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ben. A papirosok ama fajtája ellen, amely nem tük
rözi, hanem betakarja, elkendőzi a valóság dolgait. 
A hasból ' előrángatott mű-fokozatosság ellen, amely
nek ezer és ezer apró részletét, valótlanságát, ferdí
tését és takargatását egytől-egyig idő és mikroszkóp 
híján észrevenni nem lehet, de ha aztán egy-egy 
előbukkan közülük, akkor azt célszerű jómarkosan 
üstökön ragadni és szerzőjével együtt lomtárba 
lökni. Ezek a parányi svindli k hajszálereken át úgy 
szerteágazhatnak egy test, mondjuk testület egészé
ben, mint a baktériumok a maguk láthatatlan útjain 
az emberi testben. Megérik ezek azt a fáradtságot, 
hogy a fertőtlenítő gyógyszereR egész légióját fel
vonultassuk ellenük s hát efféle kinin és omnadin 
van a csendőrség patikájában bőségben. N e ugor
junk mi 2 méter magasat, csak egyhuszat, de azt 
aztán feltétlen biztonsággal és minden körülmé
nyek között. És főleg: ne írjunk soha egyetlen milli
méterrel se többet, mint amennyi - igaz. 

" 
Óriási tévedés, amit a Pesti Napló április 18-i 

számában olvasunk. A bürokrácia növekedéséről 
szól egy cikk s belevisz bennünket csendőröket is 
a témába. Azt mondja, hogy az őrsön két-három 
csendőr ül a.z íróasztal mellett s bár egyik-másik 
nehezen rója a betűket, a jelentések, kimutatá~ok 
és ' statisztikák mégis m'indennél fontosabbak. Ert
hető szerinte, hogy nyomozásra, portyázásra kwvés 
idő ,iut és sajnálkozik, hogy - mint a cikkíró 
mondja - a világ legjobb altiszti kaTából szintén 
bürokratát akarnak csinálni. 

Óriási tévedés ez, mert a csendőr nem bürok· 
ratizmusból írja azt, amit ír, hanem azért, mert sze
mélyesen sem az ügyésznek, sem a főszolgabíró1~.ak, 
sern a többi hatóságnak nem számolhat be rmnd· 
arról, amit portyázása és nyomozása kÖ.zben lútolt 
és megállapított. A csendőrség valami e:;er parancs· 
noksáura és szervre tagozódik - rendelt:tésén~l 
fogva -, hát csak természetes, hogya belso admt
nisztrációban is az írásbeliség viszi a szót. Anú írás 
tehát nálunk van, az részint szervezetiinkből folyik. 
részint pedig az őrjáratokban végzett rnu,nkánk be
számolója, gyakorlati. eredménye s minden, csak 
nem bürokrácia. Statisztikát pedig e,qyáitalán nem 
csinálunk. Szeretnők látni azt a banküzletet, vagy 
akármiféle más gazdasági alakulatot, mnelyik ilyen 
szétszórt szervezetben és szerteágazó feladatkörben 
nálunknál ket'esebb írással tudná végezni a dolgát, 
és mpg núndig azon töri itt a fejét mindenki, hogyan 
lehetne csak eg:1J sort is valamiben megtakarítani. 
Különben mi csendőrök ezt tudjuk, az említett lap 
olvasói viszont ezt a kis portyázást már nem 
olvassák, nem jut hozzájuk. Éppen ezért hagyjuk (l 

további magyarázkodást, de ennyit mégis célszerű 
volt leszögezni. Leginkább pedig azért tettük szóvá 
az ügyet, mert újabban mind gyakrabban szere
pelünk az ujságokban. Hát JO, ehhez is hozzá
szokunk, meg ahhoz is, hogy többnyire melléfo.qnak 
a dolgainknak. Azért nincs hiba: a pusztamérgesi 
örsről a hármas őrjáratba ma éjfdkor éppen úgy 
elindul a járőr, núntha a cikkíró urak azt irnák 
meg rólunk, akik és amik valóságban vagyunk, de 
hát honnan is tudhatnák ezt? És még valamit: a 
csendőr nem rója, hanem írógépen ontja a betűket! 
Ebben nagyobb különbség van, mint első pillanatra 
látszik. 

Kísértet ft cigánysoron. 
Íl'ta: KARAP FERENC ny. tiszthelyettes. 

