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"Gondolj merészet és nagyot, 
És tcdd rá éltedet,. 
Nem uesz el bármi SOrs alatt, 
Ki el nem csüggedett." 

Vörösmarty Miluily_ 

.-"'S, 

ESEMÉNY-LEIRÁSOK A CSENDŐRSÉG 
ÉLETÉBŐL. 

I. 

A. megfagyott csend6r. 

Az erdélyi hasasok közt. épen az 6-Rad ná
ról Bllkovinába vezető útvonalon vn II egy lIlagá
nosan álló csenúőrségi laktany"nk, nlelyben nz 
ott elterülő havnsi legelőrő l elne vezett •. poj"Il~
rotllndai őrs" vnll elhelyezve I~z t n.z ő rsöt a 
hetvenes évek yégo fe ló a lIIolclvából és Bllkovi
nából gyakrabban betömi szokott rabló o",llClák 
megfékezóse végett úIJítotfllk fel. s azót:t czrljá
nak tökélctes<:41 meg j,; felelt. 

Hogy at' : Icmcknck lllily óriási nehézsógei
vel kell ezen minden emberi Jnklól körülbelül 
15 - 20 kilomp.trrnyi távolságra eső őrs legény
ségének megküzdenie, bizonyítja a következő szo
morú esemény: 

188'10 év telén az említett őrsröl Dávid Miklós 
csendőr tHi járől'kclnt n7,On utasítással vezényel
tetett szolgál,üba, hogy az "Arrrnyos Besztercze 
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• foly6"-ig vezetó útvonalon portyázzon, Az elindu-
lás reggel 9 óra tájban történt, s a visszaérkezés 
rs1i 8 órára ,"olt ki!l"izre, Az örsparancsnok l's a 
többi csendőrök otthon voltak, " Dárid eselIdőr 
swlgálatállak scm volt tulajdonképen og,I'éb L:z(qja, 
mint hogy a még hiünyzó külszolg,ílati ónikat 
swp0l'itsa, nlÍ"ol a szolgitlati u1asít,í.sban eliii!'\ 
ól'aszáJlllJoz még nélu'my hiányzott. 

Estefelé kegyetlen hóvihar keletkezett, mely 
a maga havasi borzasztósáwíban ilL-ott több me
ter l11n.gasra hallJlozta őssze a Imvat és mint a 
végitélet harsonája ordított keresztül a rengeteg 
ordőkön és meredek szirtek en. 11]g,Ysz6val inuid
sügra 1anító idő volt, 

A honn lén) csendőrök azt hitték, hog.\" D,í
"ül csendőrt a, "ihar még ""lalJol a" Aranyos
BeszteJ'(;ze völgyélJlm talitIta, " ig}' alkalma Iehe
tett valamel yik ütkaparó házába beté1'lli; de e 
feHevé,ükbell, mint k~sőbiJ sajnosan kitüllt, na
gyOll is cs,.lódtak. 

Dávid escndőr, midőn a vihar kezdődött, már 
közcleLiJ voll alaktanyához, Ulint nlÍndon egyéb 
IlJcnetlékhelyhez, s így II téli időben hirtelen be
állni szokott szurok söt(:fségbell útjM ösztönszo
ri'i1cg a Iaktallya felé folytatta; hanom a süppe
dezl' és Illély hóban borzasztó fáradságáb" került 
az előre haladái:t, - elannyira, hogy végkimerü
lés fellyegette; mi ukból kissé lllegl'ihcllendö egy 
kiálló ~zikladal'abra leült, alig pár percz mulva 
azonhnn érezte, hogy tagjai zsibbadozni kezdenek, 
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t's erős szervezete kezdi megtagadni a további 
szolgálatot. Borzasztó megeróltetéssel kelt fel he
lyrról s támolygott tovább, mert máI' nem hirt 
többr egycnesen menni. A megfagyás SZÖ l'llYü 

előérzcte eg0sz valóját áthatotta; dc még mindig 
eszmélt, 6s 5 vészjelző lövést is tett. hanem h;i~ 
ozek ha.ngja csak szunyog-dongás volt a vihar 
harsogásához képest . 

y égre alaktanyától ftlig e7-or lépésnyire 
eszm610tlenül összerogyott és úgy feküdt IlIásnap 
J'oggrli 8 óráig, a mikor a kCl'P.sése, illetve el
leniírzé~~ Yégett ütbailldult öJ'spal'ancsnoka által 
feJtal(dtalott, 

1<] szorenrsétlenségben lIIég szerencse volt, 
hogy II J1lindenütt meredek mélység szélén l!uzócl.ó 
útvonalról le nem tért, mNt különben menthet
lenül elpusztult volna; lllost is csak jó meleg 
ruhája és hóval való beföd~tése menté meg a 
teljes lI1~gfagyástó1. Vadállatok tól ilyenkor mlÍl' a 
havasokoll szó sem lohet; mert ezek az élelem 
teljes hiánya miatt öszszel az emberlakta helyek
hez közelebh hl'lzódnak; de ha fennállott volna 
az esl letöség, Dávid csendül' Illég a vadak mar
talékává is lllhetet! volna, 

Az örsparancsnok már elhaladt mellette, mi
dön az itt-ott elötünő lábnyomokr61 látta, hogy 
a friss hó esése óta valaki a laktanya felé jött, 
a mi azhín fl további keresésre öszlönzé. Korc
slÍsM csa khamflr sihr kOl'onázta; rá akadt az 
élettelenn ek látszó csendőn'e; kezével kiásta őt a 
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hó alól, {>s köpenyé"e l befedte, Uli alat! ki"iJálá-
~ siLl fl Inktanyában meghallva, clií~iettek a többi 

csendőrök és egy Rzin tén közelbcn lakó ordó-ól' 
is, kinek ~egél.l-ével fenyőgalyakbó l hordágyat 
rögtönözve, Dávid csendőr alaktanya elöszobá
jába br~zlíl l íttatott. 

Ezu[,Í,n a felélrsztési kiséri etek vétettek e l ő. 
Ruht~i eltávolítása után teste hóval befödctctt, és 
igen óvatosan, nehogy fl mcgmerevedett végta
gok letö/'jcnek, hóval dörzsöltetett, s 1,dut:\n a 
merevség kissp csillapodott, bevitték a testet a 
kissé melegebb szobába. KÜl ülbelül 1 órai id ő 

• lefolyása után a test letörölte[ett, Illclcgítet
len jlokr6cz ba burkoltatott, és fületlen bzo bában 
ágyra tétetett, hol fejére hideg borogatások ra
kattak, 'a dörzsölés mindadd ig foly tattatott, míg 
a bő l' pirulni és melegedni ker,dett; miko/' aztán 
n II1cstcrsrgQs légzés nehányszori allmlmazása 
folyt{1lJ a világos álctjelek mutatkozni' kezdettek. 
'A beteg gyöngén lélekz0Jl i kezelett és szemeit fe l
nyílá, mire melogítctt ágyba tétetett, R Illelegített 
bOIszeszszel bcc1örzsöltetett és kann lank in t egy 
kevés rnolegitett bort, k rlsőbb pedig húslovest 
kapott. 

A megfag.l"IS utóbajnit no besr.t.cl'c;"oi kato
nai kórb:ízban enyhítették, és annyira. kigy6-
gyították, hogy csupán ar. egyik lábfejéu nyil t 
ki olykor-olykor a seb ; dc változó idő al
kalmával egyéb testrészeibcn is ércz csüzos fáj -
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c1aIJll~kat, a melyek miatt szolgálatra végleg alkal
matlannak is osztlílyor.tatolL 

Szolg,r1ati szempontbó l vizsgítlva ez esetet, 
ogy részt látjuk, hogy itt is a parn.ncs tilalmának 
azon áthágása. boszulta meg IWlg<Ít, moly szerint 
csu pán a swlgúlati órák szapol'Ítása végctt úti 
járőröket kivezényclni nom szabad; mort onnek 
szolgidati czélja nincs, és a csenclő l' sokkal több 
haszonnal foglalkoztatható otthon; - Hllis részt 
azt is hlljuk, hogya fzolgálati utrlsításJJak azon 
határozvánY3, moly szorint a csendőr ,iltal na
ponta 8 órai külső szolgálat tflljosítendő, nómely, 
ink:íbb csak nyári örsnek rnonellm[ó hava si őrs 
által a legénységnck czéltalan hajszolása né lkül 
nem cgésben teljesítlwtő. Ily kÖl'ülnl ények közt 
teMt szószerint igaz a sWlltirásnak ab a mondása: 
hogy: "a betli öl, a lélek clevenít." 

Az elólj;'trók kötelessége ily l'rnilkiv üli viszo
nyok közt a szolgúlat szabltlyoz,ísa. i"llllt a kellő 
lépéseket megtenni j a mit első sorban az órsptt
rancsnok nem hogy megtett volna, do ső t bámu
lalldó közönynyel az cste haza nellJ érkezett üse lld
ő rének felkeresésére csak IJl1ts nap rcggel indult 
el; mely közömbösség különbeú az otthon volt 
összes csenclóröket is terheli j mert a szolgálati 
szabályzat L részének 25-ik pontj[t szeri nt "A 
h a l' cztá l' sa knak mind en körülmények 
k ö z ti k ö I c s ö n Ö R i os t á P o Li. s á t a k ö z s z o l
l e m é s e g y e t é r t é s p a r a n c s o l j a"« 



t 

II, 

A bátorság jutalma, 

"A bátrakat a szcmilcsc segiti." 

A magyal' alföld dél ibábos ronam termett 
betyár nem szokott holm i közönséges gonosztevő 
lenni: róla fl ponym-irodn,]om terén ékes I'igmu
sokban bösköltellJények rnekeltctn~k, ele slít hir
neyps iróink l1liíY~iben is találbalunk róla oly 
vonzó leinísokat, melyek szinte dicsfrnynycl öveel
zik őt, VoltHk oly IJPtyúl'ok, kikről egész l'egekör 
képződöi!; [ll. Bcrskercki, Pnlatinszki, Zöld l\iar
űzi - 6s Rózsa Hánrlol'l'ól ki ne hallott volna va
lamit mesélni? 

\'rpköltészetünk S~1lJ egrszen közönséges h~
lIfndónak tekinti a betyitrt, A "Súl'g~ csikó" űzi
mű nópszinmiíbell ~zt (h,lolják )'ól~, hogy: 

~ Kagy az én rózsám t:rcjc; 
Kilencz pandur sem bir veje . 

Számos népdnlnuk tárg va Ő, s a rajongó 
ifju krpzolete szinte irigyli tőle azt az életet, mely
ről igy szól allóta: 

"Betyár vagyok, tiigas pusztíík kir,Uya, 
Bjrodalmam az alföhlnck r6mija, 
Dombja, halma, a meddi/.( csak szt:rnum lát, 
Tengerem fl rczgö, fényes délibáb. <: 

j 

~ 

Ez ('llen, az erkülc~i~l;get kPt~égtl'lf'niil ve
sz6lye7.tető ir<Íny ellen, JJHí l' tö1ilJsziir türlr l,tek 
ugyan febzólamlfÍsok; de hi:íha, ;J, JlJrl)' g,"ökrr pt 
vcrt JJurjánt ncul oly könn,ll'n 1P1J('t kiil'l:lll i, Leg
jobb gyóg,vszer ellene a IlIih'eltfiPg tl'r.i('~zt6Re, 

~ A gyászos dirsósrg szoJllja, p:írosulm II Rzi
liij el'kijl,'scscl, ma már Ilelll terelllt ll gynll nnnyi 
betyárt, mint hajdan, (le mind amellell fOl'(llJi
nak el ő lJln,t is esetf'k, a l))ely,'k l)(,11 RZ(,l'ep jnt 
I1rki, ":ír II moslanit Iwíl' II P JJ" igen szokták 
lIIPgénekelni, - hanem a csendiíri',k ist!'n igazá
ban l'a81':, verik s hrkis01'ik a höl'lönhe, 

~ljnc1cn azt bítszik hizollyítni, hog,Y a IIIÜ

vcJtörg terjedésél'el és fl ('sPlldől'séglJpk egl;sz ha
zánkhan tiirtrnl felitllit.ísál'al a hetY'II' ,il<Ígllak 
csi ll aga Ictlint. fi <lZ utóhhi 6I'ekl>l\I,' Í1gysztÍldn 
l'('nrlki"iili ,éget krl'f'Z azollPsemény, melyet. a 
következőkben fognnk elbeszélni, 

* • ::: 

Az l R82-ikél' ,'rgC' fel6, midőn tllr!\'n l,~\'ő -' 
leg ,- ft lll, kir, cspndiíl'sl'g n [\~,ik Sz<ílll ll kas
sai kerti lethl' n, ,Li 10 mása i n ak el f,,!!1 ahi sa cZ"'Ij,i hó I, 
I';l'délyl'ől ,ítköltiizült·, 'l'isznfürodl'n ,;, kiil'IIy6krn 
két, igrn gonosz Itirern álló fUi'" I,rt.\'~\l' iitto 
gnl'{lzr!rílkodásait. I~~z('k rgyike I~J l' ti (~I Y i Hy ü I' gy, 
tiszafüredi születrsii gnlyás-1lOjtár lIIár elöziíleg 
lólopás(oJ·t 4 <'I'ig \'olt a dűz i feg,l'házhaJI elzár
va, a hol szoros haJ'átságol kötött K o z III II I s t
v á II szolnoki szülerésü ifJlIva!. a ki szintrn ló-

j 
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lopús0rt kel'ült n hüyösre, A fegyltiLzban közös 
sZ<.Íllásuk lel'(\ll, cl(\g idejük és alkalllluk volt a 
jövőről ellll('lkcdni és tenezgdni; halJeJlI hát a 
helyett , ho g,v lL jó útra tprést hablroztitk volna 
el, közös lJleg;Íllapodásukká az lett, hogy "betyft
rok" lesznek, 

A börtönből fi mult nyáron luajdnelll egy
sZűlTe 8zalmdultak ki, Ekkor ](U7.llI>l. Istvánt" cs , 
és kir, közös hadsereghez besorozták kntonának, 
s kikópo7.ósét Ill eg is kezdték; dc ,l profuut nem 
izlelt-e Jleki vagy a fegyelelll és rend. esct~ ne
hezéro 'I bizlosHn nom lehet tudni, ('lég az 
hozztÍ, hogy ('sakhulI1r1l' búcs li t moudott fl kiltonai 
gyöngyrIetnek, s b[!itúnyármk azt se Illoudva, 
hogy "bofellegzett" ,teljes ogyonnrlHíjábun - fegy
verét is magál'nl \'ive - megszökiitt, 

Előzetes IIlcgbeszélésük szcrint a két "jó 
madiLr" a kun-szcnt-m,htoni csorb:t pusztlLll ta
lálko/.O(t, ri lJOI legelső goudjuk rolt cgy izraelita 
földbirto];os(ól két jó lovat rabolni és Il'Lla vcn
dégséget cliapni j ez alkalOlUlllal, Illinl,egy biztosi
tékul, a k00s is ,il tal kisértették ki ma.gllkat a ta
nyáról. 

