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Ezzel értekezésem végére is értem és ha álta
lánosságban ismert és részben a szabályzatokban 
is lefektetett dolgokat mondottam is, munkámnak 
célját látnám már abban is, ha ezzel sikerülne baj
társaim érdeklődését e téren is fokozottabban fel
ébreszteni; s csak a szolgálat érdekeit szolgálná, ha 
a tárgykörhöz bajtársaipt közül néhányan hozzá
szólnának, mert ezáltal még jobban tisztul;;.á.::1ak az 
egyes fogalmak és irányelvek. 

Nem vitás, hogya jövő háborújában a csapatok 
mögötti terület s az anyaország egész területe is 
az ellenséges támadáJSoknak épp úgy ki lesz téve, 
- ha más eszközökkel és módon is - mint az első 
vonalak, ez pedig a csendőrség! jövő hivatására lesz 
elhatározó befolyással. A háborút nem a hadsereg, 
hanem a nemzet egésze nyerte meg eddig is mindig 
s a jövőben a minden tekintetben legszorosabb 
együttműködés teljességgel nélkülözhetetlen. Aki az 
új honvédelmi törvény rendelkezéseit figyelmesen el
olvassa, az 'előtt nem lehet kétséges, hogy minden 
erő, anyag, akarat egyetlen célt köteles szolgálni s 
e cél a nemzet léte. A csendőr készüljönl erre, óriási 
súly fog vállaira nehezedni! 

Szegedi gondolat. 
- A szegedi ellenforradalom 20. évfordulójára. -

Kicsiny hitűség sorvasztó ködében 
megfogódzani egy árbockötélben .,. 
Recsegő világ szörnyű nászát tudni 
s felemelt fővel mégis elindulni ... 
Csillagtalanul, sötét kába éjben 
érezni magunk IlSten közelében ... 
Amikor a vész nem lehet nagyobb, 
alkotni valami bátorat, nagyot ... 
Lenni alázott, csúfolt, elesettnek, 
akit leköpnek, akit kinevetnek 
és nem sírni, hogy krisztusi a bér, 
hogy sorsot vetnek bibor köntös ér . .. 
Ki ezer éven át áldozott s adott: 
meg kellett érje azt a csúf napot, 
mikor a hűtlen népek cserben hauyják 
s drága köntösét szörnyen szétszaggatták ... 
Vitték északra, nyugat, kelet, délnek 
s maradék-ii szk ét hagyták a kenyérnek. 
Ily becstelen és galád! hála láttán, 
rabbilincsekkel kezén és a lábán, 
megrázkódni és hinni, hinni, hinni 
s a méregpohárt mégis ki nem inni ... 
Bízón éreznii kezet-kézbe fogva: 
csak azéris a dicső multba folyva! 
"Isvány kirá~ úr" szavát megfogadva: 
szét hullt hazából ép hazát faragva! 
Bár "nemzetkoporsó" volt szegény haZánk 
és Vöröstenger, min átgázolánk, -
ezerévelS mult dicsén büszke-áldón 
megmutatni, hogy vagyunk a világon, 
hogy életterünk a Kárpátok alatt 
ezer évig volt, leszen és marad! ... 
Mert ős magyar földön új magyar ta'/,'aszt 
csak magyar ököl és akarat fakas zt! 

Szeged Magvetője, 
Nagyságos U runk, 
lesz magyar nyá?' 
és lesz még két karunk! 

Vitéz Gereöffg Géza dr. örnagg. 

Acigányokról. 
Pályá.zatunk anyagából. 

m. 
Befejezésül ismertetem még Gulyás J óZ&elf sá

rospataki ,cigány esetét is. Nem árt, ha vele megis
merkedünk, mert ennek még haswát is vehe,tjük. 

1932 .augUJSztus 9-én éjjel Sárospatakon ismeret
len tetteseik 3 üzlet be törtek be. A b etörés ekről az 
örs ·az alosztályparancsnOlkságnak jelentést tett és 
támogatására a járőr kivezénylését kérte. Az alosz
tályparancsnok e célból Ignéczi Károly törzs
őrmesterrel eng'em vezényelt <ld egyenruhában. Sá
rospatakra érkezve, az örsön jelentkeztünk, maJd 
egymástól elválva, az örs tagj.aival külön-külön 
kez.dtitk meg Illyomozó szolgálatunkat. 

Ez alkalommal több idegen és egy helybeli ci
gány is volt az örs őrizetében. A cigányok szerepét 
tisztázni kellett. Az idegen cigányok swrepét az 
örsről mellém beosztott járőrtárssal nekem, a hely
beli Gulyás József cigárnyz.arepét pedig Ignácú és 
az örs állományáJha tartozott Mészáros József törzs
őrmesternek kellett tisztázni. A cigárnyokkal való 
foglalkozást már 21 óra eJőtt befejeztem és a 13Jkta
nyába tért em. Ignéczi és Mészáros törzsőrmesterek 
még a kÖ2)ségházánál marootakés Bán tiszthelyet
tes örsparancsnok irárnyítása meUett a Gulyás ki
kérdezését tovább folytatták. 

