
Csendőr-pofon 
 
 
 Ez a történet a hírhedt “csendőr-pofon”-ról szól, amivel lépten-nyomon  
vádolták a csendőrt újságcikkekben, filmekben. Ez a történet azonban, amelyet egy 
őrmester társamtól hallottam, sokkal reálisabb megvilágitásban mutatja  be ezt a 
cselekményt. Azt pedig teljsen elhallgatta a sajtó, és lehet, hogy már cask mi tudjuk, 
hogy a csendőrnek hadbíróság elött kellett felelnie a pofonért, ha feljelentették. Nem 
lehetett hát felelőtlenül pofozkodni. De volt a jókor elhelyezett pofonnak nevelő 
hatása is, ami kiderül az őrmester szavaiból: 
 
 Kocsmai verekedést kellet kivizsgálnom. Jóska, egy gazda-gyerek, olyan 
húszéves forma, megbicskázott egy másik legényt. Pista, a feljelentö, csak könnyű 
vágást szenvedett a karján, amit egy igazi legény föl se vesz. De a feljelentés miatt 
nekem intézkednem kellett a könnyű testi sértés ügyében. Jóska apja, egy húsz-
holdas gazda, bejött hozzám a községházára. Négyszemközt voltunk, és a máskor 
olyan rátarti ember jóformán könyörögni kezdett. Tudtam, hogy ha ez az ember így 
megalázkodik, akkor valóban bajban van. 
 
—“Ha Istent ismer tiszthelyettes úr, ne jelentse fel a Jóskát. Nagyvérü, lobbanékony 
gyerek, az igaz, de jó fiú. Dolgos. Itt az aratás. Nem telik arra, hogy aratót fogadjak. 
A fiamra szükség van a betakaritásnál, különben kipereg a szem.”  
— “Az a baj gazd’uram, hogy Pista feljelentést tett ellene.” 
— “Tudom tiszthelyettes úr. Beszéltem vele is.  Már megbánta a feljelentést. Ha 
Istent ismer tegyen valamit!” 
 
 A kisbíróval behívattam a Pista gyereket, meg Jóskát is. “Idehallgass  Pista, 
ha jól  pofonverheted a Jóskát amiért megvágott, el van felejtve a dolog?” Pista 
vigyorogva bólintott. “Na, adj neki egy pofont és utána fogjatok kezet!” Pista lekent 
egy csattanósat Jóskának, és a két legény kezet fogott. De még el se engedték 
egymást kezét, én mindkettőnek lekentem egy-egy csergöst, csak úgy, visszakézből. 
A legények megrőkönyödve néztek rám. “Ez pedig egy figyelmeztetö 
mindkettőtöknek. Neked Jóska, amiért szégyenbe hoztad az apádat, neked Pista, 
hogy gondold meg, hogy mire veszed igénybe a törvényt. Tanuljatok belöle. 
Elmehettek!” Soha nagyobb tisztelőim nem voltak a faluban, mint ez a két legény. 
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