Nernsok,íra. betértek H.rkás községbe is, s 
itt egy kor~smúrost nejével együtt rtgyonlől.t.ek s 
kiraboltak; azután r'ttközben raboltak egy könnyli 
kocsit és lószerszámo!. 

r~lsö könnyü sikereik kö\'etkP-ztében oly vak
merők lettek, hogy bekocsiztak a nagyobb köz
ségckbo, s folytonos lövöldözéseikkel roppant fé.-
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leloOlbo ejtették az egész kiil'l1yékct j de login k:íhb 
ganlzd,lIkod tak Tisza-Fürerl eJl s HZ Ollllok, lIIiutcg,v 
4 négyszögmél'tföldot tevő Imblrán l evő tHllyilkoJl, 
Itt ar, l1l:asági lakások ba gyakral i bdekiutcttc'k, 
és mintha m:í,r ők lettek volna rt húzi II ra,]" jlrl

rancsoltak maguknak mindent, rt IJlirc csak szCtk
ségök volt, 

Sokszor megl.örtént, hogy ogy-egy úri OSrl

hídnál fegyvel'cikrt az asztalm maguk oleibe rak
va, a hiLzignúlüvnl koczingaftak, ft nőkol pedig 
ölclgett~k, s magukkal dalolni krilyszcl'Ílctték 
CSuP~\ l'é l e l emlJő l nelll ellY kecses ('pcJ'ajk H·lott 
nokik csóko! j de a hol öreg volt ft gaz(]a s fiatal 
a menyecske, talán jó szivvel is acItál;, mert 
lJl(>glehetős hetyke legényekkcl volt dolguk és 
kiilönben is ily váls,ígos helyzetben nem lehet 
csod,Uni, hogy "Az asszon)' ingatag! ' , " 

Voltak esetek. m időn a IJotyárok borizi't hang' 
jai közé "kedves háziasszoll'y allLlalitó sopl',ín 
hangja vcgyült, mint a mcnydörgés közé a fü' 
lcmü!e écles dala, 

De hát ncm is rosszuivelle az ki mag,ít, 
mielőn közös akarattal, ' - vagy pardon! ft nők 
csak kényszerítve - elrlalolbík HZt n. nótát, hogy : 

"Tizenhat esztendős még én ném voltam, 
ThIikor az apámtúl lopni tanultam i 
Nem félek én a vánnégye kezétől, 
Letagadom a csi.llagot az égről. ~ 

Persze, hogy gyöugyélrt volt ez idáig, ha' 
nom hitt ri tanyai Ul'ak kezdték lJIegsokalni a 

, 
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tréf,it és a ki csak tehette, beköltözött a városba, 
gondolva. h0i!Y ott talán n~m lesr.nek l'ettegteh'c 
a bef.Y'1I'ok áltnl, de biz ezek jó i~meróseiket ott 
is gyaln'an fclkcrAsték. 

Tiszafül'ednek II hivatalos "Hrlység-névtár" 
szerin t 6846 lakosa van; fl betyárok azonban 
nem (örődve ezen népszi1mlálási tekintélyes szám
adattal, a v(]rlls ko!'csmáiball és utczáin éjjel-nap
pal hRtallll~' IÖI'ölrliizéseket vittek véghez, s mint 
valami diihiis ő!'ült,'k j'Ll'tak; ezt látva a Itlkos
ság Rllnyim mcgijNlt, hogy nappal sern igcu Ulert 
az utozán l11utatkozlli. I,jgy szóval biz ott il két 
betrá!' \'olt Ho holyzPl lI!'a. 

B Iiit'hellen ,lllapo(oknnk a lTI0gyei hatósiÍg 
véget yelelldö, két l'Bcndbiztos vczetrsc alatt 18 
pandur! ösz[Jontositott. Ezek egy éjjel meg is lep
trk a hetytírokat, II kik azonban hirtelen össze
szedvpn magukat lÖI'öldözni ker,dtrk, s így :t pan, 
durokat annyirfl megria~~tották, hogy valahtíny:tn 
,"olfak. annyi I'e!P szaladtak. 

'" F.z nem mesr, rz tény! s a követkrz(etóse
ket az olvHSó könnyen kivon hatja belőle. 

TCrlJ ll:,zcteselt e"ltI'án a betyárok még na
gyobh y,:n;zl'llll't krlptak, Í's minrlrnütt bántatla
nul lllllt ,llkozhnttnk. Dr embpl'ül ki is zsákmányol
ltik eliínyös helpetlikot. 

Nevezetesebb tetteik közül, c~ak neluínyat 
emlitünk fel. 

Tisza-Szőlósijn' hetél'tek egy lakodalmas ház-
110Z s az egész násznépet elkergetve, egyedül ma-
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rad tak a zenészekkel ós majdnem 24 óráig ott 
dorbézoltak. 

A "patkósi csárdá" -ban izraelita lakodalom 
lévén, a násznépnek kényszer-lll ulatságot rendez
tck. Ilalállal fenyegetett órükkel körüh-étették a 
c~tírdát, s igy nem volt szabad senkinpk sc ki-, 
se bemenni. Kópzel~atni azt a rémületet, a mit 
a jó izraeliták ".Idig kiállottak, lllig a uet.yál'ok
kal együtt kelle nwlatniok I I~g.r B. ncvú gazda
gabb izraelita, hogy csak ki~zabaclulhasson a 
lllulatsligból, Erdélyit már nagy IJ<,nzösszeggcl is 
kináigatta, dc ez n~m fogadtá el. iJ anellt ('gész 
úri röl l'lIyn,)'cl igy szólt hozzá: 

~olta se kinálga~sa lIzt a sok rongyos 
haukót; lan most elég PC>UZ0tll . m'\jtl ha ncm 
les~, felkel'esem én az Hmt. 

Ezt a kis (réfiit azzal feje"t,'k hr. hogy fl 

Iltulatságban történt killlCl'ülés után eg.'- ogé,z uaJl 
h,ilJoritatlanul aluLItak " (·"ínláball. 

Elfog[Lsnk Yégett a l'ftndul'okat lUiír utólj!ra 
, nrlll is küldték ki , hanem szétoszlnthik órt tíllaui 

il ti,;zafiircdi urakn:ll. ' 

A jiÜ'ás szolgabiníja, nem bizva Whhl' iL 

pallllurokball, fel,zólito(ta a 'l'ib"afül'cden ,WonHí
~ozó péllzügyúl'ségi szakaszt. hugy kbél'iellék lik 
meg fi betyárok elfog,ísát. Er t! JltI'IIszky Isti-án 
szakabzYezl·tö Kolberg Károly fO) ,< ,il. ,It I'S I'et
rovics Miklós vigyázót igy panuttl' kiséretében 
ki is küldte az elfogásra. Ezek az ukzán talál
kOZlák egYl'dül ~]rd,qyi, I. a kitől azonnali aMs 

I 

" 
, 
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panc!UJ' s~örnyen megszeppenhetett, mert szüre 
ujját hirtelen saj,H fejére kapva, igy kiáltott fel: 

- Meg ne lőjj Gyurka! ne bolondozz, hisz 
Bn vagyok! 

A pénzligyöl'i fő vigyázó a dolog ilyetóu fo1'
dltlata áltfll meglcpetve, szintén nem mprt. fel-
10Jlni, s elnézték, hogy három fegyveres ('gy én 
elől fl mhló a kerten kerosztül IIl cgulPnektlljön, 
és 0silk miilon fl keritéscn tú l volt, ekkor lőtt 
ní Petl'Uvics \'igy,lzó, cle löl'ó8e nem taWt. 

E miat.t a bctyllrok nevczett vigyázóra igen 
moghal'agudtak, és az eset U(;Úl körülbelül ('gy 
hét mulva !IlPglesték őt, s midőn egy sötét este 
II szom,zrdhól aZ ut(;~án hazafelé Illent, a kocsin 
ülő botYflrok lovaikimi a Jlfl/(lnk mellé szorilották, 
éB arra un,szolták, ilogy üljön fol mellrjök il kQ
{'sira. IHlllcm az n01l1 ak,ut; ekkor a~t k(;rdezé 
lőlo Erdélyi, hogy Illi il MVC? Petrovics a sötét
beJl lIelJl tudva, hogy kikkel van dolga, egész 
ősziiliélI llj('gnevezr, magát, mire il most emlitett 
betyár így ~zólt: 

- Lődd agyon, a ki Hllf(yflla Villl! s e pil
lanatban ké-t lövés dördült el, melyek közül az 
egyik fl péllzügyőr! hátba tal~t1ta. 

c\ betyárok látva, bogy áldozatuk összero
gyott, sebesen elhajtottak a puszt" fe lé. 

Pctrovics jó hoss~ú ideig élet és halál közt 
lebegett, s életben maraclásához már az orvosok 
s'Űm biztak ; hanem __ o bár teljes életére nyo-

