfalvll (Háromszék III El'o. 

( : ~, ('I'] "lte" Hunfah'y Art.ul' ő l'llag\- IIrat ho n' 
CllJlt,t yel e fonto" c~a·la'(II· " 'b k" ': '" ' 1/:. 

"'. UIn' ('ll 'ozobe M ' t ' 
F(']'enc 0Sen<lőr Bonyhád (Tob;a ille ,'., - l a yas 
l'(>ceni :koel'ületbel' ,) .. ",' . . gy(') kell azon d(>b: 
• o. , l vaJtai ",ll, akI \'ele való k"l ." .. .. 
arh e lyezeset kél'elmezni baj jan I' I' l o CS0 11 0~ 
"eJe irintkezpsb'A ~ J ,l ' L( (~ vo na, ' lOgy lépj ell 
k l 

. -.' - U!1I8;',Z aJOS 3 oszt th! M' 
'o ez (Bol'ó'óod-viÍl'lII "h) k"}'I' I 0~'011 .. I .... : s. l J~

'I . . ~ . c ... . , ('ZI Sl\'all (C-' ' ) 
-. oszt. tIszt helyett€st, hogy cÍm é! "de közölje. "ICZ(J 

e r e, a or Igen, kulonbell nem. 

K, llL Elvile g Ie'.het, de ajánlatos az l'll~tő 
I k ' kerületi 
)al'llncsno ságnál előzetesen 8Zoo1élyesen é ruekl"d . 

K. J th ts M " o- lll • 

V., HOllvé~-uwa' 10 esz:
nyo

, APaIJadis r. -L-nii l Budapest 
t é '" . sz . Ugyanott megmondják az elo .. tJzn-

S I arat IS, c 

H. G. Nézetünk szerint illetékes. 
J, A. esendő r PüspökI I 1 

Há ' e e, . 1926 szeptember 30- ' ? 
• 'bornB eveknek az 1914-1919 . k ' o. an. _. 

. eve szam l tona k az 1919 é 
awnhan csnk akkor, ha abból _ . ' . .v 
idejét leszámítya ~z ll. II. prolet~l'dikt.ntura 

- összesen Jegalabh három 'bó . t· 
l"gesf'n szolgáJt. naplg"lIY_ 

ll,. Egyesek ügyeinek a . 
. mllliszteriulllban való sürg.'ts -

sere nem \·áJlalko7Jhatunk. • , 

YlJágos. Nyugdíjának sZ8mfejtés,,'rp llem váll ll;: k 
Hn az említett r ende jetet ll!'!)} é t. f . fi OZUIl o.. 

t.á sért a gazdasági h ' t ll ' r l, ordulJon 1eh'ihigo~ í
m egadják. Ivan 1OZ, hol azt bizonYára készs~gg('l 

F. ese ndör, A Magyar Tudo ' 
kiadott legújabh (lm " ) h manyos Akadémia által 

. . eVI elye-sfr·ási szabál k . 
fonetlkns3n "ucl'á"'nak k 11 f" yo szerIlIt 
f o. e rOl, a hlY3 talos Oskola') l l ' .. 
r asball azonha'l m ég t áH k ., I le ~ e." 

"u <' 'na irJ nk, tehát mind a kettő j/j. 

A szerl;: esz~sért és kiadásért fe lelös: 

PINCUs ZOLTAN százados. 

Pallas ré.zv.énylársaság nyomdáj' il B "" ]"I)"."! .' 
, V .. Hom·éd·u. JO. 

Felelős (Telefon: &--67, 5~.) 
",ezető: .Tiriugor K4ro:y lIlú s~aki igazgaf6. 

XIV. évfolyam. Budapest, 1924 szeptember 15. 

CSENDÖRSÉffi LAPOK 
SZERKESZTI PINCzts ZOLTÁN sZÁZADos 

ELŐFIZEml ÁRA I El'ú& 'vr K, F'I. 
, .... 4 K, Nened' re 2 K ar_,'rt'kb D 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, 

'o. • Hiszek egy isteni örök igazságban, 
, !; , His.zek Magyarország feltámadásában. 

" ". ~ Amen. 
• 

HelY8égharc. 
Irta I HORV ÁTR GYŐZŐ vk •• ~do.. 

" ,o. A Csendől'ségi ' Lapok olvasói köziil nem egy 
- ~álkozni fog cikkem címén ~ önkéntelenül fel-
-i'~eti a kérdést, hogy mi köze a csendőrOOgnR!k: a 
helységharchoz f-s' mikO]' fog a csendőr helység-
1aroot vívni 1 Erre a kérdésre óhajtok , elsőbben is . 
'\'álaszolni, 
. A hosszú és véres világháború utóbaj ait még 
. gyik ráíJ.lam sem heverte ki teljesen. A vesztett 
Jláborút követő társadalmi kilengések és eltoló
~()k még napjainkban is kisértenek, a vörös rém 
' hol itt, - holott üti fel fejét. Ha az 1(>100 forra-

almak feJ.kész;iiletlenü1 is találtak és mi ellenállás 
~Ikiil hajtottuk fejiink{'t a es()cwlék uralmának 
gájába, a multból tanultunk és bízvrust mondhat-
j~k, hogy még egy v~r nélküli forradalom dícs
t len oopjait nem fogják feljegyezni a magyar 
t"rténelem lapjai, Ha a vilá:gfelforgató elem 

krutmunkájámak sikerülne if; nálunk egyes társa
Imi réteg{'ket ismft fOlTadalomba kergetni, 

bazánk egész fegyveres {'rejének egységes an:
'onala fog ezzel szemben iállrni, m{'lyen a szennyes 

lÍ.r - hta még oly hatahMSis ~ meg fog törni. 
Kenreny kiizdelemlesz a tömey,indlllatok 

megfék€zése, m{'rt sze~z€tteboon és felkészüI
Ll ,ll - mint a multban' - fogjn fejét felütni a 