Különösebb dolgunk nem volt akkoriban. A köz
ség kezdett megnyugodni a háború, forradalom és 
megszállás zaklatottságai után. Ezért aztán mintha 
fejbekólintott . volna bennünket valaki, oly váratla
nul ért ho.zzánk az a hír, hogya nyugati cigány tele
pen "kísértet" jár. Még pedig valóságos kísértet, 
aki szemtelen kopogtatásával a sok cigány lelki
nyugalmát annyira megzavarta, hogy azok már az 
elköltözködés gondolatával foglalkoztak. (Bár men
tek volna.) 

A sok beszédet aztán megúnta egyszer az örs
pamncsnok is. Éppen indulniakaJrt az ügy tisztá
zására, amiko.r beállított az Öl'sre Gal'gya csendbiz
tos úr (afféle esküdti tisztség ez arra, a régi világ 
maradványa), ki hosszúszárú tajtékpipájából pöfé
kelt v.o:lna, ha a pipa égett vo.lna. De a pipa is csak 
akkor ég, ha meg van gyujtva, de a csendbiztos úr 
azt ,elfelejtette meggyujtani. Igy csak a csutOl'át 
nígta; izgatottan, riadtan intézte hozzánk a kérését, 
hogy csináljunk valamit a~okkal a büdös cigányork
kal, meg azzal a ldsértettel, mert ő mwr be se bír 
menni tőlük a "hévataljába!" 

Az Öl'spaTancsno.k maga mellé vette, s úgy in
dultak a he'lysz.ínre. Ott különö's látvány tárult sze
meik elé. Az egész cigány telep kihalt volt. A sok 
cigány pedig a magyaro.k házai előtt, a kíváncsi 
magyarokkal összeverődve tárgyalta a nagy ese
ményt. 

A járőr első teendője az vo.lt, hogy a zajongó 
cigányokat elcsenclesítette, mindegyiket hazapfwan
c1>olta a kunyhójába. ,Azük el is i n du'lta'k , de a ci
gány telep községfelőli árkánál tovább nem mertek 
menni, o.tt az ál'okparton sorba, mint a varjúk, le
iiltek és ott "árták kál'ogva a további fejleményeket. 

A járőr a csendbiztolSsal bement a V,adász Laci 
kunyhójába, mert megtudta, hogy ott van a kísér
tet. A kunyhó már teljesen üres volt, mert Laci ci· 
gány már előtte való nap kihurcolko.dott belőle és 
családjával együtt a keleti cigány telepre költözött, 
Igy az sem volt, ki a járőrt a tényállás felől ponto· 
san tájéko.ztatta volna. Csak a szomszéd cigányok 
összefüggéstelen szavaiból tudott meg egyet-máJst. 
'l'öbbek között, hogy a kísértet a kunyhó sarkánál 
s70kott jeleni;U{,ezni kopogtatásával. 

A járőr ezután elcsendesedett, figyeimét a sa· 
ro kra fordította, lélekzetvisszatartva figyelt és -
cwdák-csudája! - a sarok ból, a föld alól csakugyan 
felhangzott a kísérrteties kopogás. Három, három, há
rom, összesen !kilenc egyhangú kopogás., ami kisvál'
t8tva újra megismétlődö,tt. 

A csendbiztos úr annyira megíjedt, hogy api. 
pája úgy járt ,a fogai !között, mint a rezgőnyáJrfa 
levele. A járőrvezető átlátva a helyz,etet, az amúgy 
is szökni akaró csendbiztost elküldte, hogy hozzon 
két magyal' embert és két ásót. Az el iis ment, de 
vis,sza sem jött többet. De a két hajdu, akiket ki
l'éndelt, ásólkkal megérkeztek. Ezek a járő1' útmuta· 
tása mellett elkezdték a kunyhó padlatát ásni. Ás
ták, listák a legnagyobb figyelem me:Uett, de bizony 

A m. kir. csendől'ségnéI 1890-ben l'endszeresitették a hát .. 
börönd öket. Ezek síma fekete bőrből voltak és elsősorban a 
tábori csendőrökül kijelölt csendőrök felszereléséhez tar· 
toztak. 
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ott semmit nem találtak. Azután a két hajdu neki· 
e<sett a kunyhó padlásának, meg a tetejének. A sást, 
nádat mind l,edobálták róla, sehol senuí:1i gyanús jel. 

Mi a laktanyában vártuk a járőr megérkezését. 
Hitetlenek voltunk. Kételkedve fogadtuk a járőr el· 
beszélését, hogy hal'lotta a kísérteties kopogtatást. 
Tudtuk, hogy örsparancsnokunk alapos munkát szo
kott végezni, így megnyugodtunk abban a továhbi 
intézkedéséhen, hogy az éjjeli ' szolgálatra kivezé· 
nyelt járőrök a Jmnyhót é~ !környékét tartsák 
állandó figyelés alatt és ha valamit észlelnek, jár
janak el a saját belátásuk szerint. 