"nl 

II, 
~~~-------",'" 
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morékká lett - ifjll életercje legyöz(e a slIlyos 
hajt, a golyó azonban most is (est61 .. en \',111. 

i::)~~lmos ga%letteiknek, IllÜlyek közeli iLt csak 
]H'hányat soroltunk fel, halúrt kcll~tt bzaiJlIi. E 
v(-gllől il nJ. k. belügywiniszlel' Hl' O Kagyméltó
Ht'Jga };nlélyi fejél'e 200 forint dijat, Kozmáéra 
pedig J,\sz-~agy·Kún-S%olnok lllegye ugyanilny
nyit tüzött. ki. De oz sc haswúlt sellllll il , mert 
a gan\zrl,ílkoclás mégis csak toviliJiJ folyt, s a 
jutaloIJI által kC<Jsegtotvc sem akad I olYilJJ b,itor 
legény, a ki ~zeJnhc mert vol lJa velök s,;álln i. 
Lehet, hogy lIJindenki többrB bpcsültc " snj,lt 
éll'lét nl'g,vszáz forilltnitI. 

Végre is csonluliig telt a pohár. A ('sendiJr
srgnek jutott a nehéz feladat: I1legllIPrküzui fl 

vidék 1'011lcivcI. 
::: :;: 

* 
1882 ·ik évi cleczemiJcl' hó 2G-;\n, vall,vis li 

megváltó s/,ületési ünnc]Jénck ll1á~od napj:'lll dél
előtt ~) órakor, midőn II nép az istcllh':'údm almrt 
volna monni, ha éppen akkor meg hem rettenti 
a két gonosz rabló '- léleksznl\flclva jött egy 
panJur II tiszafüJ'edi csendőrlaktanyúbn, fl hol 
PáL DánieL m. kir. csc11(lol' őrsvezető '\'olt az 
or'lIok paran"snoka j ennek adá ludhíra az em
Jitelt pandur, hogy Erdélyi és Kozma épen most 
rontottak be Mcdveezky Károlynak a piaczon levő 
kercskedPscllJP s ott tölt('nyeket és rcvolvcl'cket ra
boltak, és már it pinczolI, meg az utczán lövöl-
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dözve azt kiabillják, hogy "van már töltény elég, 
csak z s an ti á r kell hozdt ,záz ." 

Pál JJimie l őrsvezető az értesift'st ,évf' -
bár ott II ()senclörst'g csak 1883. él"ijanu,lr l-én 
volt szolg,Uatát megkezdeni utasitva - egy pil
lanatig Sell! habozva, magát teljesen felszerelte, 
s ugyanazt tétettel:ichiver! Adolf és Stefán J á
nos cscnclőrökkel is, azutún pedig ezekkel és a 
jJanllulTal együtt gyol'san a helyszinén termett. 

Az ablakokból kinéző nép, midőn ezt látta, 
azon "un\"os me"ieo'\'zésekct teyé ho"y . az a o J el ~. ,~ ,) 

három zsandár és egy l'unrlur lIem elég annak 
a két betyárnak egy früsWkrc som. " 

- ill!\jd ll l('gl:\tjllk! nígott vissza se.btében 
Pál DánipJ. 

,i Iicty,irok nc;;zét \-e\ én a csendiírök jövete
Iének, egy mellékllkz,iban levő házba t('rtek be, 
a csendőI'ük teltát a lJelysziuén már nelll talál
ták őket, s anól 5Clll hirtak rögtön tudomással, 
llOgy hova tüntck cl. Ezt látni az őr~Yezctó, fol
s.ólitá a panclurt, hogy JUutassa illOg Erd61yi 
atyjának húát, hát hfl. Jloittlán oda menekültek. 
De épen a nlint odaédek, rémül\"c fuI eloibök a 
tiRza-fürc,li szolgalJirúnak. LijJ~scy l'am,isnak, ko
csisa, és szörnyen JllegszollJlell\-C adja elő, hogy 
epen most, midőn aszolgabiró két-lo\"as könllyü 
kocsijával az utrzün jött volna, a rablók l'ol"ol\"l'rl 
~zegcztek reá, akoesiról lcszállitollák, s a loya
kat kocsival együtt ell"abolták. 

Erre neill volt vesztegetni való ül,·í. Pál Dá
niel, mint az ottani tizemélyekkel és helyi \"iszo- IV 

I'~ 
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llyokkal még teljesen ismeretlen. a pandnrhoz for
dulva kérdé: 

_ Kinek v~nnak itt ki;zol"heD lovai '! 
A l'a ncl LU' az uteza 1{(··1 oldalán levő köt há

zai azzal jelölé meg, hogy ott nlinden bizony
nyal vannflk lovak. 

Pál Ddniel az egyik ucll"ar1Ja cscn<lőreil küldte 
lovakért. a másikba. pedig H1aga illeut be s in
nen két Jovat hozott ki; csendőrci a~ollbaD még 
ekko r is az utczán voltak, s a pandurnak azt az 
okoskodás,'tt hallgatták, hogy "üthetik már botüú 
a bety,j ["ok ny01<l,\t, nem lrhet már azokat utó l
(".rlli" ; czórt azl:~n nem j, néztek a lovak ut:i,n, 
dc lIleg :1"/, egyik frlt is ló ra ülni, m;vr! eg,'Jlta
I{~han nem tud'ltt lovagolni. ~icghag,ta tehút ne
kik az őrsvezető, hogy aZOllnal fogjanak bo egy 
kocsiba és őt a. pandurt"al együtt nvomhan kö
vessék. j~zután maga, felkaputt az egyik ló uútára. 
a mtisikra pedig kalauzul aszolgabiró kocsisát 
ültette fel. s csak ugy szőrpn ülve, a k9csis által 
megjelölt irány felé elvágtattak. 

:Mielőn a v,il"QS végéro értek, a betyárobt 
már nem lehelett látui, ;l,zuk útat nem nrzve, 
nckidgtak a hires "hortob:igyi puSZl<'t"-na.k. Dll 
bár az erős szél majdnem mindenütt hóval fnjta 
be út.jolmt, a kerék vágása kissé mégis látszott; 
czen nyomon halac1trtk ay. ül,lözök körül belől két 
óra hossz~ig, s már-már kez rlt0k lernondaui azon 
rcményről, hogy utólórjrk öket, l)c,lig fllig yoltak 

2 
t',etd(jr "Id. 
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czéljuktól ezer lépésnyire, hanem a sürü ködtől 
annyira scm lehetett látni. I 

Még az idő is kedvezni látszott a menekü
löknek. Egyszerre azonban oszlani kezdett a sli
rlt köd, s ime az ugynevezett n Rókás-rét " -en 
előtünik a kocsin haladó . bety~írok körrajza, és 
az üldözők fülét nóta hangjai ütik meg. 

A bet.yárok már biztonságban hivén magu
kat, rágyujtottak kedvencz dHlukra, melynek szö-
vege igy szól: . 

)!Dc sok falut, dc sok várost bejártam, 
De sok rongyos istálJóra találtam; 
Nem találtam alám való paripát, _ 
Elloptam a szolgabiró pej lovát. ~ 

Ez egyszcr valóbHll igA.wk vo lt, illert a szolga
biró fogatán ültek 

Aszolgabiró kocsisa megpillantva a betyá
rokat, igy szólt az örsvrzctóhöz: 

- Menjünk vissza és jöjjünk nagyobb erő
vel; mert igy tönkre tesznek bennünket. 

Pál Dániel azonban biztatta őt, és minden 
áron azon volt, hogy ha már egyszer rájok akad
tak, ne téveszszék el szem elő!. 

E közben a betyárok is észrevotték az ül
dözöket., s midőn ft fenntebb emlitett réthez kö
zel eső tanyához értek, mely a tisza-füredi ref. 
lelkészé, - látták, hogy az üldözők is arra felé 
tartanak, és hogy ott utól fogják ' érni; miért · is 
eddigi keleti irányukat megváltoztatva. délnek. 
Igar község felé fordultak. Ezen kanyarodás kö-
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vetkeztében némi előnyt nyertek az üldözők, s II 

köztük ós a betyárok közötti távolság mintegy 
600 lépésnyire olvadt le. Ekkor Pál Dániel sebes 

. vágtatás közben lóhátról rájok lőtt, a mit ők is 
viszonoztak ; Pált azonban lova - a lövéstólmeg
bokrosodva -- Ie.dobta,s ezt a betyárok annak 
vélték, hogy az ő lövésük az őrsvezetőt találta, 
minek folytán most nem is lőttek tö hbet, hanem 
csak azon iparkodtak, hogy fl messze távolban 
eltünhessenck. 

Az 'elszabadult és megvadult 19vat csak nagy
nehezen, 11 másik lónak ll1e.lléje vezetóse által si
került megfogni, a mi az üldözőkre nózve nagy 
hátrány volt, mivel ez alatt a betyárok ismót jó 
tova hajtottak. 

Pál D,íniel azonlJan nem tágitott, hftneru uj
ból lovára ülve, utánok vágtatott; de miután lova 
közöns(lges paraszt ló volt, Igal' közs(\ghez közel 
már kezdett lankalIlIi s csák néha-néhft lehetett 
ügetés re bimi, a mi egyóbinínt nclU is csoda, 
mert hiRz idáig a kerülő utak beszámitás;J,vallllál' 
legalább is 18 kilometer távols~ígot hagytak hát-

. ra, meg pedig többnyire sebes vágtatás sal. 
A betyárok Igarban meg nelll állva, tova 

hajlottak a füredi patikus tallyájára, hol kissé 
megpihentek ós egy kótcsövü vadászfegyvert is 
raboltak. 

Az üldözők ez alatt Igal' közsógben Széki 
Péter nagybirtokoshoz tértek be - azon ezólból, 
hogy elfáradt lovaikat pihentekkcl cseréljék ki. 

2* 
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Dicséretére legyen mondva, a nevezett úr azon
nal két jó lonlt bocsátott rendelkezésükre, 

Púl Dániel egy szürke mrnl'e ült , ez azonban 
a tok nélküli (a tok lÍtközben leesett) ~zuronynak 
pengésétöl, a mi a kardhüvclybei. történt ütödé~
böl származott, és a lengő tollbohétátóJ ugy 
megijedt, bogy fején keresztüJ az őrsvezetót le
dobta, a ki öaját sZl\YHi szerint esés közbCll a 
levegőben bukfcnczet vetett s ugy potytyant egy 
ott levő verem tetejére, hogy a körül,tllók azt 
hitték, miként soha többé fel nem keJ; hanem 
szerencsére m-ég sem történt nagyobb baja, s 
csakhamar tajpra állott és egy lll,is lovat kért, 
melyet megkapva, szerencsésen 1'>i is ült. 

Most már aztán jó pihent lovakkal vf\gtat
tak a betyárok nyomán, s a" előbb emlitett patikus 
(anyától nem messze ism ét lót,ivolságl'a érték el 
öket, Az őrsvezető okulva az előbbi eseten, - tü
zelés czrlj>tlHíl - leszállt loyúról s ezt a kocsis
nak adta tal'tani, A betytírok ezt I,ttv<t, szill tön 
m~gáll(lttak és a kocsiról leszáll va, erős lövö ldö
zéEsel jöttek az üldiJzők felé, 

Az őrsvezető h,lJ'omswI' akart níjok lőni, de 
töltényei - <I gyutaesok rosszasága miatt - épen 
e válsái(oS pillanatljan nem sCllt pk pI; hallem 
az(ort még sem hátrált, a Illi ft botyúrokra oly 
hatással volt, hogy ők mentok vissza, 

A k00sis e kis harcztól úgy lll egijedt, hogy 
mint! a két lóval el szül ldékozüll tüuni a hel\'
SZ,inérül; az őrsvezető azonban Jtlég jókor észr~-
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Ilii II"tr,ilút, utánna kiáltott, hogy hozz,t 
ol,l.íl'\l az ö lovát, s a mig ez rnegtör

III ."Idig:tz "pI !lem sült 3 darab töltény t ke
i<' ld II húiJól és zsebébo tette , Ebból is lát

iJ, 1",,,\ ft'lJ'es hi''''fldtsáO'üt eo'y I)illallfltl'a som '--, • bO o /::) 
III 1,1 

\I IIId pI. csak rövid pár percI. alatt tÖl'tént, s 
I ,,J P;"ti,,1 ismét lovon termett és a betyárok 
r, I,· 1,"'1"11; lt kocsis azonban jobbnak látta visz

II ""liI,íl fll\'!\tni, s lÍgy ott hagyta Pált II fa
J",»",'I, lIliIII valaha Rzent,Pál az olübokat, 

" i>t'ly:lI'ok látva, hogy üldözőjük nom akar 
\'1 )' 11;1111, ''s kocsin bajos lesz elő le. megmonekül
ti 11I1'lt ik istdLugjait gyorsan elvagdalvil, lóra 

1,,,11,,,,1,,1, ,:s a kocsit ott lUigyva, Lovassy Ákos 
("Id I ,i /' 1 okosnak a mostani összetüzés helyétől kö
I'IIJ 1,,'lill egy mértföldnyire fekvő tflny,íja felé 
lynl'galt:lk. 

\ z ol'svezotő meg akarta áht e l őzni s egészen 
"~.\" 'II' H irányban szintén awn tanyának tflrtott, 
"'''' IlIdl'a, hogy ez irányban posl'ányos talajra 
,,,1:,1,,1,<1, 8'0n08a11 kellett oz illlmlommal tapa~z

l:t I" '" lio,," a Qsendőrsé"i szol "(lIa! eg)'ik rákel-nJ o o . 

1, ', 1,,· II szelt1élyi ismeretek mellett - a pontos 
IlI'hi iSllIe/'et. J\Iidőn ugyanis foltett szándékát 
ItI,ír I"ajdllclll elértnek ltittc, egyszel'l'o csak azt 
\'(' IIP ':SZI'I', hogy lova lába alatt törik a jég s 
,' Iiítt" egy hóva) takart terjedelmes jégtábla áll, 
1l)(' lycll ko/'m;ztül haladni lehetetlen, Nem volt te
li,iI lIl,ist mit tennio, mint arra felé, a merre lL 
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lJetyárok mentek, szépell ll1l'gkel'ülni a mocsál'
tengert. Ennek követkoztében a betY1LI'ok _ mind
amellett, hogy lovaik IIlál' igen {<Íradtnk voltak 
- némi el őnyt nyertek, s így volt annyi idejök, 
hogy a tanyán - a Iltkók hrttározott ellensze
gülése rlnozárrt _ az iRhlllóból két pihent . lovat 
ell'ltboljanak. Mire nonban nz istálló mögr félre 
vonultflk, akkorrrt az Ől'svezető is ott termptt, s 
lováról leszállva, gyalog sietett HZ istál16hoz. 

Szerencsére fl menekülií b(,tyárok utjáblt egy 
jókora vizes é" esett; ezen mái' akkor. amikol' 
az őrsvezetií nehány száz lépésnyi közel ro ért, 
Erdélyi átment volt, Kozma lova azonban sellogy 
som aka rt a törékeny jtlgre menni. s igy addig, 
mig itt vosződtek, annyi/'a utó lérte őket az Ő"8-
vezetö, hogy hangját moghallhMták. 

Szabályszerüen telszólitotta tehát őket, hogy 
arlj,ik meg magukat; erre a,zonban lövéssel fe 
leltek, a mit az őrsvezető ha sonlónl viszonzott. 
Egész kis csata fejlődött ki köztülr. 

A betyárok holl'el'o lvel'bó l, hol vadász[!ll ská_ 
b61 csak lÍgy SZórták fl lövedékeket ; az őrsl'ozető 
pedig "K r o p a c s e k fél o" nyolcz lövetű tái'hra
bélyából a válságos helyzethez képest elég hig
gadtan cZélozott, mert nebány lövése után grdél.Yi 
golyót61 találva let'ordu it a Jóról és azt k iá/UL : _ 
No most már mogadom maganmt. 

Kozma ezt látva és hallva, szörnyü kál'orlJ
kodásban tört ki s így kiáltott hozzá: _ Pujtás ! 
ne add meg magad, mig csak egy csepp véred 
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ll'sz. Hát azért V>lgy betyár, hogy egy zsandár 
ki fogjon rajtad? 

Erre Erdélyi nlÍntegy felvillunyozya talprIt 
lIgrott és lovát újból megfogta. Sebe erő sen vér
zett ugyan , de nem volt életveszélyes. 

j\lost mindketten IOl'aik mellé á.lIoltok, s ezek 
által {edve, a hátukon keresztül lövölrlör,!ek. 

Az őrsvezető, a 10l'akat kiméleIIdő, ezek hasrt 
alá, a betyárok lábaim czélozva viszonoztIt lövé· 
seiket, a minek következó,o az lott, hogy mind 
a két boty<Íl'llak lába könnyű sebet kapott. Ekkor 
azonban töltónyei elfogytak, s az előbb d nom 
sült három tölténynyel tett új próbát, dc hasz
talanul. 

Szercllcsérr fl betyárok az őrsvezetőllek e 
végzet.teljessó vált hely:t.etét nem vették észre, ha
nem inkább azt hitték, hogy most már azért 
nem ló oly gyorsan, mort jól czélba akarja őket 
venni. 

Itt azon pillanat következett be, a melynek 
esélyeit a véletlennek szoktuk tulajdonítani, s ha 
szinpadon aclnik elő. azt mondani ról" a hir:íló, 
hogy képtelonség. Hanem hlit a régi közm ondás
nak igaza, van: "a b á t r fl. k a t a s z e l' e II o s e 
segiti." 

Az öl'svezetó tehát, mint Ulti,' előbb említet
tük, képtelen volt több lövóst tenni, s ez pgyen
lőtlen tusában kétségtelenül vesztes fél leendett 
volna, ha helyzetét ellenei felismerik; hanem ezek 
élJen e pel'czekben valami megmagyaráz hatlan be-
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fol yásnak eng .. <lve, lovaikat oda hagyt,~k és gy lI
log kc~d!l'k menckühli. Csak ekkor kiáltott azlán 
az őrsvezető a tanyabeliekre, hogy hozzanak neki 
puskát és töltény t, mert már nincs több tölténye. 