Másnap korán 19nécz.i törzsőrmester:tői a Gu
lyás J óz.S'ef elleni nyomozás adatai felől él'deklőd
tem. Ignéczi törzsőrmester j'elentette, hogy Gulyás 
cigány 22 óra tájban kikérdezés !közben, eszméletét 
veszitve, hangtalanul öss7)oosett. A c.igányt elsős'e
gélyben rész.esítették, de magához téríteni nem le
hetett. Kényte~8II1ek vol tak az illetőhöz 'Orvost hi
vatni. Az orvos injekciókkal i,s megkísérette Gu
lyást magához téríteni, de az is eredménytelen ma
radt. Miután minden kísérletezgetés hiábavruónaa{ 
bizonyult, a járőr orvosi vélemény alapján legcél· 
szerűbbnek látta Gulyás:t a kórházba beszállíttatni. 
A Sátoralj.aújhelyről telefonon kikért mentőautó 
rövid idő mulva megérkezett és Guly.ást az ottami 
kórházba száll:í:totta. 

Gulyás cigány kórházba szállítását helytelení
tettem, mert ·az volt az érzésem, hogy nem volt ko
moly beteg. Valószínűnek tarto'ttam, hogy az esz
mé1etlenséget csak színlelte, így ,akart a csendőr
ség őri~etéből szah3Jdulni. Gulyásról mindent felté
teleztem, csak jót nem. A bajtársak között aka,d
tak, ,akik velem azonos véleményen volt3Jk, de aJk3Jd
tak olyanok is, akik ,a cigány betegségét hitték és 
annak valószínűségében. nem kételkedtek. 

Rövid ~dő mulva a k6rházba beszállítOltt cigány 
felesége, Makula Juliánna is a kőzségházához érke
zett. Miután a cigánynő a férje esetéről semmit 
sem tudott, reggelit hozott és 'kérte, hogy azt a 
fogdahelyiségbe férjének beadhassa. Érde:klőd1Jem 
nála, hogy férje milyen ember, az italt szereti-e, 
nincs-e val,amilyen betegsége~ A cigánynő a férjét 
a vihlg legbecsüle'tesebb emberének festette le előt
tcm. "Nem kártívő ázs kezit 0sókolom, - mondta 
siránlmzva a cigánynő - soháse élt az lopaságbul, 
hanean tisztesígesen is.tfoltozásbul tárt já fen á csa
lágyá!t. Most is bintelen, ártatlan és csále Isten ne
vihen tárt ják a csendér urak. Pedig nagy kár itt 
tartani egy szegény 'beteges embert." A cigánynő 
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tov.abbi érdddödésemr'e elmondta, hogya férjének 
n~gy(}n cSlwya betegsége v,an. "A rossz báj s:wkta 
el6venni. Elv'e.<;zti az eszU és olyán mint ,a halott, 
~ezirt 0súkolom." 

A cigánynővel folytatott beszélg'etés kö:zrben 
etsz,embe jutott, hogy Gulyás cigány kúrhá:r,ba vaLó 
bosmllíttatás,a kiviz,sgálást is vonhat (Illa,ga utián. En
nek során gyanu merüllíhet fel a ci~ány kikérde'zBsét 
foganatosító járőr eLlen is. MiU'Ílán a cigánynő elbe
szélé,séből megálla,pítható volt, hogy Gulyás J óz,sef 
már más esetben is vesz,tette el oszméletét, így ,ezt 
,a körülményt a járőrr'e néZN,e kedvezőnek v éltem. 
Szerettem volna, ha a cigánynő a férje betegségére 
vonatkozó elbe.sz,élését az örSt)n tartózkodó Debre
oeni alha;dnagy-sz,akas:z,p,ar,ancsnok eilőtt !Í.s megis
mé~li. Ezért a cigfunynő előtt nem tártam fel a 
valósáJgot, hanem úgy állítottam be 'előtte ,a dolgot, 
hogy férjét kiké~de,zés üélj,álb6l a csendőr lak ta
nyába Jdsérték. Kértem, hogyareggeHt hozz,a v,e
lünk a laktarnyába, af,érjének ott áta;dhatja. A ci
gánynő hajlott a szór,a, ,elindult velürrk és a j,elen 
volt bizalmi egyéneklcel e,gyü!tt a csendőrlaktanya 

, felé. 
Miután Gulyás cigámyt és ,a f'eleségét is egy 

régebbi nyomozásból foly,óa;n már ismertem, így a 
cigánYinőne:k ezt a régi t alálkozást is f.eIemlítettem. 
Gulyásné égI1e~föld~e estküdöz,Y18 Ilertiagadta a régi is
meJ·'et,sóg,et. Kö'Zben ,a csendŐirlaJktanyáJha érk'Hzti1nk, 
hol Debreceni al,hadnagYIlJllJka cigánY'llőtöl hallott 
adatokat j,elentettem. Ezenkívül jelentettem azt is, 
hogy ,a eigánynőt milyen célból és milyon ürüggy.el 
v,ettem rá a laJ"tanyáha való hejöv~etelre. DebT'eceni 
alhaJdnaJgyot kértem, hogya cigánY'nő~ férje beteg
ségére, fel,tiínés nélkü~ kórdezz,e meg. A'Z ö'l'Sirot;lába 
beszállított eig.funyl1Ö a De.'br,eoeni alha;dnagy által 
hozzá intézett 'egy-.két kérdésből lazonmal észr'e ve:tt~ , 
hogy a férjével valami történhetett. Ezért a hozzú 
intéze.tt kérdésekre a;dandó válasz hely'ett felém 
fordult és tőlem köv,eteIte: "Hol a firj.em, mi t,~r
tónt veloe, mi lesz .a hát gyermekemmel." Kö,z·ben ki
lép,ett a:z irodából és a ~öz,ségház,a f.elé rohan,va, el
k,e~dte kiabálni: "Hov.a t,etted áz,s uram, megdted, 
meggyilkolta;d, megállj K~ss Miklós, me.gláikols,z 
ezért." A nev,em említése azonnal eszembe ju;ttatta 
a cigánynővcl s;~előtt néhámy perecel folytatott be
szélgetést. Aklwr letag,':'Jdta a r ,egl ismereltsBg,et. 
Most a.wnban hirtel0n ,zavar,áibam. megfeledkez,ett 
magáról. EI,szólta mag.át, .amelly,~l bebizonyította, 
hogy nemcsnk látáEiból, hanem név leg is ismel'. 
Milylell .rava,sz és furfangos. a 0Í,gány! Olyan dolgo
kat is tagad, amit egyáltalán nem kellene tagadnia. 