ürös hydra. Ewrt tehát nekünk is már jó előre 
Dl g kel! tennünk az elő.készületein'ket, - mint 
Mlogy a fol~'~Jnszahályozö mérnök is eSf'lules idő'·.ll építt('t[ m eg a védögátakat, - melyek a 
hömpölygő ár rombolá.sainak hivatvák útját iátl lani. 
" Á falu népét a vörös pribékeK kegyetlen
edéseiannyira kijózanítottá:k, hogy itt a té,,

~anok már nem találnak termékeny talajra. De a 
J-vőben is fogékony mamd a világfelforgató esz
_ 'k szám'áir'd a városok félintelligens alsóbh nép-
,t ge, ~lyet a demagógok csábító képei meg

t wesztenek, kik a fráúsoknak hitelt adnIlk, mert 
. pen a kellő műveltség hiányáhan nem tudják 
~ álmot a valóságtól megkiilönh()ztetni és a 
nyol ,ködében mut.atott l égv:ára ka t szilárd épÍ~
~. nyekne-k tartják. A jövő fOlTadalm:aktól telult 
~ ; f!llu távolma rad, ez szinte kizárólag a yáro8ok 
{ lpll'rtelepek fOl'l'adalma I('sz. 

c'. ' RzZ€1 már rá is Ilmtattam arra, hogy hol 

SZERKESZTőstG ts KIADÓHIVATAL 
Budapen, I., Onz'gbá2-ut~ 30. 

vélem a csendőrség szerepét a helységharehan é" 
milyen témát óhajtok eikke-mben tárgya lni. 

A h('lységharc még korszerűen felszereIt 
liadsf"l'egeknél is, - amelyek egyenlően lovagia" 
gondolkozású és nyílt fegyverekkel !küzdő ellen
féllel állnak szemben, - oly nehéz prohlémát 
kÍ>pez, hogy a legújabh harcászati S'babályzatok 
(francia, német és a mienk is) egyöntetiien azt 
mondják, hogy a helységeket lehetőleg keriiljiili 
el és igyekezzünk a helységen kívül nyílt mez('í· 
ben vívott harcokban annak birtoklását eldönteni 
Még n{'hezebb feladat tehát az alattornos f{'gr 
verekkel küzdő forradalmi elemeki mBgfékezése f 

h('lységekben, amidőn a fegyverek és az alkal 
maz.ott eszközök egyenlőtlenségéhez még az i: 
hozzájárul, hogy míg minket. az egye:ílrUha meg 
kiilönböztet és így orgyilkOs merenyleteknel 
vagyunk kitéve, addig a lesipuskás gazeIll1berel 
a békés polgárokkal egy öltönyt hordanak é6 ezel 
tömegélbt>n mindenkor könnyen eltűnhetnek'. A 
ártatlanok kimélésének kötele7.-ettségt' ezen feli i 
még a részünkről alkalmazh.aw fegyverek tekill 
tetéhen is megköti a kezünket. 

Ily nehéz viszonyok között tehát cSak akko 
számíthatunk sikerre, ha a szervezettségünket f 
feltétlen engedelmességünket - meIlyel a lá7.ad 
tömeggel szemben erkölcsi fölényben vagyun k -
kihasználva, él rendelkezésre álló ij"",zes el'ők,>t 
legapróbb részletekig átgondolt é.s előre kidolgl 
zott terv alapján egysége8€n alkalmazzl1k. 

A magasabbparanesn(ykságok feladata 
törnegmozgalm:.Jrat 'á!llandóan figyelemmel k 
"érni, ennek eredményé1Jől és il mult tapasztó 
lalain is okulva, megállapíf,J,ni, hogy hol leszlH 
a felkelés főfészkei vagy kirobbanásának pontj:' 
{>s enne.k alapján az erők elosztása és alkalmnz 
sára tervet készíteni. 

Magatartásunkat a Harcászati Szabál~'zat 
rész 658. pontjáholi alkalmazhatjuk, amél.\· a 
rÍlond.ia; "Ol~' védelmet, amell~'el az ellenséget ne 
(',,;a k meg akarjuk a.kadál~·ozni abhan, hogy \'al 
n:t€ly terepJ'ésZ€n át előnyomuljon, hanem az elle 
&{>get. döntő Dlódon meg is ak.arjuk "Nni, támad ií 
:-nl kPll eg~l){'kap(',<;olnunk." 

Míg egyrészt a kitűzött- ('flt - a felkel 
teljes eÍfojtMát -' csak táma dá"sal lelwt elérj 
nem szabad megfelffikezniink azon védelmi ren 
szabályokról sem, melyek c,'mpán fl moz.ga.Ic 
tm'áhhterjedé-sét hivatvák korlátozni PS a m€ 
fertőzött tel'i.iletet semlegesítik. 

Enn(',k alapján tehát a tervünk is kH för{>, 
hől fog állani; 

a) rendszabúlyok n felkelé.; t.erjed("S("11f"k {>;; 
lázadók túlkapásainak megakadályozására ; 