AZOlJual kapott is egy hátultöltö kétcsövű vadász
fegyvert és hozzá elegendő mennyiségií, posta
söréttel töltött lőszert. 

F-znt,ín ő is gyalog a rablók utún sietett; 
<ÍtIllCIl\'C II fentebb említett vizes prou, Erdélyi· 
nek ott hMrahagyoll lovát elfogta és erre n l ülve, 
cgyPl10SCn tova v~gtatott, - ntjábaa~olJbau ismét 
akad:'ily gördült, Eo,\' széles árok volt ott, melyhe 
lova bell' bukott. maga pedig a ló fején keres"fül 
az árkon tul esett. De csak hamar összos~pdte 
lUngá t, s vissza sr né"ve, folytonos lövöldözós
sci gyors'lll halad! a már lankadó betyárok félé, 
a kik k,v('seit llJiurlig kétszerene viszonozták. 
CS lljlán fl szrrfeletti izgatottságnak lellet tulajdo
nítani. hog.y annyi IÖ\'~f; közül rgy sem okozott 
sebcsülpfit. 

Igy küzdve, nali.IT erőfeszítéssül eljutottak II 

betyárok egy kis tanyához, Illely körül-bolől egy 
6l'11jár,isnv~: l~ fokszik IlZ elií biJi tanyától. Itt lova
kat npll! találván, a tallyást lov"k kironrlelésc' vé
Wtl az iUllen milltegy félómjimisJlyira levő Vajda 
Jilllos-féle lanyám előre küldték, - agyonlövés
sol fenyeget,én őt, La akkorra, a tllikorra ők oda 
érnek, k,;t lóval készen nem vát ja, 

Igazilll csotlálmt núl'el az önfolltal'tás ösz
töno. J;J kM IJetyál'l1ak vél'p tölJb mint egy óra 

..., 
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óta festr >I hf\I'at, lJlinden 1"p6siiket vér cf;öppek 
jelölték, s ők még folyton menoküli'sre gO lldoltak, 
a Illi valószinülog lIlog is történt volna" hfl fl 

Yajtla·félo t:lllyát el,:rhclik; :lZ alall azonball io
mét a szprencse istenniíjr jött a" örsl'f'"etö se
gitségére. m0g IJL'dig igrn szr,zélyes alakban. 
Ugyanis il velc előbt, ell)ukott ló a" ,irokl161 ki-
1t1~ts~váll) egyl?nosrl1 ut;[ua. tl!;detf, Inin l ll n ('sak 
kin:Ukozott volna, It 01",1' iiijön fel ni nj]';). 1'01'

mr~7.etp~AII r'pen klll'óm jiitt; P,il lJánirl. kiljon 
a szrkely véd 10l'a glá~á ll ak IInn\'i hales0lo ~0m 
változtatta "izzé, hirtelen rás"ökött és az utóbb 
omlített tanya felé vágtat olI. hOKI' ,t hrt.vároknak 
általa lll'~I' ,ejtott ~zándék:\t IlIcghill~ith:\,s:l. Uzélt 
is ért, mort haIlJi\n:dlb odarrküzett, mint IIzok , s 
íg.v onWl1I II JlI<Ír s"úh"n I'o lt kis ülny" f('lé le
rolte öket \' is'z,l. Itt fol yt Ir n.zut:'tn IIZ CI'ÖS küz
delelll IItol ~,í felvontÍsfI. 

A bety,írok cl tanyám érve ;ill,ist foglaltak 
a fal mellott. Kozma egyre töltött , Iflrdél.Yi pI'dig 
a. ral sz('gl"tr ,~ltAI fedve folyton lörlözött. 

P,il O'llIil'1 lovál'iíl les7.állvil, 1l0h{IIIY lül'ps't 
sz intén t ott feléjlik , de liivósci II tf'ljesen f,'drtt 
,íllásbun Ic\'(jket nOIll taHI hatták. 

Ekkor Erdölyi fg;y SZI'']t az ől'sve~,I'IŐhöz: 
- I\Olllál1l t:\I'OZ7., ha kpr!vC's az "1('tNI. 
-- I::u az életcllllllel nOIJl gondolok, - vi· 

szondi P,\I - Imncni alTa esküszöm, hogy addig 
n01l1 tál'ozom, Inig rnagnbt. Illeg nom adják, kü
lönbC'n vag'y én l)aJok m('g, vagy maguk, 

I 
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- Lőjj hát inkább agyon, - mondja Erdé
lyi - de én nem adom meg magamat. 

- Könnyü onnan a fal mellő l beszélni, -
vágott vissza Pál - de ha olyan vitéz vagy, állj 
ki velem a sikra, mint én veled. 

E felingerlésre számított szavak nem tévcsz
ték el hatásukat. 

- A ki angyala van! - kiáltott fel Erdé
lyi - még az én bátorságom ban mer valaki ké
telkedni! -E;zzel kiugrott a ház elé. 

E pillanatban Pál fegyvere eldö rdül, s Er
délyi orra bukik; ele csakhamar ismét felkél és 
puskáját forgópisztolyaival együtt eldobva, Pálhoz 
közelit, s így szól: 

- Most már megadom magam, csak arra 
kérlek, hogy meg ne köss. 

/ 
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Igen termésr.ctes, hog); C7.t a szel'pny kérD
sét lehetctlcn volt fif(yclcllIl JO venni: III CgvH "l II a 
biz' őt Piti Dánici, s tígy "dta át őrizetre HZ onnan 
mintegy hatszáz lépésnyire álló rs bámuló (!1II

bereknek. 
A másik bctyár az alat! a tanyfl végén Icvő 

tehénólbn bújt cl , de többszöri felszó litás ,1ac7.Úra 
scm volt hajlandó magát megadni Usnk ügy vak
tában hCl'ontan i <LZ ól ba, felelte I'f'szélyes Ictt 
volna, mert a Ifímadó Cgl'sZCII kitette volna nWf(lLt 
n betyár lövésrnek és vakJllúriis(\geért kétségki vül 
sz igoru3n kellett volna IlIcglakolniit. 

Az őrsvezetölIck mindczt Jlleggondollli pillfl' 
l1at műve volt. Az által vélt Ich:ít a dolgon segiten i, 
hogy egy fejszével az ólnak deszkafaláll Iyllkitl 
vtlgott, melyen keresztül meg akarta nézn i, hogy 
valjon mit csinál és mint, helyzetben van fl. bo
tyár; benn azonban szurok sötrt lévpn, (> mes
tcrkedés nom v('zctett czé ih oz. Lá(nl, hog,v így 
l1em boldognihat, cscnrlescn az ajtóhoz lopódzott 
s azt egy erös rUg'físsal a ki lincs felől b-ő sz<Í-. . 
lén fplszakitottn és gyorsan a fal mell{· ugorva, 
puskája, csiiv6vel az ajtót flnn~' il':t hetoltil , hogy 
a szemben l evő sz,lnabogll'a mellett álló elnherek 
az ólba. bcnpzhettck; ri c >'tg~' sc Irh OlCI! kivenni. 
hogy a betyár hol \'un. Az emberek itzt áll itották, 
hogy biZOllyosan a jJadlá,;ra ment fcl: ez :tz ál
litás azonban az őrsvezető szcmélycs meggyőzó-

. dése folytán valótlannnk bizonyult, s igy Ill inllcl1t 
egybevetve csak az a lehetőség forgott fWIl, hogy 
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az ill('IO lll'1I1 khet máshol, mint az ajt" mögött ; 
,IZ öl''''czdő I,,!lúl 01. idlJ)'Jlall az ajtón ke1'0SZ
(ül két lövést tptt, mire K OZllla azt kiáltott ... hogy 
most lllál' megadj,1 mag,it, s az őrsvezető az óllJa 
\)átrall "pjöhet. 

Erre Pill Dániel azt parancsolta neki, hogy 
a rO\'ol,ol't azolllwl dobja cl, a lllil az ill l'lö meg
tevén, az ól'svezctö bátran belépett hozzá s egy 

Pol",lri cO'vént eliísd,litott lIO"\" reOTc ki oldal· 
1j o. 1 o. oJ 

táskájitl,ál ,I lán('zot és biliucspljc Illeg ve lc J\OZ-
Illát , Heldig l'edig Illig oz foganatosittatott, ö maga 
készen tal'totl fegyrcrrcl őrködött a betyilr min
dcn 1I 1ozdulatára. 

]C\V azután Kozmál is az ólbál kihozni, Er
Mlyivt'i összekötötte>. 

[~z történI pont ban déiIIIálli öl órakor; tehát 
az összes üldözés nyolcz órai időbe került, mely 

) 
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idő alalt az illetők ös~zc viös/'a I('galáll\' is 30 . 
ki lollletcr úlat végeztek. 

Első goudjn . voll czulúu az ŐI'SVpzl'!i'IllPk a 
betY(ll'ok sebeit llll'gl'iz,;gállli, s egy polgári ogy én 
által ,iól ruegmosatni és bckölöziclui. 

Gyalog lehelntlcn volt a foglyob t tov,ibb 
kisél'lli , mivel Koznw, ann,im l'lg.l'OJl~i'dl , hogy 
szúz 16pósltyiro SI'11I lett volua k(;I'('s Ill('Jlui. 

Ez( I(\lm <1 ulllr előbb is clIllih'lt s az ül
dözési folyt.on figyelemlllel kis6l't LOI<lssy Akos 
földbirtokos , bofog'l(ott ul'gy lomt 08 val.ísúgos 
diadallucneltel s'"állitotb, ho iíkel Tisza·Fürndro, 
a hová éjjeli 11 {,)';\);Or l'r!,ozlck llIC~: do e k~sií 
idő daedll'a, 'I bet~' úrok l'lfog,isúnak hire mint 
a villúru futOlhl be HZ c/i:('''Z I"IÍrost, ÜK', hogy 
mikorm 11 fool"ok gvóo'\'kezclésél'c elhivatott 01'-

b./ ,b~ 

vosok ,,('sendőr I:tktanyába mpi!6r];pz(0k, III ár 
majdnem az cgés~, I"Úros ,,1aktauY>i körül tolbn
gott, az elfogás J'L'szletei után tudakozódott, .S 

kivállcöiságút kirIégitve, azzal a tudattal, hogy [\ 
hirhedt gonosztevől,löl nem koll tovább rcftcgni e, 
boldogau hajtá le fejét az éjjl'li nyugalomm. 

Ua valaki azt kérdezte a betyároktól, hogy 
miért nem adták mog magukat lövés nélkül, így 
szóltak: .... J-li~z ha bl'tylu' léllltlkro gyávilll adtuk 
volna, meg magunkat, nem is mOl'n6nk ember 
szeme közé nézni a szégycntől. 

Yégül egy tőlük elvetl kMcsö"ü puskával, 
hat dnmb re I'olv et'l'c l rs I fi lölténynyel, mint 
bünjclvényekkol együtt, az egri kir. törvényslék-

--"" '" 

• 
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hez szállíttattak be, hol a v,írosl osszes intelli 
gentia hasonlóul alig várta, hogya szom orú hirre 
vel'gődött kél bl'tyál't meghíthassa. Itt még a 
bÖl'tönb~ 1t is egyre azt boszéMk, hegy ők biwny 
nem bánják, lm fel is fognak akasztatni; hanem 
azt igaz,ín szégyenlik, hogy most eg.y ember 
fogta el, holott ők e l őbb anltyi pandurt megug
ratfak. 

:~: 

* ;J: 

Midőn ezt H kétségkiyül l'i tka szép eseményt 
a kassai m. k. IV. sr,árnu csrn<!iJl'];Ol'ii lcti-paranes
lloks:!g alárondelt,jeiveJ fő bb von,ísokban kör,l é, a 
truy lJIéltatásúnak a kövClhzö sorokban adolt 
kifejezést: 

-Az 18H2. évi novembe!' hó 30-ún kell 156Jsgdl. 
számu parancs határozottan megtilLotta a pUl'anc!'inokság

M 

beli csendörségnck az lR83. éVI január h u l-je cliiU 
teJjcsilendü szolgálalol. Hel yes vol(-e lehát Pal örsvezelö 
leIIepé,e ') ErTe a szolgálati szaLalyzal I- ső részének 6R 
ponlja határo7.ollan megfelel; ugyanis: ,. ha az a lúrcndelt 
valamol\' parancs teljesitése kÖ7.ben oly viszonyokra éR 
körülményekre bukkan, melyeket ax elüljáró a paranc, 
kiael,bakor előr'e nem luthatott és új pamncs kicszköz
léscr'c sem ielő, sem alkalom ninc'en, akkor belátása 
!'7.el'in t. válro~l athar.i a a veli parancsot) a melyér!. l.e1'
mesxole'en a7.Ulán " teljes felelősségel. vallaIja el"; már 
pedig ez eselben senki sem gOlldolhalot.t arra, hogy akad
jon kel betyür, ki aszolgabirói s7.ékhelyre, egy 6846 
lélekszám!"r városba fényes llHppal bejönni és ott J'abolni 
meré,zeIjen Igy az őr·svezel.ő c,akis kötelességét teljesi
tette, midőn ilyen körülmények köxött ezen kél veszélyes 
betyár üldözósér'e indult, s midon lovubbá ezen két he
tyár elfogását magának c7.clul tűzte ki, azt befejezetlen 

• 
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abban hagynia nemesak nem férfias és egy csendől'höZ 
nem méltó cljárlls le lt volna, de szahályainkkal i~ C):")S7.e· 

ütközö. 
Hogy lj a kivexényelt. két csendőrlől elváli es tény-

leg külön jál'őrl képezve az üldü'l.é:-' t - még hozza e~;ye' 
dül _ folytatta, exl menti "xon körü lmény, hogy il.l 
minden pel'c;my i ké!-'p.s a !:; ikel'l. vpszélycz1el tc volna; eh
hez ját'ulL, hogy tel.i e~ bizalm}) voll jó lugyvc L'éhez 

H 

tunta, hogy egy ill' r"gyvvel"rel ellillo !.l búlür és elszant. 
csendöl' két betyár lelartóxlutásúra lelj"';"11 eli'goégeö, a 
mi különben p-;, e~e t ben fényesen he is hizonyn lL. 

El'l'e :-.okan azt i:-. [dbOí:llillják . hogy az üI':wrzetií
nek s:7.Bl'cnesójc i ~ voll ; - - igaz l dc az j:-; igil'l.l hogy 
mindenkinek, a ki válságos pillnnatokhan eh;zánlan, min
den habozá, nélkül , lJátJ"an lép fel, rellépó'óll ok Lizl us 
sikere i~ lesz, mert épen a fellépés múdjü dÜlll minden 
eselben Ha egy cse'fldör' szolgúla l~tI nom ismerve. nem 
hixtos eljárásának törvényesség e felöl, vagy ha bálor'ta
lan éi eliibb lélovázva, habozva, lép rel, ext az ellen lűl 
öszlfinSzcl'ülcg azonnal ul'zcndi A'L. ily H7.0mor(1 fellcpésü 
cöendör eleve ,;zámithal. az ellens7.egülésre és olyan CI
lenúllá,1 iM7. ezen fellépése által elü, melyet 117.uUlll le
gyö;,ni alig lesz képes j mig ellenben hátol' és határozott 
fellépesét csaknem minuenkor siker koronúzandja. Bz 
különben lélektanilag is eléggé indokolt, mer'l v,"jmi ke
vés oly mel'ésx emilel' akad, ld l egy bátor é, határozotl 
meglámad{ls meg nem oöbbenlcne, vagy meg n8tn fé
lem!itenc; ha pedig e,.; egyA:l.er elét've v~n, akl.:ol' a le· 
gyözés könny ii ; mintán a7. illető elsi"o megdé\biJené,ében 
a neki kinálkoxo elűnyükel felhas7.nálni nem képes, minek 
természetes lürolyii'ául egyik ügyetlenséget a másik utan 
követ i el, é, igy m33a adja az előnyt megl ámadójának. 
Ily előnyöket ~zerzett. a hi ggadi, biltol' fellépés Pál őrs
ve7.el őnek a kérdéses két rabló val szemben. 

Pál Dániel örsvezető eme hösies telte által az egész 
vidck hit!:is elismerését és liszleletét vivta ki, és mintán 
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Ö egy leelülel lagja es eg)' leslüJel egyes lagja ,tilaJ el, 
kövefelt tell, legyen az jó vagy I'o!-'z, az egész intézmény
re kihal, fen i lriJ'l I'itka ~zép trlle i~ HZ rgé:-:;z ('scndül'
~ég jó és szép hil'nevet emelte és ~ziI~lI'Ilitolla 1l1rg . 

E lel léél'L lováiJbú a közel muJUmn egy 70 éven 
i~lü li lehetetlen aggnak ugyanc:'íak sajáL élele veszélyez
tétéHévcl a lüzhalúllól eszközült megmenléséél'I, amidön 
mag:l i;.; pgési sf!hckct kapott, Púl Dániel ö,'svezeW, tisza
füt'edi iíl'~p3J'an('snok Ö (-S;LSZ,'u'j é:-. apostol i kil'úlyi Fel
ségénck B"('sl1en 188B. éy; Idll'llfu' hó ~-r ól kell Jeg
felsübb úlhalúl'Ozf\safolYlánakorunás ezüs l énlem
kel'cözlle l I.Üntette·letl ki, s ezen ki,'ül a hel ügy
ministel' Ú/' Ö Nagyméllöságúnak maga,.: ,'cndclrte folytán 
100 fr ltal jUlalmazlntoll meg, mely él'demjelleJ és j ulal
ma",,,sn]- fehnl'''' Iló 27-én gróf Beekm's Alfons m. kil'. 
c!"rpdiír~öl'no.g~·1 ~:t,(,1llIész lÖI'z~tj szL úr állal. a csen dör
pal'al1('snok~ágtól Ilyert pararws folytán, 1::gCl'beo, sze
m('lyc~cn e:-i ünncp<'JyrsPIl f'eld t:-,zitte lcll, illcWleg ellát~ 
l"Iolt. 

CsC'odöJ'ük ~ rajtunk a !=:OJ', hogy a jó hil'ne\"cl 
ügycllcllségek, ludaflan:;úgok és batari alan I'clléJlPsek i'lllal 
Je Ile }'onlsuk, mcrt a milyen rlic~('l'endü azon egyén, ki 
te:;tülctének cliesőségct szerez, épen olyan megrovandó 
az. a ki ana szégyent hoz. II 

III. 

A rejtélyes büntett. 

__ J ule8 Claretie tl t(111 frallcziáOúljordüva. -

Az őrmcstcr, szftlmaszéken lovagolva, pipáz
gatott Pienebuffiére csendől'laktanyáj a e l őtt. A 
füst nsöndesen sz~~llt fel, szabályosan mint a kék 
lelJelet, ós ka l'ikl~t képezett, meg tágult, r itkult 
és vógül s"étfoszlolt a julil1si este enyhe leve
gőjében. 

llajrlan 'l'haraud Marcial hasonló füstkal'iká
kat látott táncwlni és szétfoszlani az ágyuk torka 
fölött. Most, mint családapa, kalján .a s"olgálati 
éveket k itüntető zsinól'okkal , cRenclörségi, szolgá
latba lépett, és többé seTllllJi vágy" sem 'volt, még 