Közhen Sátor.alj .aújhelyről ,egyik járőr vissza
érkezett. MegáHapítása a k·öv,etlmző volt: Gulyás 
cigáiIlY a kórházba történt beszállítása után rövid 
idő mulva magához tért és a hetegektől cigarettát 
es :<mnivaJót kér,t. Közben diCiSekedve azt hJangoz
tatta, hogy ,azokat a 0sendől'ök,et, ,akik e11en,e nyo
mozáSlt folytattak, le fogja v,e,tkŐztetni. Ha ápoló 
v.agy orvos Mip1eltt :a srzobába" Gulyás nyomban 1e
hunyita a szemét .és hJaillg,atott. Amikor kimentek a 
szobából, ismét m agáhozté l't.. N em sOlkáig tudta 
azonban já:tszani ,a súlyos bet eg szer,epét, mett rá
jöttek, hogy nÍlncJS >s emmi haja. Ezért, mint het,egsé
,ge,t f;,zín.lelő egyént. a kórházból kiutasítortJták. Az 
illcWvel .a kórhámból történt ldbocsátá>sa után már 
nem tal áTkozhat tunk, mert ,az ideg.eln cigányokkal 
Sárospatakról Bálllréve környékér,e keUett men-

nünk. Ott f.olytattunk 10 napon át nyomozást, ami 
{\11edménnyel ils járt, mert öt rendbeli beltöréslt és. öt 
ló10pást 8Í.lkerült r ,eájukbizonyítanl. A gyla:nusÍtot
t,a;ka;t: Lakiatos Bandi (Krajcá;r) s1ajómercseli és 
Nyári Lakatos István (Bocsi) káid.ártai kóbor.cigá
nyok személyéhen a . miflkol.ci kir. iigyészségnek 
a;dtuk át. 

Egyik k ,özmondás ,a;zt tairitj.a: "Kutyából soh.a 
sem lesz szalonna." E-z ig,az. De az is ig,aJz, hogy a 
büntetett előéletű Mbor,cigáJnyból sem lesz tisztes
ség,es ember soha. Hogy ez valóban így van, ana 
a koÖv,etkezőeset tanulsáigul swlgáTh.at. 

IV. 
1937 s!zeptember 12-én 2 óTakor a I1s~rá:brányi 

határőrségegyik járöre ismeretlen cigányokat tetten
ért, midőn ,awk a trianoni román határ felől Mt 
l'Qval a magy.ar tell'Ü1eten levő N yirlug.as k,özség 
felé igyekeztek. A j.árőrnek egy cigány t és a két 10-
v,at Is'iikerült őrizletbe venni. Három eigáJny lazonban 
elmenekült. 

Az ledfogottt cigány további nyomozáis cé1jából 
a n;yirábrányi cSlendőröTshüz került. Az örs az ese
tóet a nyomooó ailiqsztályparancsuokságnak j,~l\en
tette és támogatáISIára járőr kiv,ezénylúsét kérte. Az 
örs támogatására aZ:hlOiSztálypai'ancsnoksáig engem 
v'ezényelt ki 'egyJooruhában. 

A nyÍI1ábrányi örsre ,történt érkezés emkor az 
ÖTIS járőre jeIoen,teiJÚe, hogy az Őoricz,etében levő 20 é\' 
körüli cigányrua.k, It,öbb mint fél ruapon át tartó ki
kérdezése során még ,a nevét sem ,sikerült meg.álla
pítani. Az iJ,l,ető ,eddig több mint 20 neVlet mondott 
he. Hogy melyik ~ehet .a vaJödi nev,e, l1~tm lehJei 
tudni, mert hol ennek, hol annak 'adta ki mag'ák. }1"el
tételeZJtem, hogy la fiatal cig,ány ismel'ő,sÖIJl1 is lehet. 
Ez.él'lt DJehe~en vál~taln, hogy "die talátkozhas'8'ak és a 
Is'zemébe nézhelSSI~k. 

A kikérdező szobába menve, csalódás ért, a fia
tail ci'gányt nem ismerúem: Az illető kérdéslecrnrle Fa,r
kals István ajaki cigányna.k adta ki ma~árt;. Beis
merte, hogy a két lovat három elmenekült tárlsáva,l, 
a román átcsatolt területen levő ÉrmihályfalváJról 
lopta. Társ,ait: Rostyó Miklós nyirhátori, }1"arkas Fe
renc és Lakatoo J ózsd aszödi cigányok s7ieméllyéhen 
lleve'zte meg. 

Az állítólagos Farka;s Istvántóll ezután szülei 
nevét k.érdeztem meg. Atyját Lakaros JózS10fnek, 
anyját pedig Balog Máriának jelezte. DáiJtam, hogy 
neln mond i,ga;Z1at. Nem tartottam összeegye,~tetőnek, 
hogy a fiú: Farkas, az apa: Lakatos, ,a;z anyJa pedig: 
Barlog " ,ezetéknevet használ. Ugy gondoltam, hogy 
ra hál'om név közül egy, e8leoleg vaLamennyi is ha
mis lehet. 