Örömmel vettem a parancsot, hogy mindjárt 
akkor este he<lyiügyeleti szolgálatba megyek. 

Egyenesen a cigány telepre mentünk. 
Lélekzetvisszatartva kezdtünk figyelni, de sehol 

semmi nesz. Harsztalan vártuk hajnali 3 óráig, a kí
sértet nem jelentkezett. 

BevonuHunk, nyugodt lelkii'smerrette1 feküdtünk 
le pihenni. Nem hittük az, egész dolgot. 

Nem úgy ám a közvélemény! 
A helyszínről megszökött csendbiztos a község

házán elbeszélte észleleteit bíró és ,esküdt uraimék
nak. Er.re az elöljáróság vette kezébe az ügyet. 

Másnap reggel a főbíró vezetésével az elöljáró
Eág tagjai megjelentek a cigány telepen. Párosával 
bementek a kunyhóba és mi tűrés-tagadás, hivata
losan is megállapították a kí>sértet jelenlétét, mert 
az ismerős kísérteties kopogtatás újból hallható volt. 

Ezért a főbíró elrendelte, hogy egy kÖlZérendőr 
maradjon a helyszínen és ha a kísértet jelentkeznék, 
kérdezz,e meg tőle, az elöljáróság nevében, hogy mit 
akar~ 

A közrendőr ellenben azt mondta, hogy inkább 
leteszi a hivatalát, de ő nem lesz kísértető'l'. 

A kísértet mendemondája pedig közben nőtt. 
egyre nőtt. Egyszer aztán olyan nagy 'lett, hogy el
jutott ,a vármegy,ei csendőrparancsnokságig, amely 
jelentést tétetett magának az ügy állásáról. 

Valami ujságü'ó is megneszelte a dolgot, annak 
révén beke-rült a hír a debreceni lapokba és így az 
egé,sz környéken elterjedt. 

Minke,t nagyon bántott, hogy bár eltelt már 
vagy 8-10 nap és különösen szigorúan figyeltük a 
cigány telepet, ott éjszakákat eltöltöttünk, eredményt 
elérni mégsem tudtuk. 

Oka ennek az volt. hogvel sem tudtuk kÁnzp1ni. 
a .. veszedelmet", ami eltagadhatatlanul .ott volt. Má
sodik és legnagyobb bajunk az volt, hogv nem egyez
tettük össze ész:le,leteinket .,szaksz,erűen". Az ÖTS fele 
legénysége mindig napnal figyelte II Id~Ártetet és 
nappal mindig jelentkezett kopogásáva:I. Magam pB
rlig a legénység máRik felével mindig éjszaka figv,el
tem a kísértetet. Mi sóhasem ballottuk. mert é:iiel 
nem jelentkezett. Milyen 'egyszerű lett vo:lna össze
egyeztetni beszerzett adatainkat! Ehelvett elkezd
tünk vitatkozni. Kinev,ettlik azokat, akik a kísfirte
ties k.opogtatásokat hallották és mégee keresték ki 
az okát! 

Egyszer aztán megint szolgálatban voltam. nv"
moztam. Jól sike'l'ült ... "Pászolt" volna befeiezésül 
fl. kísértet ügye. U(l'V terveztem. hogy megint meg
hallgatjuk és ha je1entkezik akkor ásunk, vágunk, 

Ki tudja? 
HogJ/ hívják Svájcban azt a két híres magaslati 

gyógyhelyet, ahova többnyire tüdőbetegek járnak? 

kunyhót dön tünk mindaddig, míg nyitjára nem 
:iövünk. 

Igy érkeztünk meg a határhól egy gyönyörü haj
nalon és anélkül, hogy valaki észrevett volna ben
nünket, sikerült a kunyhóban figyelő helyünket el· 
fog'lalnunk. Bizony, úgy 10 óra felé azután mi is 
megdöbbenve meghallottuk az első hármas kopogta
tást és a három, há:rom, háTam jel, szüntelenül foly
tatódott. Ekkor mi ott a gödör fenekén elkezdtünk 
gondolkozni. A hang még mélyebbről és oldalról jött, 
de honnan ~ Mitévők legyünk~ És a kopogtatás nem ' 
szűnik, egyr;e tart! 

Na hitetlen Tamá;sok!~ Most mit csináltok~! 
Egyelőre csak úgy határoztunk, hogy nincs más 

hátra, mint ásatni Nem baj, ha a kunyhó falai össze
omlanak! 