sz:UI:J~l11ester sem óhftjtott lenni, mert talán el 
kellet.t volm mennie Eymontiersbe, Saint-Léonard
ba, vagy Limogesba, ő pedig nagyon szerette 
fészkét Pierrebuffié l'eben, rózsáit, melyeket maga 
oJtott és azt a vadszőlót, mely h{~zának fehér fa.
lát befutotta és kÖl'ülfolyta a rézból készült há
ro.nlszinü zászlót az ajtó fölött. Az őrmester pi
p,ízgatott és tekintetével a távolból követte egy 
pál' vásott fi u játékát, a kik egy földhányáRon 
hossw vasszegekkel ezéIba dobáltak. Néha oda
kiáltot.t nekik : n Vigyázzatok, H,prós{Lgok, hogy ke
resztül ne szúr j ~~tok a ló.I'4l.iokat!· Azután vissza--- '9jil;,-

Csendör élet. ,.. .lI .~', 3 
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fordult és úl1<in át benézett a nyitoll ablakon, 
egy fiatal , c~inos, barna mell)' ccskél'e, a ki a kony
h<iban járt-kelt, a ragyogó I'ézüstök küzött. Reá 
mosolygott és pöfékelés közbcn odaszólt: "De 
virgonczak ezek a kölykök! " 

]jl'l'C az asszony meztclen kézzel --gyönyöl'ü 
fehér karja Iisztl'éteggel volt boritva - az ab
lakni könyökölt, és a fiuk felé fordítva vídám, 
erélyes arczát, mely a kemencze tJ.zétőI egészen 
kipirult, szintén "'nézte a játszó gyermekeket, a 
mint II vasszegek kel dobálództak. 

- Bah! nincsen sommi veszély! Legalább 
ügyesek 9s bátrak lesznek tőle! 

- Es jó étvágyat kapnak Iopényedl'c, Ka
ticza! 

A lepény már ott sült a kemenczében. 
- J ól fog sikel'ülni a lepénycd ? kérdé az 

őrmester. 
Katicza vállat vont, mintha azt akarta volna 

mondani: - "Hát a feleséged elszoLa rontani a 
lepényt? Ostoba!" 

* * * - Jó asszony, igy szólt hozzánk Tha-
raud nehány pillanattal később, midőn arra men-
tünk és köszöntünk. . 

Beszélő kedvében volt. 
- Igen, igen, (fecsegővé lett, ha Katiezá

ról szólt) jó asszony és kemény asszony az én 
feleségem! Ugy-e nem gondolná senki, ha látja, 
a mint a fiukat mosdatja (hárman vannak, ott 

35 

vannak, nézzék cHak!) - nem gondolná senki, 
midőn a ti'lzhely körül forgolódik, hogy valami
kor ,kö teltánczosnő volt! Pedig mégis ugy van. 
Ah! az egész egy történet! majd elmondom ! 

Most !iz éve volt, - épen akkor léptem ki 
a hac1seregböl és vételtem fel magamat II csend
őrséghez Limogesban. A dolog ment, mert ide
való vagyok. A segéd tiszt egy reggelen a~t mondta 
nekünk, hogy pompás fogást es inálhatun k. Oous
sac avót , egy don\k kőmüvesmestcl't lakásán, 
Montmailler külvároöban meggyilkolták [, nélkiil, 
hogy meg lehetctt volna tuelni, ki tettc. Szeptem
berben volt, és nekünk épe;, ki kellett "onulnuuk 
a vac1;.í,szok miatt, kiknek nem volt fegyvervise
lési engodélyük. A segéd tiszt tehát megparancsolta 
az örmcslerelmek és a legényelmek, hogy kétsze
res ébcrs(\get fejtse nek ki, mint mondani szokás, 
nyiss,ik ki fl szemüket és ha valahol gyanus ar
czot látnak, azonnal tartóztassák le és kisérjék be. 

Az egész magye értesítve vo lt, elküldték a 
rendelelet Oháteauneufbr., Ambazae.ba. Saint-Sul
pice-Laul'iérebe, mindenfelé egész Roeheehouartig 
és Bellacig. Szóval az egész megye talpon volt. 
Na jó. 

Könnyü azt monda,ni: letartó~tat.iátok a gya
nus kinézésü embereket. Osak hogy van ám na
gyon derék ember is, a kinek gyanus a kinézése. 
Ez igaz I Ismertem valakit, a kit legalább is le Ie
hetett volna nyakazni, vagy a gályákra küldeni . 
kinézése miatt. Pedig az nagyon jóravaló ember 
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volt. Boldognak, boldogtalannuk enni adott, és 
mÜlden vagyon,í( elosztotta a szegények között. 
Valóságos szent, bcúsületemre mondom, pedig fe
gyencz-arcza volt. Viszont van olyan, a kiben 
az ember jobban megbiznék, mint saját édes ap
jában, pedig, szavamra, azonnal guzsba kellene 
őt kötni. 

Dc hát az volt a parancs, hogy mindenkit 
letartÓzta,ssuuk. Jól van. Letartóztattunk minden
kit. Letart6ztattllnk Lotharingiaiakat, it kik Sau
viatba vagy Saint-Yrieixbc mentek porczelJánt 
vásárolni; letartóztattunk kolpodőröket, öregeket, 
jjatalokat, koldusokat. Egyikük senl lett volwt ké
pes COlJhSa,· apónak es "k egy {hosbt is aelni. 

Ezalatt telt a7, irlő és még mindig nom volt 
a Mo!}! mailier külvárosi g.Yilkos elfogva. 

Oszintén rnegvilllva, nem is volt azt könnyü 
dolog megtuc/ni, hogy ki ölte Illeg a kőmüves
mestrrt. Alig I'ollak bünjclek. Egy napon, a mint 
a laktanyában lOI'am tisztogatásával voltam el
foglalvn, szép fiiltal lúny jött felém fekete sze
mekkel, lllint a bogiÍr, piros ajkakkal, mint a sza
mÓc7.a, ~ igy s7,ólt hozzám: 

- Xos! végre valahára van-e hir a gyil
kosl'ól1 . . . . l';ll Coussac LeOlla!'dnak leánya 
vagyok! 

Furcsán esett ezt hallanom. Olyan erél.Yesen 
sz61t és ördöngös szemeiben olyan harag lángolt, 
hogy, szinte szégyeltem magamat, hogy még nem 
úsiptenL nyakon azt a gazembert, a ki ennek a 
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gyermeknek atyját megölte! mentegetőztcm, igye
ke~,tel11 neki megmagyarázni, hogy nom egészen 
a mi hibánk; nem sokat tudunk a gyilkosról s 
a többi s a többi; - de ő olyan határozottan 
nézett a szemem közé, hogy zavarba jöttem és 
hirtelen igy szóltam hozzá: 

- Elvégre, kisasszony, karomat, vagy lá
bomat teszem a koczkára, de elfogom önnek ezt 
a gazembert! 

A mit mondtam, az igaz volt. Nem a puszta 
kötelességérzet szúlt bel őlem - ördöngös fekete 
szeme volt az, mely lángolt-lángolt ... 

Csak valami bűnjel kellene, - tevém 
hozzá. 

Bünjel? - Hát a kéz, - igy szólt -
nem elég bűnjel. 

- A kéz? Miféle kéz ? 
I~rre Coussac Katalin - Katiczának hivták 

elbeszélte nekem a büntett történetét, -
olyau történetet, amely tól. megvallom, a hátam 
borsódzott. -

Meleg szeptemberi .este volt, mint egy nyári 
nap, il midőn szegény, jó Coussac ... Nála volt 
a pénz, melyet Sabourdi, a vállalkozó, gazdája, 
neki átadott, mielőtt Gnéretbe útazott volna. . . 
Lehetett mintegy tizezer frank. Ebből kellett ki
fizetnie a kőmüveseket és kiegyenliteni két szám
lát, mely nehány nap mulva volt esedékes. Szom
bat volt. A kómüvesmester elvégezvén a fizeté· 
seket, megelégedetten tér! haza, olyan étvágygyal, 
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mint a fm·bs. . lHegrbrclr lt, ebéd után Oous
sac anyó, a ki kissé fMadt volt, fiilmon! lefeküd
ni. Leonard apó ped ig Kati czlL leányával egyedül 
maradt a föld szinten, a szekrény közriében , mcly
ben a pén zt tartotta. Coussac l1j súgot olvasott, a 
leány pedig harisnyát kötött. 

Meg kell mondull olII, hogy ('OU SSflC bk ása 
a kertl'e nyilik, moly a h:íz mögött terül el ; em
bermagasságnyira egy ablak van, Illolynd, redö
nyeit minden este becsukblk. el c azon al. rstr~ 
emberünk nyitva hagyta alóezeket, mil'ol nagyoll, 
melege vo lt. Eg.v kis liLmpa vi lágánál olvasott; 
Katicl.<L ha.llolta., a millt a lapokat olvasás közbcll 
forgatta. Gyakran monrIta nekem, hogy a n)int 
gépiesen dolgozgatott, sz inte elálm ositotta öt fl, pa
pirosnak egy form a. i dőközökben ismétlőd ő zizegése 
és az óra ket.yegése. Egyszel'l'e, a mint munki~
jától föltekintett, hogy megnózze, nem vo ln[\·e mát.' 
ideje aludni menni, látta, - első pillanatban ,],l,! 
hittp, hogy csalódik, hogy álmodik-l:Hta. a. mint a 
redőnyök léezei közö tt óvatosan benyltlt rgy kéz, 
egy vastag kéz, egy csodála tos kéz ... egy RZlÍ

les , erős kéz, valami ijesztő dologgal , a melyet 
Katicza azonnal észrel'ett . , . egy kéz, melynek 
négy ujja épen olyan vastag volt, min t a hüve lyk 
ujja, és mind egészen egyforma., mintha egyenes 
vOlmlo[\n levágták \'olna . Ped ig nom voltak 
levágva, mindegyik ujjnitk meg volt a körIIle .. . 

A mint mondtam, ez a borzasztó kéz végig 
csüszott az ablakredőny léczén, mint egy óriási 
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pók és nyilván zaj nélkül fe l akarta nyiini a re
dönyt. Egyszerre csak l1\ozdulatlanul llIaradt oda
tapadnl, mintha az ember, a kj ~ ey. a kéz volt, 
észrevette volna, bogy J{Micza odatekint. 

Egy pillanatra. J\atieza azt gondolta, hogya 
szeme kápdlZik a lálll[lU fényétöl, mint a mikor 
sokáig ft, napba nl'zünk. rjedten lIlcreRzte\te SY.O

meit c kézre, mely odébb és odébb lmhtdt, egy
forma ujjaivaL Kiáltani akart, de torka összeszo
rult, mintlm az a kcy. 8zo ronl'ntta volna. Nom volt 
képes hangot a.c1 ni . Föl:L1lt, CO l1 ssac fe ló kitorjesz
tette karjait és mogmgadta kabútja ujj át, a,7, ab
lak felt

' 
mntatott, ana a borzasztó kézro, llI ely 

folyton nagyobbodni látszott és kö zeledett, mindig 
közeIerIett ... Dc abban II pill:Lnatban , a mely
ben Coussac hátrí\forcllllt és sl.intón meglátla a 
kehet, az ab lakredöny bil'!elen felnyilt, ugyan
akkor Cl, léghU'i. ftlll fel rilnlotla ay. ajtót, és lL lám
pa, miutún nagyot lobbant, ela ludt , sötét éjben 
hagyta Kalicz:Lt apj" n il. 

I~kkor haJlotl:ik, hogy valamely nehéz test a 
szobába ugrott, Coussac az asztaloIl, 1l10lynél ol
vasott, kést kereselt, hogy véc\hcsse magát 
véd hess e küliinösen Ka.titz,ít és a Sabourdy pén
zét, - cic még mielött az aszta lfiókj lit kibuzhatta 
volna, valaki torkon ragacHa és ft szegén.l- öreg 
érezte, hogy val,uni hideg tárgy fl nyak,iba hatol, 
a bal v{llIa mellett.. sy.ive irányában . .. 
Katicza, a ki semmit sem látott, de mindent ki
talált, kiáltott. PütJ'! Egy ökölcsapás, Slllyos, luinl 

• 
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a kalap,lcsütés, fején találta, hogy összerogyott ő 
. is. A gaz embernek macskaszcmei voltak : mindent 
meg tudott különböztetni, és jól czélzott. 

Katicza csak annak köszönhette, hogy mog 
nem ölte , hogy a kés, melylyel Ooussaeot leszúr
ta, a sebbe beletört. Különben annak az ember
nek nem is volt szüksége öklén kivül egyéb fegy
verre. 

A szegény leány áj ultan feküdt ott, nem tudja, 
mennyi ideig, és a midőn magához tért, ugyan
abban a földszinti szobában találta magát, mely 
telve volt a kialudt lámpa, az olaj és vér szagá
val. Ooussac anyó, ingben és halványabban, mint 
a vászon , fölemelni igyekezett a szegény Leonar
dot, a kinek szája tele volt vérrel, és a ki foly
ton " szivére mutatott, mintha azt akarta volna 
mondani: "Idáig ért ... Nincs mentség ! 

Szükségtelen mondanom, hogy a szekrény, 
melybe Ooussac a pénzt tette, fel volt törve és 
az ezres bankjegyek eltüntek . . . A gazember 
többet is tehetett volna. - Katicza elég csinos 
volt. De ő csak a pénzre vágyódott. Ah! milyen 
éj volt az! A Montmailler külváros sokáig fog 
emlékezni reá. Felköltötték a szomszédokat. fel-
kutatták a kertet, a szomszéd házakat ... A ho-
mokban patkós csizmák nyomait látták ... Meg-
mérték anyomokat. -- Meghagyták, hogy senki 
se nyuljon hozzá ... Lámpükat gyujtottak meg ... 
Mindenfelé kerestek és kutattak. -- Ezalatt Oous
sac kiadta lelkét, és az öregasszony mintegy furia 
elkiáltott: 
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_ Ha megcsiphctném a gazembert, a ki ót 
megölte, körmeimmel tépném ki a nyelvét! 

Katicza fél őrülten mindig azt a kezet, azt az 
iszonyn kezet látta, az egyforma négy ujjal , mely 
az aLlakl"edőny léczén tova esttszott, mint a ten
geri pók. 

* • • 
Elképzel hető , hogy mindent elkövettek a tet-

tes kideritésérc. De ismétlem: a bÜllj elek ? BÜll
jelek nem voltak! Ott volt ugyan az a kéz, mint 
azt nekem Kati c7.a a kasz,irnyában mondta, de 
.senkit sem ismertek a vidéken, a kinek olyan 
keze lett volna. Sorra kihallgatták mind a kőmü
yeseket, a kik Uoussac apóval dolgoztak. N em 
ismertek olyan embert, a kinek hasonló keze lett 
volna, óket pedig llem lehetett gyallllsitani. Osupa 
derék, rc-gi munkások voltak ; . kissé szerették a 
gégéjüket locsolgatni, de különben becsületes em
berek voltak. A zon kivül nem is tudta közülök 
senki , hogy Saboury más pénzt is bizott Oous
sacra, mint a mi munkabérükre kellett . . . A 
patvarba, tehát ki lehetett az az émber, a kinek 
olyan keze volt, lL minót Katicza látott ~ 

Egy napon egy mészáros legény az Aigue
perse utczából jött hozzánk azzal a hirrel, hogy 
nagyon jól emlékszik, hogy egyszer egy csunya 
kinézésü, erős ficzkóval verekedett, a ki kést rán
tett elő és a midőn azt a nontroni nagy kést zse
béből kihúzta, a mészáros legény észrevette, hogy 
annak az egyénnek furcsa keze van, vastag keze, 
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IL mrlynek mind a négy ujja eg:l:f0rma nag'y, ' . 
Yal ósá,gos liincmón.\" , mi ,) , . ' Es a kés, mel'y
l.Yol CO lI ssa<: lJeonardot megölték. nontl'oni kés 
volt ' , , Do II mésziil'oslegény nom tud ta, hogy 
hová való a7. a fi<:zkú, De Limogcsban, senki, 
son ki Hom látta Öl, (',sak oz a legón'y é 3 nH'~;I,c 
het, hogy a m0sz>t!'oslegény csak Iréf,í1 t . . I'Js 
továbl) kerestek I Fölkntatták az erdőket, mintha 
v:adnt vadászn'lllak ! De minden eredmény nélkül! 
J<Jn pedig dühöngtem, mert Ka,tiu7.;1nak szemébe 
néztem és a7.t mondtam: 

- Feleljen őszintén, Katic7.a kisasszony j 

mit. Hein" RJll1ak , a ki al ,vjának g,Yilkos,it nyakon 
csip né ? 

Kalinw pedig nem felelt, hanom fehér lett, 
mint a fal , és hft látták '"0Ina szemét, szép fe
kete swm ét I J\önnybe lábbadt , , , Könnybe láb
bacH és sokat igét t. Oe azél't nom voltam képes 
a gazembert felfecle7.l'; 

V égre awtán Katalin látva, hogy a keresett 
egyént scp lzj seJll képes meglalálni, igy szólt: 

- Jál van, ll ~, ti nem büjátok őt megta
lálni , majd mcgtalálolll én! 

Abban 3h iclőbcn még c'lt nag'yanyJa ö7.Vegy 
ConsHHcné, - ez is igazi asszony, - a ki a kő
müves mrggvilkolása óta néma volt, mint a kő
szobor, dühös lTJint a vadállat, és fo lylOll azt ltaj
togatta: ,.J-lát nem fogják a vesztöhelyl'o vinni azt 
a gazemocl't, a ki fiamat megölte. " ' l 
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Katalin felhagyott foglalkoz,í ~,lYal mint yar