JD1ba:táToz.tam, hogy a raVia'8Z, hazudozó cigány t 
én ils ravaszsággal fogom heismerésre bírni. A'Z ille
iővel belS,zél,gletVie, 'elkezdtem tő~e a;z atyj,a Iszemélly
ileírása f'elől érdeklődni. A cigány gondoltkozá's né1-
kül sOTolta fro, hogy atyja 50 év köriiJli, alacsony 
termetű,. nagybajus'zt vis'elő egyén. A régi ismerős 
cigányaÍlm között kutatva, a hemondott . sQ:Jemély
l'eíráis alapján Gulyás J ó~sef sárospataki cigányra 
gondoltam és biztosra vett'eun, hogy annak fiával 
ál,lok s'i!lemhen. Azonnal észcmhe jutotta;z ilUető oi
gány 1932. évben. Sárospat~akon 'lejátszódott es'ete. 
Az 'eszméletlen ál1apot szín1:elése, k6rh:ázha való 1.e
szál1íttatá:sa ,stb. Ezért 'egyen(~s és határozott kér
dést int.ézve hozzá, kértem, hogy lawnnal mondja el, 



1939 augusztus 15. CSENOORSÉOI LAPOK 559 

mi történt atyjáva,L Sárospaltakon egyik nyomoMs 
al k almá val. Ki nyomozott akkor atyja ellen, hova 
és miért kellett a kórházba szállítani ~ A ci~ány 
meglepődötten, de mégirs nyomban válraJs~Otlta fe}
t.ett kér dés'erkT e. EllmOtnd ta" hogy laJtyja e11len abban 
az !időben Kisls Miklós nyomozott "Debrercenbul" és 
miután atyja kikérdlez,és kö'zben beteg l,ebt, a s!áros
pataki kórházba: kel1ett beszáUítani. Az adott vá
Ilaszból lát.t.am, hogy helyes út.on járok. Most már 
csupán kíváncsiságból tettem f'el a cigány előtt a 
kérdést, hogy Kiss Miklóst, aki annakidején atyja 
eUe.n nyomozot,t, iSffilefI'!i-e~ A cigány rám nézeItt és 
rövid gondolkodás u1:Ján rámondta: ,,1Jgy látom, 
máigá ázs la Ki~s MikLáZs." Acigánynak igazat ad
tam és felkértem, hogy a viszon tlrátás örömére, mint 
régi ismerő<s ,előtt most már eSiak a v,aJóságot adja 
elő. A hazudozás,t hagyja máskorra. mert azt tovább 
nem fog'adjukel. 

Nevezett a további kikérdezés során úgy a sa
ját, mint a bűniJársruk és szülők neveire vonatkozó 
előadását viss~vonta. Sajlát valódi nevéül GUl1'yás 
~t<efánt, lakhelyéül p'edig Sárosrpatakot jelöU,e meg. 
Atyj'a nevét Gulyás Józsefre, anyj(áét piedig 
M,wkuLa Juliánnára helyesbítette. ElmeneküH tár
sait: ,atyj,a, valamint ,testvéröccse: Gulyás ls/tván 
sárospataki és Lakatos Bandi (Krajcár) ,slajómer
csrei kóboTcigányok oBzeméilyében jeolöUe meg. 

Gulyás Stofán ezután részletesen ismertette a 
lopás körülményeit. Elmondta" hogy 1937 július! hó<
ban 1S'~abadult ki a sátoraljaújhelyi fogházhól Ist
ván testvérö0csével együtt. Kiszabadulásuk után 
szüleikkel együtt Bor,sod és Zemplén, majd Sza
bolcs vármegyék területén csavarogtak. Közben 
összetalálkoztak Bari József (Peták) és Lakatos 
Bandi (KI,ajcár) sajómercseikóborcigányokkal BS 
családjaikkal. Kóborlásaik közben L elhatározták, 
hogy ittmemu;k román elBsatoJJt terüIDetre éis onnan 
lovakat lopnak. E·zzel az elhlatározással kerültek le 
1937 szeptember ll-én a nyirlugosi legelőre. Bari 
J ózsef (Peták) .a két sz·ekérrel és családtagokkal a 
legelőn maradt. iÖ pedig atyjával, testvérö00séve,1 és 
Lakatos BandiVlal (Kmjcárral) a határon átmentek 
Érmihályfalvára. Ott több istállóba bementek és 
egyik istállóból két lovat kivezettek. A lovakat .a 
határon sikerült áthozni. Mielőtt azonban Nyirlu
gOEir,a él"hettek volna, őt két katona elfogta, társai 
·ezt látva, elmenekültek. 

Az ellopott két ló valóban Érmihályfalváról 
való volt és OrOSZi József odavaló földmíves tulajdo
nát képez,te, aki a lonlka t még a,znlap . vissz.akapta 
és örömtől repesősz,ívvel, boldogan vez.et.t.e haza. 

A cigány elő,adásából ldérezhető volt, hogy t,ár,
sai ra vonatkozóan is igazat mond. Felt.ételez.tük, 
hogy ,a menekülő cigányok útjolmt Sárospatak felé 
vettél\:. Ezért az örs járőrével együtt a legközelebbi 
vonattal Sárospatakra indultunk. Odaérkezésünk
kor azonban a cigányok még nem voltak odahaza. 
19y az örsöt kértük fel arm, hogy hazatérésük ese
tén vegye őket őrizetbe és arról a nyirábrányi ör
söt értesítse. 