J árőrtáJrsam kiug:rott a gödö'rből, hogy ásókért 
menjen, el is tünt a szomszédos magya'l' ház kapuján. 

Magam is elhagytam ugyanekkor a gödröt, ez
után a környéket nappali világításhan megvizsgál
tam és a következőket állapítottam meg: 

A k'érdéses cigányte1ep a városi faiskola, laz 
úgyneve,z.ett "epreskert" mellett feküdt. Az epTes
kert a cigány telep WI egy óriási, nagyon széles és 
mély áJrokkal volt elválasztva. A kísérteties kunyhó 
a telep közepén éppen az epreskerti nagyárok sar
kában állott, úgy hogy a kunyhó ajtajából az árkon 
derékszögben végig lehetett látni az epreskert olda
lát is, a végét is. 

Szemlélődésem közben az árkon keresztülmen
tem, felkapaszkodtam az ,epreskertben levő árok ma
gasabb oldalán és nézelődésemet ott folytattam 
tovább. 

Sehol sem ... , midőn egyszer a füves árokpart 
beszakadt alattam és egy óriási, nagy gödörben ta
láltam magamat, majdnem rázuhantam egy a gödör
!:en meg búvó cigányra, ki váratlan lezuhanásoml'él 
éktelen jajgatásba, 'sivalkodásba fogott. 

Szememből a homokot kezemfejév,el kitöröltem. 
f.zámból kiköpködtem és a jajgató. sivalkodó ci
ványnaJk a nyakát elkaptam, a földhöz vágtam, ma
cam is elkezdtem reá kiabálni, vele birokra keltem, 
~ert felugorva, ott ak~rt hagyni, el akart menekülni. 

Ekkor érkezett a nagy gödör epreskertbeli nvílá
sához, kezében az ásóval a járőrtársam, ki a kiabá
lásunkat meghallva, szintén átmászott az árkon. 
Regíbségével azután a cigány t megbilincseltem. ez
után az alattam lezuhanó homokkupac alól előkerí
tettük, kiástuk a puskámat, mit a zuhanás közben 
elejtettem. Ezután a cigány és a gödör átviz.sgálásá
hoz fogtunk. A cigány egy tagbaszakadt, 30 ,év körüli. 
általunk személyesen ismert Guri Jóska nevű cigány 
volt. Ez volt a kísértet! 

A kezéből egy fakalapácsot vettünk ki, mellj'el 
a gödör fenekén 8 darah, szájukkal a földhe leásott 
sörösüvegre ráfeidetett és egy méter hosszú, 30 cm 
széles, vékonyra gyalult bükkfadeszkán kopogtatva, 
i~esztgette a többi cigány társait és a 0sendbiztoshoz 
hasonló gyengébb idegzetli embertársait. Kevés étel
hulladékot, egv gyufásdobozban bagót és a gödör sar
kában szén ából egy fekvőhelyet találtunk. 

Kérdésünkre Guri Jóska elmondotta, hogy a 
kunyhó gazdája, Vadász Laci cigánv neki sógord.. 
mert felesé!:?;e. a Laci hu~!'a. Az öreg Vadász a kora 
tavaszon elhalálozván, a 'kunynót Laci fiára te,stálta, 
dacára annak, hogy az öreget életében az ő felesége 
ápolta. Hónapokig veszekedtek, civakodtak, marakod-
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tak Lacival a jussért, de az nem engedett, sem kár
pótlást nem volt neki hajlandó fizetni. 

Emiatt E}lhatározta, hogy a 'kísértettel Lacit és 
feleségét a kunyhóból elijesztj, tudva azt, hogy min
den cigány nagyon félénk. A beszakadt . gödröt nem 
ő ásta, abból valamikor, míg az epreskert nem 
volt bekerítve, a környékbeli asszonyok agyagot szed
tek 'ki. Nagyon megörült, mikOT Laci cigány a kuny
hóból kiköltözködött. Ijeszigetésével ekkor azért 
nem hagyott félbe, . nehogy az visszahurcolkodjon új
ból. N agyon tetszett neki az ötlet, működését felszó
Iításunkra azonnal bemutatta. 

Megállapítottuk, hogy a gödör feneke pár mét,er
rel lejjebb volt, mint a kunyhó padlója. A kunyhó 
pedig, mint már említettem, közvetlen az árokpar
ton állott, éppen egyvonalban a gödörrel. Ezért hang
zott a kopogtatás olyan mélyről és oldalróll. 