rónő , és fl hatóságtól engedélyt kért, hog,\' ú 
sárról-v,isárra járhasson, Nagvon clvsodfÍlk ozlam, 
és elcsodálkoztunk mind , cic különösen én , mi 
dőn tiaint-Louphan, Saint-Mal' li:tlbal1 , vagy Lilllo
gcsban , az egész kerületbOJI lIIin<lonOI.l egy fa
bódét láltllnk, úszon!'H, fesiNt na gy hirdeléssel, 
PS a hirdelésen Coussae Katalin an'zképét l:ítluk 
róz saszinü szoknyába n, aranyfüsttel diszitett YÖ

rös húson v dCl'ékkal , fölötte pedig nagy IJctük
kel ezt fl felir;Íst: .A Torpillo·leány, " 

'l'ol'pillo le,\nj! ,Milyen flll'C"sa I](~ V! )lár fl? 

is különös gondolat volt l{;tlalintól, nogy igy a 
vás,iri komédiások közé keveredett. habár meg 
kell 'iallani 37. igazat, vannak 0'/,0k l,özőtt a S7.Q

g(n y ördögök közl; olyanok, a kik annyit, vagy 
talán többet is órnek, min t Tnások! Mondom, múr 
ez is kiliönös gondolal volt, hogy vás,i!'i 1;0111&
di'lsnak nw]]t. ; de "Torpi llo-lmiIlY": 0Z még fur
csább volt, ,,' I'orpillo-lc,íny!" 'J'ndjúk önök , mi a 
Torpillo? Ez egy hal, mely elzsibbasz~ia karjukat, 
ha hozz{t Jlyulnak, cgy hal, II melynek vilJ(lmgép 
van a testében, Kos tchit!! Coussac Katalin szin
tén olyan yillamos volt, a ki hozzá nynlt. ,ilia
mos ütést ' érzett a karj~lbal1,Ugy van! Ime, a 
"Torpillo-lei1llY I" 

Kekem n&1II kell ett hoz7.ányulllom. hogy fö l 
legyek villanyozva. csak reá koiiNt néznem, Önök 
most huszOllnyole" évos kOl'ltlJlU1 lálják, Kissé el
hizott, de azért még elég csinos; de ezelőtt tiz 

.. 
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évvel! ba fekete bajára tette a csipkefejkölót, 
melyet asszonyaink most elbagynak, hogy kala
pot viseljenek, miut az uri bölgyek: azok, a kik 
látták és nem fordultak vissza, hogy még egy
szer megnéz~ék, igazán ostobák voltak . liát még 
a termete! Es az arczbóre! Sok szép leány van 
Lirnogesben. Szavamra mondom, nem akarok ma
gamnak hizelegni; cle a legszebb volt Katicza. 

Yonzott is a bócléba embereket, istenemre 
mondom! K em volt szüksége nagy zenekarra, 
mint II Ooni cirkuszának ; sem mindenféle ke
csegtető ajánlalokra, mint annak a komédj,áscsa
palnak, mely most városunkban játszik. O csak 
az ajtóban mutatkowtt, s az emberük ar.t mond
ták : . Ah! de szép leány!" és beléptek. 

Egy napon , Magnac Lavaiban, - épen hus
hagyó · h étfő volt, - én is beléptem a Torpilio 
lelíny bódéjába, a többi emberekkel együtt.· Ott 
állt Katicza egr kis szin padon, előtte kuczorgott, 
mintegy boszorkány, az öreg Ooussac anyó, a ki 
összeránczolt homlokkal figyelmesen megnézte az 
embereket, az egyiket a másik után, llJÍntha jö
vendőt akart volna nekik mondani. Közeledte m. 
Katalin reám ismert és midőn megáJlottam előtte, 
ös dicsél'lem, hogy milyen jól áll neki e rövid 
szoknya, a magas topán, mely feltüntette piczi 
láb{Lt, mosolyogva igy szólt hozzám: 

- Oh! a maga kezét nem kell hogy meg
nézzem! 

Katieza fekete szemében vad túz lúbogott. 
Ekkor értettem csak meg, mit akar a derék leány I 
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most tuu tam csak meg, mi! keres és miöJ't jllr 
igy faluról-falura, komécli ,is módra. Mindig arra 
a kézre, arra az iszonyu kézre gondolt, és min
denkinek odanyujtotta kicsiny, fehér kaes6ját, nl oly 
lágy volt mint a bársony, de csontos és izmos. 
Azt remélte, hogy megismeri azt a m:ísik kezet, 
egyforma ujjairól , azt az ocsmány, vé rrel benlOcs
kolt kezet. 

Ez Katiczának saját eszméje volt! Osak ez 
az egyetlen bünjel volt ismeretes; nos tehát, e7, 
elegendő lesz, hogy czélt érjen . Nehéz dolog egy 
gazemberre ráakadni, olyan. nlinth", valaki Iül 
kerosne a szénaboglyában. Uc mindig némi va
IÓBzinüséggel bi r, hogy egy gyilkoo :\ körül ól,U
kodjék, it hol a gaztettet ~Iköv ette. A "ér olyan, 
min t a delej , szavamra mon dOIll : vonz. Ké tsrg
kivül az illető egyén az első pillan,ttban hívol 
volt Limogesből, - és ezt is ki tudja o - de az 
is bizonyos, bogy vissza fog térn i a l\fontmailler 
külvárost körül szaglálni. Ez esethen valósziuü 
volt, hogy a Torpillo- Ieány ismét IMni fogja azt 
IL nevezetes kezet, mely nem ment ki fejébő l , és 
mely öt annyira bántotta, hogy - mint nekem 
beszélte - álmaiban érezte, a mint a vastag, ke
Illény ujjak nyakába mélyednek. 

Katicza eként Ooussac anyó val sok helysé
get bejárt. Mindenüvé elment, a hova mehetett. 
A villamos leány kocsiját olyan ló huzta, amely 
hnjdan a c'endőrségtó l lett kimustrálva. Egy jól 
betanitott ló, mely talán még a fülét is hegyezte, 
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hft gono sztevők közeledését ére·ztc. Mert különös 
ám az az ,íllatoknál l Beji1rták ekként az Anvcr
gnet, Bordcft\lxt, Angonlemet, rl'OUl"S ~, Ol'IOÜllst ós 
más délvidéki városokat. De mindig legtöbb bi
zalommal tekintet.tek Hante Vienne felé. Babona
ság, rögeszme, a hogyan akarják. Azt mondták 
magnkban : "Itten gyi lkolt az illető egyén, itt fog
ják elfogni. " 

Szavamra, az asszonyok sok mindenfélét ki
találnak. Az előb b az lLlla!okról szó,ltam ; de az 
asszonyoknM ez még különösebb . . Egy napon te
hát - ugy emlékszem reá, Illintha tegnáp tör" 
tént yolml, május 22-én volt, swrdai napon -
Saint LOllpban ütötték fel bódéjllkat aPlace Ho
yaleon, vagyis Place de repllbliq llen. 

Volt ott mindenféle: f'I·ló, viasz-blLb, athléta, 
majomszinház, menazséria ós mit tudom én még 
mi minden. Ott volt a ; l'orpillo-leány" ÖS Kata
linnak egószen üj bársonyclereka volt. Az ajtó 
előtt fel és (Ilá járt, a hircletésre mutatott és igy 
szólt: "Tessék besétálni, uraim éti hölgyeim, tes
sék beséttílni! ,; Az öreg OO llssac anyó pedig, -
a ki száz esztendösnek látszott, a szegény . asz
szony olyan sárga, olyan vézna volt, - köhögött, 
hogy az ember megszánta, de folyton forgatta 
ördöngös szemeit, mely villámokat szórt. 

- Tessék besétálni , tessék besétálni l 
Nem hagytam magamnak kétszer mondani, 

beléptem én is, mint a többi . Osakhogy mikor 
beléptem, igy szóltam Katiczához : "Jó napot kis-
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asszony l" Ö pedig 3.zt felelt o : "Jó napot csend
ő r"! Jól tudta nevem et, de nem Hzólitútt annál. 
Azt Iliszem, a"ért mondtfl nó](cm: "Jó n~]lot 
csendőr " , mort érlésemre akarta adni, hogy da
czára annak, hogy ('sendöi' \'ftgyok, még sem tu
dom, hogyan ke ll a gazemberekct elfogni, a kik 
II szegény öreg emberrket meggyilkolják. Elvégre 
joga volt engem csendől'l1ek hivni , mert egyen
ruháb~n voltam. Ez csak eg.y részlet. 

En tehát benn voltam. \ rolt még vagy husz 
ember a b6dóban, asszonyok, férfiak; és mig K,t
ticza rájuk mosolygott, Oouss;\(J anyó elötte gug
golva, sötét pilbntásokat lövelt reájuk, mint rcn
dcsen. 

Még most is látom mindczt, mintha ott vol
nék. Katic"a az emelvényen :illl, mel.mck hátte
rét vörös függöny képezte. Sötét haját apró ezüst 
pénz diszítette, meJlót piros rózsa, PÚ'OR harisnya 
volt a lábán, karja és v:iIIa pedig fehéren vilt ki 
a sok piros szín közül. J<'eje arra l áts~ott teremt
ve lenni, hogy elvegye az embereknek eszét. A 
nap besütött tI bódé ba, melyben a "Torpillo-Ic
ány" dolgozott. Sugal'aitól, mint a gyémánt IIgy 
ragyogtak a.z apró fém pikkelyek, melyekkel Kati
üza televurrta l'uháját. Ah l a7. a szép leány l Ugy 
beszélek most róla, mint egy idegenről. 

Ott volt tehát és magyal'M,ta hallgatóinak, 
mi az a tOl'pillo, mely a Nilusban és a Senegal
ban lakik, és melyet az arabok "viUám "-nak ne
veznek, és hogy ez az állat olyan ütéseket ad az 
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embernek, hogy nzt hinné, a z is tennyila ütött belé, 
és hogy zivataros időben az üllat idegei . . . bő
re .. jól momlol11 ... idegei ... De mind 
azt, a mit Katioza annyiszor elmondott, azóta el
felejtette! Ped ig ugy tudta., mÍllt a víz, arról biz
tositom önöket' L gr pel'órált, mint egy próká
tor, és a kik hallották, clt<ították a száJukat, PS 
elnyel ték szemökkel, n mi /Lzt mutatja, hogy jó 
izlésük volt. 

Azuhln, mint mindig, kin.yujtotta kezét, és 
igy sz6lt: 

- Adjilnnk kezet, mog fogiák érezni il vil 
lamos ütést' KI' frl/je nck , nem okoz füjdalnHlt! 

Voltak, a kik lll'w,ttok. Ill" f;o k ,z i,lte II'M'a
gadtak és ujjnibt ráz lák. De mi nd oda nyuj. 
t9tta kozét Kati cdtmlk, hogy megórinthessék. Mind. 
.~Jn pedig ott [tIllaTu, és szinte féltékony voltam 
ezekre az emberekre, a kik KataJill lágy kezét 
fogdosták, -- midőn egyszel'l'e - no ez csak
ugyan villámcsapás volt! - látom, hogy a 1'01'

pilJo-leány fehél' lesz mint a fal , és odakap egy 
kézhez, melyet neki nyujtottak, mintha egy blll
dog kapna az ocIanyujtott hús után. 

Erős, herkulesi alak állt előtte, vörös hajjal, 
melyet széles nemez kalap tflkart. Testé t kék zub
bony fedte, alatta pedig paraszt mellényt viselt. 
A mint oldalr61 néztem, láttam, hogy a lsó ,"1-
kapos a előreá lI t, mint fl csukáé, és halántékja 
majdnem elfödte szemét. Szak{tll a nem volt, csak 
nehány szál szőr éktelenitette :l llát. Komisz pofa. 

--.c~\ !':t'ilIi' ~ _ 
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Katicza j61 a szeme közé nézett a kamasz
nak és megmarkolta rt krzét, moly ól'iásinak tet
szett a le{llly picziny kezéhez képest. Egész ere
jével belokapaszkodott. n1Íntha élete függne tőle. 

A hideg végig borzongatta hátamat s igy 
s7.óllam magamban: rEz az illető . Megcsipte! U 

Igen. igen, megcsipte és szorosan til l' tottn, 
és fehéren , mint a fal, igy szólt a kamaszhoz, a 
ki csakhamar épen olyan fehér lott, mint ö: 

- Mondja csak, maga ismeri-e CO Llssac 
Leonárd gyilkos;í,t'! 

A fé rfi h;LtnLlt, ki akarta szabaditani kezét a 
"Torpillo-Ieányu ujjai közül. 

Nem kellett enllek most vi ll amos ütést al
kalmazni. lliába e ,'őlködött a férfi. Katicza Ilem 
bocsátotta el. 

- Megbolondult maga'? kiáltá a kamasz
nem or eszt el mindjárt? 

Ezzel körülnézett, mint a farkas, és láttalll 
világos szemének vad tekintetét, mely az ajtót 
kémlelte .. 

- Alávaló gazember ! kiáltá Katieza, kör
meit belevájva a fern húsába, - te vagy a gyil
kos! re vagy! Te ! 

Es e szavakkal megrázta az óriást, mint egy 
szilvafát. Ez azonban csakhamar magához t.ért 
meglepetéséböl. Kiszabaditotta kezét Katalinéból, 
és akkor láttam a végzetes kezet, azokat az egy
forma ujjakat, azt a kezet, mely 6riási pókhoz 
hasonlitott. Egy ütést mért Katalin vállára, a ki 

elle ndór élet. 4 
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térdre rogyott, és mint seinett vadkan ~Z aj tó 
felé fordult. 

l\lindenki menekült. Ezek az emberck meg-
ijedtclL 

F,mberünk jobbra bal ra lökdösve az embe-
r eket, már majdnf'm mcgugr ott, midőn egy gyorR 
mozduhttrll eléje álltam. L<itva sapkámat és egyen
r uhámat, meghökken t. Egy fejjel magasabb volt 
nálamnál. Megragad tam zubbonyát. 

._ A tö rvény nevében elfogoDI ÖDt. 
A gazembcr minden nL!;J,sz helyett térdével 

hasba rugoit , és talán !iz lépésny ire gurultam 
volna tő l e, ha Katicza jelenléte meg nem ké tsze
rezi erőm et. N em törőd tem a rugással. Fogtam 
emberemel, hldam, ránczigáltam, el nem ercsz
tettem. Inkább levághatták" vulna kezemet, sem
hogy elbocsátottam volna. O pedig <ill ával ütése
ket mérve fejemre, arra tör ekedett, hogy elszé
dílsen, vagy bezúzza koponyámat . .. Hirtelen, 
_ még most is meg van a helye, - kést döfött 
nyakamba , itt, ugyanazon a helyen, a hol Ooussac 
apót értö a szúrás . . . Ú gy látszik ez már szo-
kásuk az ily fajta embereknek! . 

Azt hitte, hogy mei!öl, de egyenruhám gal 
lérja feltartotta a kés pengéjét, - nontroui kés 
volt, sárga nyéllel, - galléromat elvágta, de en
gem csak megkarczolt ... Ekkor rnegragadtam 
kezét, melylyel a kést fogta és magosra tartottam 
fejem fölé , magamban pedig azt mondtam, hogy 
ha még egyszer talál , végem van! Ott láttam fe-

51 

jem fölött a kést, mint Damo . . . Damokles 
kardját ... a kés nyelét pedig az a négy egy
forma ujja fogta, melyről Ooussac Katalin fel is
merte atyjának gyilkosát. 

J\.1ennyi ideig tartott ez a har cz, - mely 
alatt vérem a gazember arczát megfestette, ugy, 
hogy azt hittem, megsebeztem, - azt neID (u
dom; hosszan, tartott , de nekem még uosszabb
nak tetszett. ];}reztem, hogy erőm lankad, hogy 
el fogom ereszteni ellenfelom karját, és hogy a 
kés ... patval'ba a kés! Most egyszerre a se
honnai egyet ol'ditott . . . vadul ordito tt 
mint a böszipt bika . . . Ágaskodott, én pedig 
folyton tar tottam, azután mintha kutya harapott 
volna lábikní,iba, elkezdett hátrálni, hátrálni oly 
gyorsan, hogy nagy teste elvesztette az egyen
sulyt, és elesett, magával rántva engem is, ugy, 
hogy ő alul volt, én felül . . . 

Alatta valami mozgott és ez csalta ki belőle 
a vad kiált<ist . . . Ooussac anyó volt, a ki lá
bába harapott és nem bocsátotta el. 

liii pedig a földön fetrengtünk , ele nem so
káig. Katalin segitett fö ltartani a fölfegyverzott 
kart vagyis inkább kicsavarta kezéből a kést, én 
pedig torkát szorongattam kezemmel, hogy majd 
mcgfuIt . . . Osakhamar elősiettek társaim . . . 
lIlegfogtuk, megkötöztük és a tömegen keresztül 
vittiik, mely ől agyon akarta most verni, pedig 
még az imént oly nagyon félt tőle. 

4* 
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Legföhb ideje is volt, hogy segély érkezett. 
Nem birtam tovább. Mentelll, mentem . .. egy
szerre cs:\k, .- ll1tgy szégyen egy csendőrnek, 
- clt\jnltam a vérvesztéstöl. Dc éreztem, hogy 
két fehér Imr feltart , és n, kés pengéje belyett 
fejem fölött megpillflntottam, mint ködben, Kn(:\
li n szép, nagy szemét, mely rei\!n mosolygott. 

* * * 
Igy volt egy kósdöfés egy jó házasság elö

idézőj!\, a melyben még soha sem voJt szó k,'s
döfésriíl. Nem szükséges mondanom, hogy sebrm 
begyógyult, miután itt vagyok j cic kétszeres gyor