Tekintettel arra, hogy a menekülő \cigányoknak 
Balsa és Kenézlő községek köz.ött a Tisza hídján is 
'árt kJellett menniök, így ,az ols,etről a kenézlői ö1r,sÖot is 
értesítettem és kértem, hogyacigányoka t .a balslai 
hídnál figyeHesse. A kenézlői örsnek ezen az, alapon 
már másnap sikerült .a két cigány családot - Gu
hás István kivételével, mert az elmenekült - őri-

zetbe venni. Így a cigányok elég rövid idő alatt 
kezünkre kerültek. 

A kézrekerült cigányok kivétel nélkül a régi 
ismerőseim közül kerültek ki. ök a viszontlátásnak 
nem nagyon örültek, de annál jobban örültem én. 
Az illetők lehangoltan, a tagadást meg sem kisé-O 
relv'e, Gulyás Stef,ánnwl szó.szel'il1t iegyezőlen mond
tal( el mindent. 

A lefolytatott nyomozás. során a cigányok ki
fogástalanul viselkedtek. A. legjobb egészségnek 
örveIlJd,~e. s!emmifé1e rosszul'léltrŐll nem pam:aszkod
tak. A sors kifürkészhetetlen akaratában megnyu
godva, semmiféle furfanggal nem kísérleteztek. 
Céltalannak tartották újabb furfangg.al előhoza
kodni, mert tisoz1táhan voltak aZZlal, hogy a régi IÍ.s
merőg.t nehéz, volna megtéveszteni. 

* 
Si]Jőcz József MSZlthelYletters (páloyáza tunk jutllJ'l

malzottja) '8'z.eke,t ida: 
Magyarországon 141í. évben tűntek fell elő~ör

a cigányok. Azóta egy részük letelepedett, de még 
mindig sok a vándor, kóborló cigány. Éppen ezért 
kétféJJe: kóborló és letell.epedett cigány,t ismerÜJllk:. 
Utóbbiak közbiztonsági szempontból kevésbbé ve
szélyesek, mert jórészt rendes munkával keresik 
megélhetésüket, igénytelenek és mindjobban igye
keznek beleilleszkednia !lendes tárSIadaimi életbe. 
Viszont annál veszélyesebbek az előbbiek, a kóbor
cigányok. 

Nem ismeretlen, amit az, alábbiakban mondok 
felőlük, mégis hasznosnak gondolom a tudottakat 
ismételni. Minden egy'es tulajdonságot ismernie 
kell annak, akinek~ feLadata az ellenük való küz
delem. 

. Az.t mindenki tudja, hogy élt ető elemük a bűn 
és irtóznak a munkától épp úgy, mint a tisz1JruElág
tól, rendtől. Életük jeQ[Ie.gzetessége, - éis iebben van 
a nagy veszélyük - hogy már kor.a tavasszal a ge
békkel karavánonként vándorútra mennek és csak 
késő ősszel telepednek meg egy helyen. Akkor is 
csak azért, mert az időjárás viszontagságai kóbor
lásukban gátolja őket. Kóborlásuk közben hihetet
lennek látszó hosszú utakat tesznek meg. Ilyenkor 
egy helyen csak rövid ideig tartózkodnak, meghú
zódv,a ,a, mező vagy erdő félreeső helyén. Ott élvc
zik zsákmányaikat.. 

A ,rendeletek ellenére lov,akail tartanal{, mert 
l.us t.aságuknál fogva nem szeretnek gyalog i(óbo
rolni. Olcsó áron veszik meg a legrossz,abb kehes 
lovakat, melyeket ik:óborlásuk közben .a mezőkről 
lopott talmrmánnyal felhízlall1ak. Igen kedvelik a 
,~ásárokat, hol tolv,ajlásaikr.a bő aIlkalOtm nyílik. Lo
vaikat is ide viszik, a vásár napjára benne a ke· 
hét elfojtják - amihez nagyon ér·tenek! - és a be
teg lovat jó nyereséggel - nem cigány embel'ükkel, 
hanem lÓlalkusszal - elllJdatják A vevő rendszerint 
csak később tudja meg, hogy cigány tól vett lovat, 
persze mindannyiszor becsapódik. Pörre azonban 
118ll1l megy, mert la cig:ányon nincs mit behajtani és 
fel sem lehet találni. 

Kóborlásaik közben ,az asszonyok és gyermekek 
koldulnak., jÓrsolIllak, kártyát YCit.nek és ahOll os'ak 
raHmlom nyílik, lopnak. Ilyenül" kémleJlik ki azon 
helyeket, ahová éjjeli időben kevesebb kockázattal 
he lehet törni, v,agy ahOtunan lova,t ,eil lehet kötni. 
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A lopás elkövetése után a helyszínről rövid jdő 
mulJva hihetetlen távoJságra meruekiilnek el. 