A kopogtatást csak nappa;l folytatta, időközi 
megszakításokkal. Ejjelre azért nem maradt ott, mert 
ő is félt egyedüL A gödörbe észrevétlenül be tudott 
jutni, mert az ároknak az eprresk,e'rti oldala olyan 
magas volt, hogy ,egy ember kiegyenesedve sem lát
szott meg a cigány telep felől. Állítása szerint, ha va
laki a kunyhóba bement és ott beszélgetett, ő azt rej
tekhelyén hallotta, tudta, hogy figyelik . Eikkor min
dig pontosan kopogtatott a fakalapáccsal, hogya kí
sértetnek minél nagyobb híre terjedjen. A főszolga
bíró azután 14 napos kopogtatási póttanfolyamra 
rende'lte be - jelentésünk alapján. 

JÖJj'ön 0& május ~ 
Itt van a május, dala zeng, 
Zuhog a tavasz vére. -
És áradatban hömpölyög 
Az élet friss reménye. 

S mikor mindenki ujjong, - csak 
A magyar néma, fáradt? 
És nem nevet az élete 
A színverő határnak? 

Magvető keze látlanul 
(Jkölbe szorul félve? 
S felvillódz könny merő szeme 
A sodomai égre?! 

Miért vagy te tarka május 
Őszes-táj idézője, -
Mért kell e népnek hitleső 
Bússágban álmát szőjje? 

Hisz örök hűség-csókjai 
Ezer éve hogy hullnak 
A rögre, - dicsőségére 

A láthatatlan Úrnak! 

Jöjjön oly május, hogyha tud, 
Mely mámorral űz minket, 
S feltámadásba éTleli 
Az üdvözítő hitet ... 

vitéz Gereöffg Géza százados. 

"Al(e.IIIMI( A liMII.il! - -
Szovjetkém,mintLady Nicholson. 

(Egy or osz kémnő írásaiból.) 

Egyik tervemet arra a történelmi tényre a1a
poztam, amely szerint Bukarestben pénzért mindent 
meg lehet venni - és gyakran megtörténik, hogy 
maguk a miniszterek 'az eladók. Párisban elmentAfll 
a Cook utazási irodába és előkészítettem romániai 
utam tervét, illetve Lady Nicholson, Chingford 
Castle Essex részére állíttattam ki ' a költségvetést. 

Ennek a névnek a kimondása már elég volt ah
hoz, hogy alf, irodafőnököt a legmesszebbmenő udva
ria."ságra hangolja és minden kívánságomat gon
dolkodás nélkül teljesítse. Cook bejelentette jövete
lemet a bukaresti fjóknak - és meghagyta, hogy 
külön vezetőt bocsássanak rendelkezésemre. Egyik 
páribi ügynöknőnk kísért el, mint társalkodónőm. 
1\[a rinka asszony - így hívták társalkodónőmet -
éU,,:.apja a cári uralom alatt előkelő bíró volt, leá
nyilt igen jó nevelésben részesítette, tökéletesen he
szélt orosz nyelven kívül : lengyelül, franciául, an
golul és németül. Romániát régebbi utazásaiból na
gyon jól ismerte . . . 

Bukarest kisebb a Rivierán levő legkisebb fran
cia falucskánál is. Szállodánk igazgatója a Cook
iroda alkalmazottja volt, ~ előkelő hangzású ne~ 
vem annyira izgatta, hogya régi angol nemesek 
családi indexében kikereste a Nicholson nevet ... 
és a legelőkelőbb lakosztályt rendezte be szá
momra! 

Az igazgató rosszul leplezett kíváncsisággal 
óhajtotta megtudni, hogy voltaképpen miért jöt· 
tem Bukarestbe. En nem kínoztam sokáig, hanem 
már megérkezésemet követő napon titokban átad
tam neki egy Manelescu ezredesnek címzett .levelet 
azzal a kéréssel, hogy adja át címzettnek a had
ügyminisz.ieriumban, édesapám legjobb barátja és 
tudatni akarom ittlétemről. Azután megbíztam, je
lentsem be a nemzeti banknál, mert néhány csek
ket kell beváItanom. Olyan helyeken, ahol a nagy 
nevek szédítően hatnak, nagyon helyes, ha az ember 
helyi nagyságokkal jelenteti be magát, így az ajtók 
könnyebben nyílnak meg. 

A szálloda igazgatója rendkívül meg volt 01é
gedve - ezt igazán könny ú volt leolvasnom arcá
ról - mikor kezében tartotta a Manelescunak cím
zett levelet.. . a nemesi ősi kastély tehát elvitáz
hatatlan valóság! Az igazgató nagyon büszke volt 
megállapítására. 