sasággfll gyógyult, mivel KaticzfI ,ípollfl. A '1'01'

pillo-Jeányból irgalmas néne lett, és a midőn tnlpm 
álltam, így s7.ólt hozzám: » Itt n ke7.em , magfl 
tetszik nekem, pn pedig tetszem magának, rskü
szöm , hogy j6 felesége leszek !" Ooussac anyó, a 
ki most hinn nyugszik fl temetőben, akkor még 
élt j Katalin házassága volt a swgény jó öreg 
u tolsó öröme! Osalódom: utolsó öröme annak a 
gazembernek olitéltelése volt, a ki a kőmüves 
mestCI't megölte. 

Massaloux nevü mészoltó volt az illető , SOll
terraincből, a ki m1ltÍkára jelentkezett Sabourdy
nál és ez alkalomm al beszélni hallott a pénzről, 
melyet a gazda Ooussac Leonardra bizott. A do
log szeget ütött a fejébe és a ficzkó igy szó)t ma
gában: "Lásd, itt csinálhalnál valamit!" Es csi
nált is! Egészen egyedül! Büntársak nélkül. A 
gyilkosság után Párisba menekült és olt leányok-

f 
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kal elverte a pénzt. Azután visszamcnt Guéretbe, 
majd Limogesbe munkát koresni. Az eskücItszék 
előtt alig védekezett. Azl látszott lllondani : " 1~1 -
cs iptctek I J<;lóg baj az nekem!" Halálra itéJték. 
A börtönben rneg akar ta magát ölni. Azt mond
ta: ,,:Kem kerülök hóhér-kez,ére !' És fejévclnck i 
mont a faJnak . Dc mégis hóhér-kér.re került. Én 
now lllLgyOll búsull.alJl miatta. Hires keze, llloly 
- Juint mondják - emlékeztet 'l'roppmann ke
zérc, borszoszben el van téve ,LZ orvosi egyete
mcn. Megnézhetik, megérdemli a fáradtságot. 

A tárgyalásmil - - nem clicsekvésből mon
dom - az rlnö k szerencsét kivánt nekem , Azért 
mondolfl el, mert igaz, elc nom volt szükségelll 
szerencsekivánatokra, nem volt már szükségem 
semmire: enyim volt Katicza. Az esküvő napján 
kapitáoyom közölte velem, hogy kineveztek őr
l1les(e~Té . Ennek mégis megöl'ültem. 

Es most, ha boldog embert akarnak látni, 
npzzenek meg engem! Katiczát fényes ajánlato k
kal akarták cz irkuszokba szerzödtetn i. Még AllSZ' 
trüíból is kérelést intéztek hozzá, nem akar-e sz in
házhoz szegödni. A lapok elbeszélték történeté t , 
és a 0zirklls7.-igiLzgató fülébez jutott. De ha Ka
ticzlLnak erről szólnak, el kezel nevetni . /rorpillo
leány." ilUs dolga van most neki ! A kölyköket 
mosdatni, vállrojt jaimat tisztogatni, a bar0!llfi -uel
valTa felügyelni, a bázat rendben tartani. Es min
dcn ugy megy, mintha zsinóroll húzmí.k, a csir
kék, a libák, a gyerek, sőt még az őrmester is! 
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Szó sincs róla, Katicza nem m ií,psznó töb
bé, hanem I)üvésznő és ha Limoll sin~en vrtlaha 
még plkövetn~nek büntényt, melynek tcttcs~t nem 
birnák kipu h:,tolni, inkább biznüm ő bennc, mint 
valamennyi rendőrügynökünkben. 

.> 
·Ié ,. 

Az őrmester kivertc pipáját és nt ujra meg 
akarta tölteni, midőn Tharand Kfltalin az ö ;;zép 
me7,telen karjaival vigan ki könyökölt ismét az ab
la.kon, és csengő hangon, ke(h'es mosolyl.,al aj
kán ig'y sz6lt: 

- Marti>,I! Már kivetlem a lepény i fl kc 
mcnczéböi, és a leves az asztal on p'\ l'olog! IUM 
be az apt'ó;;ágokat. 

Tha,ralld Martial fölkelt , két kezét trombita 
módra szájához illesztette, és odaki,Utott fl ját~zó 
gyermekeknek: 

- Hahó, kölykök! a leves az asztalon van! 
Jertc~ gonosz csontok! 

Bs midőn a fiuk futva. oda~l'Íek , érezve már 
a. cseresznyés-lepény szagát, az őrmcster válhira 
kapta a legkisebbiket, a többit maga rlótt hajtva. 
katonásan köszönt és eltünt a házban, II hol már 
várta őt fl, forr6 leves és Katicza tüzes (·sókj}" 

A .lenyugvó nap pedig utolsó sugaraiva I meg
aranyozta a réz-zászlót a derék csrndőr ajtaja 
fölött. 

'): 
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IV. 

Tévútra vezetési kisérle t. 

Az 1876-ik évi október hó 12-0n reggeli 5 
és 6 óm közt Ugaros György pOSVllllyosi lakos, 
a bogárdi határszél i ors laktanyájába érkezvén , 
az oltani csendő r őrsvezetőnek nzt fl, jelentést 
tette, hogy o ugyanazon hó ll-én Magul'a J llon 
sertés pltsztorral két 8el'to\snek elhowtalll végett 
egy szekéren GJ'otisba (Roruánil,ba) ment; a ser
téseket azonban szerfeletti kövérségük milltt kény
telenek voltnk visszahagyni, s mintbogy a szeke
ren csak alkalmilag mentek. gyalog indultak ha
zafelé útnak. "Virradt volt - ugy mond - mi
dőn hazafelé tér,ükbeJJ az el'délyi batru'szélen le
vő I e á n y m e z ő nevü partra érkeztek; itt hir
telen cgymásuUn négy pisztoly lövés hallatszott, 
mire Magun1 Juon egy golyótól halálosan tal,ílva , 
összerogyott. Ugarns észl'evéve, hogy a bokrok 
közt még körülbelól tir, egyén ,UI lesben, a vc
szély elol menckülendő futásnak orecll, ÓS daczá
ra annak, hogy ö uhinna is hat lövés tétetett, 
sértetlenül. szerencsésen megmenekült." 

Az orsvezető, ki Ugarost., mint gyanus egyént, 
már előbbről ismerte , az ez által tett feljelentés
nek nem adott feltétlenül hitelt, hanom őt fol
ügyelet alá helyezve, egy csendórrel a tény he-
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Jyére sietett, a hoJ az emlitett egyén hulláját egy 
hátulról ejtett lövés sebétől elvérezve találta. 

Az őrsvezetőnck tudomása volt arról is, hogy 
~ meglőt( Magura rendesen jelentékeny pénzösz
szeget szokott magánál hordani, s most teljesen 
pénz uélkül találtatott, a miből határozottan kö
vetkezteth ető voJt, hogy meglövctésc után kira
boltatott. 

A helyszinén Mvebb vizsgálatot tartva, csu
pán két embemck nyoma volt fclfedezhető, da
czára, hogyatercpen, ha csakugyan több em
ber is járt arra, fl többi nyomoknak is látszania 
kellett volna. A talált nyomokat megmérvén, ki
tünt, hogy azok egyike a meglőtt egyén lábának 
nagyságához, másik pedig az Ugal'oséhoz tökéle
tesen illik; mindenből azt lehelett feltételezni, 
hogy a tényt lehetetlen volt tiz embernek elkö
vetni, hanem csakis egy ember követhette azt el, 
és pedig orgyilkos módon hátulról rablási czéIból. 

A tényállás felvételére. később megjelent bi
r6i bizottság a helyszinén visszamaradt nyomok
hól szintén azt állapította meg, hogy tényleg csakis 
két ember lohetett jelen a tett olkövetésénél, s 
hogy a lövés hátulról és pedig közvetlen közel
ből történt. Ezon bizonyitékok követke~tében Uga
ros letartóztatott, s a házánál tovább folytatott 
vizsgálat itlkalmávfll egy vérfoJtos fejsze is (alá,l
tatott nála, melynek honnan történt szerzéséről 
felvilágositást adni vonakodott. Végül a vizsgá
lat folyamán bevallotta, hogy ama borzasztó tet-
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tet osak ugyan ő követte ol, s az áldol,alától el
rabolt 600 forintot is, melyet a földbo ásott ol, 
felfedezte. 

Ebből az a tanuság, hogy gyors eljárás 
t ö b b n y i r e s i k e r h e z v e z o t, éR h ogy n e m 
kell mindenkinek mindont elhinn i. 



V. 

Az elbizakodás bünh6dése. 

Sokszor cmliteitem bajtál'oaim előtt, hogy 
Szivós József őrsvezető , szunyogi ő rsparancsuok
nak előbb-utóbb u~m lesz jó vége; mert rendki
villi testi erejében aunyira elbizak odott, hogy a 
gyakor1M t által már sokszor szentesitett szabály-
7,atainkat nem igen vette tetteinek zsinonuértékéüL 
Dc eil'égre rajl,a is beteljesedett !IZ a közmonJ1ís, 
hogy : "Add ig jár !I k orsó a bit r a, a mig 
el nem tö rik. " 

Szerencsétlenül járt bajtál'sunk esete a kö
vetkező: 

"Hatósági felszólitás folytán lil77 . évi feb
fuár hó lS-án ö és Sipos János csendőr Zab
fal ván volt segédszolgálatot teljesiteni : oda me
net útjok Osoda községen vezetett keresztül, s 
miután feladatukat elvégezlék, éjjelre ugyanezen 
községbe visszatértek, és it: a rend és csend fen
tartása érdekében portyáztak. - Éjfél tájban nagy 
lárma üté meg füleiket, arra felé siettek, a hon
nan a zaj hallatszott; egy rozzant viskóban, hol 
pálinkának csufolt zagyvalékot mértek, éktelenül 
orditozott nehány oláh, millt későb b kiderült , csak 
azért, hogy il csendőr járőr figyeimét magukra. 
vonják, il mi természetesen sikerült is. A járól' 
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Moldován Nikolait, az il'etö ház tulajdonosál, az 
ud \'tIron talált~, s az őrsvezető llIcgszól itá öt; ez 
azonban v1\l asz nélkül a házba sirtett ro az ott 
levőkkel a járól' megérkezését valószinüleg közöl
te, mert il zaj azonnal lecsillapul!. . 

Az ezután bckövetkezdl esemény li1egértésé
hez szükséges fe lemlitenünk azt az e l őzmény t, mi
ként azt beszélik, hogy ar. őrsvc7.Cl ő ezelőtt pár 
évvel a csoda i hál'om Molclo",in tcstvért hatósái\i 
felszól itAs foly1;ín Ietartóztattll. Midőn ezek kelle
jének let.artóztal1isa foganatositva \'olt, az ő rsve
zetö ezeket őrizet alá veUp, a vele vo lt csend ő rt 
pedig két falusi esküditel küldte a m ezőre, hogy 
onnan a haj maclik lestvPl't hozza be a faluba. Az 
üldözött ;\10ldov1ín a esendőrt észl'evéve, egy árok
ba elrej tőzö tt. A csendőr, kit az esküd tek kissé 
nagyobb távolsághan követtek, hirte len az elbujt 
egyénre bukkHn t , ez a csendőr meglepetését fel
használva, 3nnak fegyycrót megraga.dla s ezt rö
vid küzdés ülrilJ tó lc el is vette; az esküdtek kö
zeledtével azonban a csend őr ujra megfogta fegy
verét és ezt azok segélyéwl vissza is nyertc, 
:i\Ioldovánt pedig vasra verve a faluba bekisórte 
és ő rsveze tőjének a. történteket bejelentette. -Az 
őrsvezető a helyett, hogyacsendőrt vigyáza,tlan 
eljarásáért fe ljelentette volna, hir swrint Moldov,ínt 
keményen megbotozta, - meghagyván neki, hogy 
ezután csend őrségi fegyYerhl'z ne merészeljen 
nyulni. . 
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Szi\'ó~ őrsvezető kiilönhen is tudta, hogy 
ezen három Moldován testvér cll en már többször 
volt bün[t~yi kereset inditva, minélfogva ö azo
kat, milit közártalIllu egyéneket, éjjelenként már 
több izben megleple, s ha otthon nem voltak, ad
dig járt utánuk, mig mog nem találta, - egy 
szóval: nagyon is , hadi lábon állott velök." 

Ily e l őzmények következtében szüksége IcU 
volna tehát az őrsvezetőnek velö k szembeli a leg
lJagyolJb óvatossúggal eljtÍrui; ő azonban rend
kivüli lesti erejébon annyira el vol t bizakodva, 
bogy fegyvorét éjjel sem ~1.Ok ta Ill cgtö lteni , Illert 
- ugy JIl o ncl - ő ombertő l nem fél. 

Most is . midőn Moldo ván Kikolai az ud var
ról szobájába visszahuzódott, minden eló vigyázat és 
aggodalom nélkül lépett be 1lZ udvarra . s az igen 
szük és alacsony swba piszkos ablakán bcnézve, 
látta, hogy ott a b>Í,I'OIll Moldován testvéren és a 
házi asszonyon kivlll még a szintén közártalIllu 
Szirupu Gorgye is benn van. Mindezzel awnban 
nelll törődve, a kellő óvatosság mellozésével be
lépett a s7,obába; a csendőr utám\ ment ugyan , 
de a swba szö k volta miatt csak a küszöbön ma
radt. - Az emlitett egyéneket az őrsvezető so r
ba kérdezé, bogy "bát maga is itt van, S mit 
csinálnak~" mirc a házi gazda azt felelé , hogy 
egy pohár uor mellett mulatnak, s egy pohárral 
az őrsvezető t is megkinálták, ő azonban szivessé. 
güket megköszönve, azt nem fog:tdta el, haltem 
a mulatókat felszólítá, hogy ki-ki menjen haza 
saját szállására, mert az óra már későre jár. Ez-

-

-, 
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után jó éjt kivllnt., s tovllbb akart menni. A vele 
volt csendör ezt látva., it helyett, hogy lövésl'e 
készen tartott fegyverrel add ig őrködött volna, 
mig őrsvezetójc az ajtón kijön, megfordult és 
szintén távozni akart: az ő rsvezetö hasonlóal az 
aj tó felé fordult . E pillanatban Moldován Nicofor 
az asztal lába mellett eddig rejtve lartott fejszét 
fölragad va, ugy sujtotta fejhe az órsvezetőt. , hogy 
az megtánlorodva fordult vissza ~s szuronyát 
akal·ta basználni, de ugyanakkor meJlc>re fl fejsze 
élével egy m1isik ütést, iIIcfől eg vügást kapo tt, a 
melytől szó nélkül összerogyott. A csendőr az el
ső ütés hallatára sZUI'onyszogezve tárS,L segitsé
gére visS7,11 sietett ugyan: ci c gyol'sabb1111, mint "zI 
elmondani lehet, a másik két Moldován az ajtó
hoz uú'rott a csendőr feo'j'veré! megrao-ac1ta ke-'=' , ti b' 

zébő l kirántotta és becsapt" előtte az ajtót. Bent 
azután a sherencsétlen őrsvezetőt vad kegyetlen
séggel a szó szoros értelmében összedaraboltálr. 

A fegyverétől megfosztott csendőr a falusi 
biróboz sietett ós az egész községet felriasztotta; 
de senki sem mert a két csendőrségi töltött fegy
verrel biró gyilkosok letartóztatására a csendőr
nek segédkezet nyujtani; később azonban elvették 
megérdemlett büntetésüket. " 

Igy boszulta meg magát a szabályzatainkkal 
ellenkező durva báná s mód s a kellő óva
tosság és elővigyázat mellőzése. Azel
bizakodottság kivált a csendőrnél fe
l e t t e n a g y h i b a. 
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VI. 

Az éberség szükséges. 

Réti Miklós, csendőr bajtársammal 1877. 
eV! deczember pó 19-én a következő tanulságos 
eset történt: »() és Kerti Mihály próba-csendőr 
Polyvás községból egy gyujtogatással vádolt 70 
éves asszonyt - az illetékes szolgabiróság fel
hivása folytán - a tordai kir. jánlsbil'ósághoz 
átkisérni voltak kivezenyelve. 

A kezdetben emlitett nap estéjén - 8 óra
tájban - a fogoly-kiséret Singfalvára érkezett, s 
itt, mivel épen nagy hó esett, 1\ fogolynő kije
lenté, hogy bágyadtsága miatt tovább menni nem 
képes; a fogolykiséret tehát kénytelen volt meg
állapodni, s ott meghálandó, a falusi biróhoz be
térni. A biró már ekkor ágyban feküdt. Réti csend
őr szállást és egyszersmind a fogolynő mellé két 
polgári őr kirenelelését kérte a birótól, mire ez 
utóbbi az ielö előhaladottsága miatt saját lakszo
báj:it ajánlotta szállásul, és a kért fal II si őröket 
is kircnclelé, 1\ kik csakhamar megjelentek, s a 
csenelőrök által a kellő utasitásokkal elláttattak. 

Ez alatt a fogoly nő - megbilincselt kézzel
a tüzhelyen ruelegedelt, s megkérte a csendőrö 
ket, hogy ott a jó meleg hely közelében levő ló
czára fekhessék le, a mit meg is engedtek neki, 