Aki cigányoiklml foglalkozott, könnyen fel tudja 
ismerni a cigány munkát, mert nagyon durva mun
kát hagynak maguk után. Betörő szerszámukat 
rendszerint ai hely-súnEm, vagy környékén szerzik 
meg. Oka: tudják, hogy á;Uandó ellenŐ'rzés alaJtt 
állanak és ezért magukkal nem visznek oly tárgyat, 
amely bűn: elkövetésére alkalmasnaJk látszik sj 

amely őket ezéT.t ke:l.lemeJt1en helyze,tbe hoM!á. Egy: 
egy alkalommal sorozatos bűncselekményeket kö
vetnek el. A helyszínen mindig többen jelennek 
meg. Gyakori náluk, hogy téli időszakban is mezít. .. 
láb. vagy rongyokba csavart lábakkal j.elellll!ek meg 
a hely,sZlÍnen. A bűncselekmény elkö'veltése után 
vagy egyáltalán nem, vagy csak később, alapos 
utánjlárás során sikerül őkelt elfogni, amikor bűn
jel máT nincsen. Az elfogott cigány, ha l'átja, hogy 
adat van ellene" ,a bűncselekmény elkövetését be
ismeri, de csale az őrtálló szerepét vállalja, bűn
jelek hollétéről nem akar tudni, mindig aszökésben 
lévő társuk ,a főtettes, az vitte el a bűnjeleket is. 
Az elfogott cigány nagyon ügyel arra, hogy per
T,endszeTű bizonyítékot ne lehessen ellene slzerezni. 

Szökésüket megkönnyíti az" hogy tucatszflJlllT,u 
használják a hamis neveket. A hamis nevekre a 
szükséges okmányokat egymásnak beszerzik és: át
adjálc Akóborcigányok igazoltatásánál, ha meg
akarjuk tudni, hogy ki az illető, csalüs az ujjnyo
mat alapján való priorálásra támaszkodhatunk. Az 
általuk felmutatott igazolványokat teljesen sem
misnek kell tekinteni. Az csak bűnjelnek jó arról, 
hogy hamis nevet viselt a cigány. 

A cigány mindig hazudik, ravasz és gyors ész
járású. A nyomozó közeget hamar kiismeri és ha 
lehet, igyekszik az eszén túljárni. (Sír, könyörög, 
dícsérr, tagad, ismétel.ten kérdez felelet helyett, stb., 
stb.) Alapos' próbára teszi a nyomozó közeget. A 
csendőr által nem ismert ny~lvük járáS/a :is megne
hezíti ,a nyomozást. Minden legkevesebb alkalmat 
felhasználnak az összebeszélésre. Erre különö-seu 
akkor van: alkalmuk, amikor egy egész ',karaván 
van gyanusítva a kérdéses bűncselekmény elköveté
sével, amikor is nem lehet a karaván minden egyes 
tagját külön-külön őrizni. Ilyenkor pörölést ~lÍn
lelve beszélnek össze. Sorozatos hazugságaikkal az 
időt húzzále Meg nem történt bűncselekmények 8'1-
követését ismerik be, hogy a valót palástolhassák. 

Cigányokkal való nyomozásoknál nem lehet a 
bűnvádi peuendtartást ,szószerint betartani ott, ahol 
a 24 órán belüli átadás van kimondva. Aki cigá
nyokkal való nyomozásoknál tart az esetlegles efféle 
kellemetlenségektől és hiányzik a cigányokhoz való 
türelme, az ne is kezdjen velük nyomozni, mert 
biztos, hogy csatát vesztett. Hogy mennyire pró
bára teszi a ciglány a e...%ndőrt, ,az a[ábbi esetekkel 
mutatom meg: 

N éhány évvel ewWtt Lakatos Ferenc mezőcsáti 
ca~anyMiskolc kö'rnyékén sorozaJtos be,töl1éses 
lopást köv(}tett ,el. HU7.aJIl1osabb nyom07.Jás során, 
több hónap múlva tudtuk abetörések elkö'vetését 
ráderiteni, de Lakatosnak sikerült el,fogatásia előtt 
Miskolcr61 me.gs.zöikni és Szeged környékére mene
kiiJni, hol Vojku Fe.renc hamis névoo bújkált 1 évig, 
amikor is mégis hurokra ilmrü1t. Négy napi mun
kába került, mir,e annyi adatot sikerült ellene be-

szerezni, hogy nem Vojku, hanem Lakatos Fell'elle
nek hívják. Egy héllmé!l tovább keUett velle nyo
mozni, mire a terhére rótt bűncselekmények ellköve
rtését ,beismerto, de az eJ.ső 5 napig szándékosan e.gJ
falatot sem evett. Állandóan betegnek tetette magát 
és kép:es volt a 110 kilós cigány 8 kilogrammos, 
fogyókúrát venni, hogyacsendőri nyomozást meg
gátolja, ami persze nem silcerült neki. Amikor a. 
fogyókúra után meggyőződö,tt arról, hogy hiába
való a kisédetezése, ·a vasat is megette volna. 

Lakatos Péter abasári 'kóbo,rcigány 1938 októ
ber haváhan, egy ismeretlen társáva} az atta.ni 
Hangya szövetkezetet feltör:1Je, honnan 300 pengö 
készpén~t is elloptak. A szövetlm~eti ablak vasrá
csait legy 'Vastag doronggal fes,zít.ették ki, amit a 
helyszínoo vissZiahagytak. Néhány napos nyomozás 
után ,sem voa megllillapíthiató a kerékkötő dorong 
tulajdono-sa. Lakatos a betörés éjjelén a községhől 
,eltűnt. Eltűnése gyanÚS volt. annál is inkább, mert 
a helYSZÍnen a cigánymunkát felismertük. A negye
di;k napon Egerben sikerült ,elfogni. Kikérdezése 
során :a cselekmény elkövetését a tegré:szl,etooebben. 
be'Íl...'IDleTite és megmutatta. la kÖZlSégben az egJoik 
udvarban l,evő l3.,zon takarmánylkazlat, honnan a 
betörésnél használt és ~ helyszinen visszahagyott 
kerékkötő dorongot elvitték. A dorongot ezután tu
lajdonosa és családtagjai felismerték. Lakatos tet
tessége mellett bizonyítékok voltak és beismerését 
az egri kir. ügyészségen mégis vieszavonta és a 
járőrök ellen feljelentést tett. hogy bántalmazták 
és -azért vállal ta magára a betörés elkövetését. A 
bíróság 6 hónapi börtönre ítélte. Amikor az ítélet 
kihirdetése után Lalcatost a fogházőr a tárgyaló
teremből kikísérte, valószínűleg örömében, hogy ke
vés büntetést kapott, nevetve mondta a bíróság 
felé: "Kezét csókolom, én voltam a betörő!" A bí
róság megmosolyog ta. 

Igen sok hasonló tapasztatatom van a cigá
nyokról, de e~ek leírása helyett rátérek arra, mi
ként képzelem el a cigánykérdés megoldását. 

Ha az érvényben levő cigányrendeleteket betű
szerint betartanák, lényegesen csökkenne a cigány
karavánok kóborlása és ezzel kapcsolathan ,a sú
lyos bűncselekmények száma is. A rendeletek sze
rint cigányoknak nem szabad kóborolni, kóborciglÚ
nyoimak nem szabad lovat tartani és mégis teszik 
mind a kettőt. Ritkán előforrdul, hogy egyes rendőri 
haJtóságok a járőrök által bekísért kar,aván tagjait 
elítélik, lovaikat elárvereztetik, azonban legtöbbször 
a sok rajkó és egyéb nehézségek miatt, minden 
további eljárás nélkül tovább engedik: őket és a 
cigánykaraván tovább folytatja bűnös üzelmeit.. 
Azon helyeket, ahol lovaikat elszokták árvereztetni, 
kerülik is. 

Tudatában van mÍllden hatóság és hatósági kö
zeg a cigányok igen káros üzelmeinek. Vajjon miért 
nem árvereztetik el minden egyes alkalommal a 
bekísér t kóborcigányok lovait és ha a hazatolonco
lásuk a rendőri h'atóságok közegei által nehézsé
gekbe ütközik, miért nem adják át őket a csendőr
örsöknek, örsről-örsre kísérni Y 

Elgondolásom szerint azonban volna egy hatá
sosabb mód akóborcigányok kézbentartására. Ez 
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pedig az igazolvánnyal való ellátás. Minden kóbor
cigány~ 18 éves korában le kellene fényképezni. A 
fényképet kopás megóvása végett egy bádogleme
zes fedelű, személyleírását és ujjnyomatát tartal
mazó könyvecskébe kellene helyeq;ni úgy, hogy a 
fényképet rongálás nélkül eltávolítani, vagy kicse
r ólni ne tudhassa. Ujjnyomat lapjUIkat, ha, nem is 
voltaJ{ még büntetve, az OrSMgos Bűnügyi Nyil
vántartásnak meg kellene küldeni. A cigány köte
les lenne az igazolványt állandóan magánál hor
dani. Amelyik cigánynál ez nem volna, azt el 
kellene fogni és ujjnyomat alapján prioráltatni. Ha 
kiderülne, hogy ilyen igazolvánnyal egyszer már 
el volt látva, súlyosa n meg kellene büntetni 
s egyúttal ,azonos igazolvánnyal újból el kellene 
látni. A fényképeket minden 5 évben meg kellene 
újftani. Ezzel el lehetne érni azt is, hogy a cigány 
csak egy nevet viselhetne, megkönnyítené körö·zé~ 
esetén az elfogást és a jelenleg körözés alatt lev0 
cigányok nagyobb része is kézre kerülne. 

Helyes intézkedés lenne talán az is, ha a ci
gányrajkót megszületése után az állam nevelőtele
peken helyezné el, ahol nem tanuln á meg ennél
fogva a cigánynyelvet sem, de nem látná folyton 
a bűnt sem... N em tartom lehetetlennek, hogy az 
ilyen kézbentartott emberpalánta jó irányba volna 
nevelhető és hasznos tagja lehetne idővel a társa
dalomnak. V,ajjon nem lehetne oly törvényes intéz
kedést tenni, hogya bűnös ,cigány tól elv,eszik ós 
gyüjtőtáborba viszik a hozzátartozójáU (szülő. fele-
ég gyermek). Nem gondolná-e meg a cigány 

ilyenkor a bilnt~ .. 
Beküldte: Bolla Mihály törzsőrmes'er (Lillafüred). 

A Csendőrségi Lapok fOllyó évi 10. számában D 

Ciglányokra v;olIlatkozó pályázatra, az alábbiak sze
rint kívánok mogfel.elni. 

A ci.gányság la történelem megáUapítása srerint 
Indinból sz.úJ'mazik. Különös kev,eré~{ ez ,a nép, mely 
szétszórtan él ugyan az országokban s mégis egysé
g-eoon évszHzado~{ óta megőrizte vándor (nomád) 
életét. 

Magyarországban élő cigányokat, hogy az ország 
hasznára lehessenek. II. József c.sMzárunk és ké
sőbb József főherceg is telepíteni 8Jkarta, azonban ez 
nem vált be, mert ,a cigánynruk 'az állandó munkával 
járó foglalkozás és egyhelyben való maradás az ős
kori vándor nomáid életével sehogysem egyezett meg. 

A cigányok igen kevés kivéteUeIl a munkától ir
tóznak. í5%-a bűnös, furfangos él,etmódjából tlartj'a 
fenn magát (lóalkusz, kártyavetés, jósliás, zenélés), 
míg 25% -,a a munkából (teJmővájás, vályogvetés, 
edényárus, toHszedés, fűzfakosár-, székkészítők, fúró, 
üllő, kaJapác.s gyártók, pöoegödör tiS7,títók és gyep
mester'Ctk) éJJnek ugyan, de ezen munkájuk is lállandó 
felügye1etet igényel a munkaadóval sz.emben, mert 
küil'önben ráfiz,et a munkaadó. 

A cigánynak 'igen furfangos az észjárása. Titkos 
hang és jelek útján érintkeznek. utaznak és mérik 
az időt. Ezen j,eJeik igen bonyolultale Minden törzs
nek és vajctának külön jelzései vannak. A jelzésel{ 
fába véseit haráInt, vagy keresztvonalakból álla
nak. HasználJnak kihegyezott. kihámoz ott fákat. út
szeli fálua vesszőt, lószőrt, sertéssörtét, ron'gyot, 
sündisznó Itü ikét, babot és tökmagot aJllmlmazn.ak. 

Ezen jelek a k,aravánok elvonulási irányára é,· 
feltalálási helyére vona'tJwzna.k. de ezenkívül hir
adússal is szolgálnak. Pl. Mi történt a törmse l ~ 
A törzsből, vagy vajda.ságból, a csendőrség kit fo 
gott el ~ Melyik iránybóil kcll tartani laZ üldö'zéstőJ or 
HoJ fenyeget veszély~ Hol van lopásra könnyű kilá
tás~ Ezen j1e1ekben van a törzsfők és vajdák pa
ranc.sa is. 

Az időt jelekkel úgy mérik, hogy az esztendőt a 
három főünnep: lrorácsony, husvét, pünlrösd és 
Szent Mihály napja szerint n.égy rés~re osztják. 
A dátumot úgy jelöíLik, hogy a ,voLt fŐÜIlnep után 
hány VlaSárnap telt lel és hány hétköznap. A v,asár
napokat hOSlSzukás YOiIlJalak. a ráköveltkező hétköz
napokat ezeken lmresztül húzott függőleges vonalak 
jelzik fába, vagy kerítésbe helevésve. Pl. nyáron jel
írás üzenetben IlátJ1.aJtó négy haránt vonail és a ke
r,esztbe húzott kettő július 5-ét jelenti, vagyis pün 
kösd után négy vasárnap teJt el IS a llcgyediJ{ után 
következő második hétköznap a kcdd., július 5. 

Ezen titkos vándorjeleik nyelve apáról-fiúr<t. 
nemzedékről-nemzedérore száll és ezek nem változnak. 

A jelzések magyaráz.n,ta: 'ha a vándorcigán v 
meghal, családja mgonaágat tilz a sátor ormára és 
lehetőleg ol'gonafával tüzel í napig. A , nyirfaág 
J'osszwt jelent. Ez esethen ,a csendőrök elfogtalr kö
",ülök valakit. A fűzfaág családi örÖm hírnöke. Ha 
az újlszüllött fiú, akkor piros, ha lány, fehér S(l;á~at 
kötnek ,a fűzfaágra. A fenyőág eljegyzést jelent. 
A tölgyfa ág rég távol volt családbeli hazarerése. 
Bőrdarab a siettetés jele. B ádogdarab , hogy az a 
hely alkalmas a pihenésre. Fehér toU baromfilopl;s 
alklalom. Kutyaszőr gY01·S irányváltoztaJtás jek. 
E",en jelek a törzs és nemzetség jelei. 

A fentLeken lúvül táltaJIánosan elterjedt.ek a 
szénnel és krétáyal rajzolt jelek, melyeket házak fa
lám és kerité~ekre írnale IDZJeik. útbaigazítások a hár. 
lakóinak vagyoni, osaládi hJelyzetéről. 

1ilyenek: D = semmit Illem kapsz. 0000 = pénz 
van itt. 0= iLtajálIldétlwt kapsz. 'r = itt jószívű a 
háznép. -r = ájtatoskodj. 6 ,== itt kártyát vethetsz. 
& = itt lehet lopni. XX == veszélyes hely. EB = ellni 
adnak. f f = itt c.s.endőr van. 8 = Mlj bOSlSzuL 
h' [harapós kutY'a van. 

Hangjelzésele éles fütty, .bagolyhuhogás, varjú
károgás. Ezek csendőrök közeledését jelzile Há
romszori hékabrelmgés azt jelZIi, hogy a közelben 
baromfi6l van. 

Eze1,en kívül még hány és hány jelzésük le
het ezeknek a kóbor, haszontalan, a nemzet testén 
féregként élő, dologtalan, ocsmány népségnek, akik 
a hatóságoknak, de különösen a csendőrség 
nek, - léifenntartásukkal már igen sok munkát és 
bosszúságot szereztek és a ' jövőben is szereznek ál 
landóan. (L. dánosi rablógyilkosság.) 

A csendőrségnek (járőrök, egyes csendőrök) a 
cigányokkal végzett nyomozások, vagy fellépéSük 
során igen óvatosnak, körültckintőnek és bátornak 
kell lenni, mert megtörtént esetek bizonyítják, hogy 
azok a c.sendőrök, akik az utasításaink szigorú sza
bályait a cigá!nyokkal szemben nem alkalmazták, a 
cigányok által végrehajtott orvtám8Jdás során sz'
gyenIetes módon fizettek az életükkel. 