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a biró pedig látva a didel'gő vén asszonyt, kö
nyörülclcssc'gből takaróul egy ócska szül'l do-
bott rá. . 

Az őrködés! a csendőrök oly módon haiá
rozták cl, hogy Kerti próba-csendőr az egyik fa
lusi örrol éjfél elől 1., Réti csendőr IJed ig a DHísik 
őrrol éj fél után fognak felügyelni a, fogol.\'nőre. 

Reggel 5 órakor Réti előbb fe lköltötte a IJró
ba-csendőrt, s mig ez ;t toníbbi menetre kéSt,Ü
lődöi.t, felébreszté a fogolynöt is. Ez utóbbi arra 
kérle HŰli csendőrt, hogy vegye le kezéről addig 
a bilineset, míg ruháját ki ss!' rendbe szedi; Réti 
e kérést az agg nó iránti kiinJ'örületességből lel
jesité, és ez alatt, fegyverét a falhoz tü,masztá; 
miután pedig a bilincsel ti nő kezéről levette, 
fegyveréél't visszafordult. A fogolynő c pillanatot 
nem ruh,lja rendbeszedésérc . használta fel , hanem 
panaszkodva, hogy Leste a kemény fekhely től egé
szen meg van meredve, ujból lefeküdt és a szür
rel betakaródzott. Réti szóval serkentette őt, hogy 
csak keljen fel, mert tovább kell menni; de a 
fogolynő nem engedelmeskedett és nem is felelt 
vissza semmit, hanem ugyanazon pillanatban a 
lóezáról leesvc összerogyott; a csendőr azt hivé, 
hogyelájult, s egyik falusi őn'el felemeltette őt 
a földről, e perczben azonban borzadva látták, 
hogy a no egy nagy konyhakéssel szivcn szúrta 
magát és már halva van. 

Az öngyilkosságra használt konyhakést a fek
helye fölött levó fülkéből az alatt vette magához, 
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míg Réti csendőr a bilincs lekapcsolásfl után. fpgy
veré ért visszafordult." 

Ez csetből világosan látható, hogy mily nagy 
éberség szükséges fl fogoly kiséretek 
a I k It l ru ti v fl I, valamin! az is, hogy: "r a b i!' lt
n y á b a n - bárk i legyen is az _ 11 Z Ő l' k ö
d é s t s z o l' o s a n a z II t a s i t á s o k é r t e I m é
ben kell foganatositani, és ezektől egy 
hajszálnyira sem szltbad eltérni"; to
vábbá bármely tirügyet. pl. betegséget, láhfá;jást, 
áju ldozást, stb. hozzon is elő a rab, hogy eZlíl
tal a csendőr! ó l' e t l e n k ö n y ö 1'lile t e s s é g]' e 
i n d i ts a, ennek a csendőr kérlelhetlen szigorral 
ellenállani köteles , s egy megholt rabot is csak 
akkor lehet valóban halottnak tar tania és ró la a 
bilincset levennie, ba az orvos a 11alált _ min
den kételyen kivül - bivatalosan bizonyit ja. 

Ór· 

VII. 

Ellenszegülők megfékezése. 

Szolnok-Doboka, Szathrnár és 1I1ánnaros vár
mogytlk határsr.ólén [öbb ezer boldat teyő vaclon 
erdő terül cl, mely 1879. évben az állam s há
rom erdélyi csal,~d közl pel' tÚl'gyát képezé és bi
rói zál' alá volt hclyer.ve. Ezt a vadon erdőt (Is 
legelőjét It közel fekvő f"lvak már óvek óta in
gycn pusztitották "wn elb izakodott hitben, Itllgy 
ott ű velök senki sem bir, a mi Oll ll an is látszik, 
llliként Kötelps lll(,ZŐ kiizspge mlLl' egyszcr ;~ tÖl'
VÓlly:lzék kiklildöt[eit elkel'gette. Klilönösen il kap
nikbtillyaiak vo ltak "zok, a kik mindcll tartózko
d(~st rueHőzvc lúgeJtotték lllal'luLikkal il buja lege
lőjü tilalmas erdőket. Az illetékes szolgabil'óság 
polgári egyének segélyével m,~r több ú,bell meg
kiséri é a tilalmasban Jmpott nmrlHíkal behajtani, 
de ez a pásztol'ok ellenszegülése miatt soha se 
sikerült; végre is fl esendőrség segódker.ése mel
lett keHett megfékezni a l'akonczátlankodókat. 

Az ellllitett év junius-hó Hl·án - a zárgond
nok kél'olme folyhLn - az illetékes segódszolga
bil'ó egy kÖI'jegyzővel és 6 csenclol'J'cl kiment a 
helyszinére, hová a marhák behajtása czéljából a 
legközelebbi községból 32 ember rendeltetett ki; 
ez utóbbiak H-én reggeli 7·- 8 óra közt érkez-

(;~eDaör élllt . 5 
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tek meg, az elóbb nevezettek pedig lest tartva az 
erdőben bál tak. 

Délután 2 -3 óra lehetett, midőn mintegy 
barmadfélszáz darab szarvasmarhából álló csorda 
jó mélyen bebatolt a tilos ba, - a csordát 2 öreg 
ember és 2 gyermek őrizte. A hajtásra kirendelt 
falusi emberek a csordát a segédszolgabiró pa
rancsára hirtelcn körülfogták és behajtani kez
dették; a két öreg piÍsztor e miatt a segédszol
gabirót szitkozódó és fenyegető szavakkal sérte
getve, kezökben fejszével meg akarta támadni, de 
a esendő rök á ltai a segéd-szolgabir6 felhivása 
folytún mindkettő letartóztatott és vasra verotett, 
s igy a csorda ut'Ln kisértetett. A segéd-szolga. 
biró valószinCtleg megszeppont vagy érezte -núnt 
mondani szokás - a pecsenyeszagot, mert csak
hamar elpárolgott a helyszinéről, a további in
tézkedések kercszlü lvitelóvel a körjegyzőt biz
ván meg. 

A már emlitett két pásztor gyermek azon 
perczben, midőn a csordát a sAgéd-szolgabiró a 
hajtók által körülvétette, Kapnikbánya felé szala
dott, és a történtek felől lármát ütve, az ottani 
községi lakosSilg- és birónak hirt adott, mire ez 
és a kÖljegyző - mint mondják - dobot veret
vén, :< lakosokból több mint 100 embert össze. 
gyüjtött, kiknek vezetőül Papp Sándor nev ü álla
mi népt:<nitó vállalkozott és élükre is állutt . . 

Már a két pásztor gyermek lárma ütés ére 
a határról és a közelebbi házakból, melyek a pe-
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res terület közelében fekszenek, mintegy 10 em
berből álló, vasvillákkal, kar6kkal, fejszékkel és 
kapákkal fegyverkezett csoport ~I esenc1őrök uhin 
rohant és a marhák visszaadását követelte; Mol· 
dován Tódor csendőr jllrőrvezető azonban őket 
köveieléscikkel fl szolgabir6 urhoz ütasitotta; a 
csordát és a pásztorokat fl blozsai völgyön ki· 
sérve, rövid ielő mulva mintegy 25-30 főből 
álló , puskák kal, pisztolyokkal és karókkal felfegy
verhzett tömeg a 0senc!őröket ujb6! megtámadta, 
és fl Icgilletlenebb kifejezésekkel sért ve és fenye
getve, tőlük a marhák visszaadását követelte. Mol
dován Tódor csendőr járőrvozetű fl támael6kill a 
n törvény nevében" visszatérésre szólitotta fel és 
kinyilatkoztatta, hogy nAki nincs lutialmában a 
reá bizott marbákat visszaadni, s követelésAikkel 
ewketis a szolgabiró urhoz utasitotta,; a támadó 
csopor t azonban fl csendőröket a legszomtelenebb 
iston·k{u·omlások között tolvajoknak, rablók nak 
nevezte, tele torokkal kiabálva, hogy őket a haj
tókkal együtt szükség esetén megöli és a marhá
kat erőszakkal is visszaveszi, mire Moldován T6-
dor csendőr járőrvezető fl csondó l'öket magáho~ 
véve, az eIlAn~zegülőkre szW'onyttimadást intézett; 
ezek a sürü erdóségben szétszaladtak, a nélkül, 
hogy közülök ekkor valaki megsebesült volna. A 
szétszaladott csoport folytonosan segitség után 
kiabálva, a cS8ndóröket, kik a csordahajtókat fe
elezve, Blozsa község felé haladtak, közvetlen kö
zelben kisérte és szünet nélkül sértegette. 

S' 
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A csorda még nem juthalott ki a SllJ'Íl el'
döségből, midőn annak egy shorosbau több mint 
50- 60 főből álló, a már előbb emlitett öldöklő 
eszközökkel Jelfegyverkezett ka jluikbányai lakos 
elébe líllott, és a tovl1bb menésben feltarló"liltní 
m ogkisél'iette. 

Ezzel egyidejlileg Papp Sándor m. kir. álla
mi tanitó vez<'tése alatt szintén llli ntegy 50 - 60, 
többnyire tartalékos btouákból áll6 tömeg a cseud. 
őröket "llurrith! " kiúlt,íssal támadta meg. 

Molclováu Tódor j,'trőrvezetö hítva a kikerül
hetetlen veszélyt, a hímaclókat a ,törvény nevé
ben" ujból magyal' és romlín nyelven a vissza. 
térósre felszólitotta, s figyelmeztette, hogy ne kóny
szeritsék a csendŐl'öket fl fegyver használatára, 
mort a fegyverek 8 - 8 lövelüek és éles tölté. 
nyekkel töllvék , ők pedig, t. i. a támad6k, sokan 
családosok és nagy sZ0J'encsétlenségnek lehetnék 
ki magukat; továbbá hat:írozottan kinyilatkoztatta 
azt is, hogy a szolga biró által felügyeletükl'e bio 
zott marhákat csak a cscnrlórök holt telem ein 
hajthatjrík vissza. 

E figFlmeztetésre gúnyos, gyalázatos kia
hálások tétettek a támadók részérŐl s egy közü
lök ingét fölemelve, kezével mellét vel'l-c kiabálá: 
,Ide lőjj kutya csendőr! ha búlorslÍgod van, és 
találj, mert különben én öllek meg." Az ellensze
gülők a támadásra a köv~tkező szavakkal ser
kentették egYJlHlst: "Ke féljetek! csak előre! ve
gyétek el a csendőröktöl a fegyvert s öljétek meg 
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vele, melt nekik nem szabad lőni, s fegyvereik 
különben is csak vaktöltóssel vannak töltve." 

Ezen biztatásJ'a az ellenszegülők részéről " tü· 
zel ni, hun'áh, előre! " kiabálás és I'ögtön erre két 
lövés tétetett, melyek egyikének lövedéke Papp 
Gergely csenclőmek feje mellett fütyü lt el, és 
a fegyvcr fojtása kalapjába ütközölt ; tOVl.í,bb{~ több 
kődobások ejtettck, Kaszás Samu csendőr pedig 
azon egyén által, ki mellét verte, fejszével tá
macltalott lJleg; a fejsze , miután ezt a csendőr 
szuronyával félrelóditá, csapásközben egy kemény 
faágba ütközött, és nyele eltörvén , a csendőr ke
zére esett, s annak jobb hüvelyk ujj ál léuycgte
lenül megsebezte. 

Anim Sándor körjegyzöt, ki a szolgahiró 
meghagyás'Lhól mint hivatalos személy mLlködött, 
Papp Sándor állami tanító megfogta é~ ruhájánál 
fogva az ellenszegülők felé h úzta, egy csendőr 
azonban közbe lépvén a kÖ ljeg'yzőt a további 
bántalmazástól megmentette. 

A hajtók egyike a hátára fe.isze ütlegelést 
kapott, a csendőrökön - Kaszás Samu csendőr 
kivételével - nem történt semmi sérülós, ennek 
is hüvclykujja a reá hullott fejsze sa l'kával csak 
oly csekély mérvben lett mogsebezve, hogy ez őt 
szolg,Llat'lban nom akadályozta. 

Molc1ován csendőr járőrvezető a vész pilla
m1tát elérkezettnek látván, tüwt vezényelt, mire 
ö maga és még három csendőr egy-ogy lövést 
tettek, s erre a lámadók közül egy Glodics J á-
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nos nevü 5. gyalog-sorezredbeJi tartalékos tizedes 
golyó által főbe találva szörnyet halt, egy Mol
dován Dumitl,u nevü végleg elbocsátott szakasz. 
vezető pedig lábán súlyos sebet kapott, a más két 
lövés csak könny fi sebet ejthetett. 

Az ellenszegülők támadásai kat mind ennek 
daczára tovább folytatván, ellenök szurony táma
dás intéztetett, mely alkalomma.1 közülök nehá
nyan döfést kaptak, mire meghátrálva, és a hul
lát megpillantva mondák: .Már most ne menjünk 
tovább, mert egy meghalt közülünk, s a csend
őrök fegyverei élesre vannak megtöltve. " 

Az eddig vázolt eset egy igen nagy kitmje
désü vadon, sürü erdőben történt, minélfogva a 
veszélyt nagy mérvben fokozta az, hogya csend
örök több oldalról csaknem észrevétlenül támad
tattak meg. 

Az ellenszegülők a hullát fölemelve és ma. 
gukkal vive, szétoszlottak és támadásaikkal fel
hagytak, 

Ez esemény mutatja, meunyire növeli a fel. 
lépés tekintélyét a higgadt, komoly eljárás; 
ez azonban csakis a törvények, szabályzatok és 
utasitások alapos ismeretében gyökerezik, mert 
ennek hiánya habozás és kapkodásból álló, tehát 
ingatag és határozatlan cljál'ást szül, mely nem
csak a tekintély csorbitásával, de legtöbbször s 
ilyen esetekben mindannyiszor a cscndórök testi 
épségének veszélyeztetésével is jár. 

.., 
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A csendőrök fegyverhasználata az elóadottak 
szerint még az irigység által sem lehet kifogá· 
solha t6 j b á t o r é s v i t ti z f ö l l é P é s ü k pedig 
valóban követésro méltó póld1Lul szo IgáL 
lI'loldován csendőr az ezen alkalommal tanusitott 
kitfinő eljál'ás1íél't a másod osztályu ezüst vitéz
ségi éremmel tüntettetett ki, társai pedig dicsérő 
okmányokkalláttattak el. 



VIII. 

Magyar bátorság. 

Nagyon megunták a dicsőséget csórai Milm 
Kostandin és Aposta Vasilic, annál is inkább, 
mert a dicsős0g csak rabkcn.Yeret és börtön
levegőt ho~o tt számukra s elzárta előlük a bt
rinczás r'lórikák-. a csiga-gyöngyös Allák- és a 
szép .MáJják tündéri világát, il gyönge puliszkák
és vitriolos p,íliJlkák hazáját - Eg'y s~éJl nap 
reggelén sZOnJOrURJJ jelelltó a s~ászvárosi kir. 
járásbir6slíg fogházfelügyelője, hogy - dac~ül"a 
a reájuk forditott gyöngéd figyelemnek _ törté
netünk hősei lerázták ll, rabság bilincseit, s a 
szabads(Lg édes érzetével tova illantak. Ez időtől 
fogva rómületessé vált Osóra és T" .l"taria községek 
tájéka. Rablás rablást követett. A közbátorság 
veszeclelmesen meg lett ingatva. Az állapot tÜl.
hetetJonné lctt. Végre megjelrntck a esendőrök és 
két a1tis~t vezetfse alRtt kemény üldözést kezdet
tek a szabaclságot szabadrablásnak definiáló mart y
rok ellen. OSiírök, kazlak, árkok, bokrok s az 
erdők siírüje szigo ru kutatás alá lettck véve. E 
zaklatás mélyen elkeseritheté a l"abJá~ felkelt vi
tézeit, blÍcsllt mondtak szülöföJdjLikuek és üldözőik 
között egérutat véve Alsó- M.-Váradjára indultak, 
hová 1882. év január lO-én szerencsésen meg-
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érkPzve, menton beültek egy fogadóba, hol italt 
rendeltek maguknak. Mulatozásuk közben betér 
egy fegyvercs rn.-vilmcljai embcr is cgy ital bon·rt. 
Nagyon IIlcgtetszctt fegyvere a v;indor Rinaldók
nak s millhín 1>z6p szóra nom adin át azt, erővel 
confiskálták, a tulajdonost pedig ugy találták fej
be ütlli. hOKv rögtön kibllg.\'gyant rt vÓrc. A 
szegélly emuor llem (dlhatla szónc'lkül ,l, nyo
moruságát s awn v<,rosen kifutva , II fogadó előtt 
iszonyu ordilást hzdett, tudtLtl'a a nug'y8zülllrnal 
összesereglett publikul11mal, hogy a fogadóban 
rablók vannak, jöjjenek, -- fogjtik el. Roppant 
zaj keletkezptt s az egész közönség kész lett \·oll1a 
megfogni a rablókat, ha szépszerpvel l11cgadtük 
volna magukat. Az izgalom fokozódott, s ezalatt 
a rablók szópcn mcgsw.Jadtak. - E pillanatban 
érhwtt meg alvinc~i gazrlrttiszt Nngy József 
Gyu la feMl"\"ál"J"ó I. Megtud \"án a törté II teket, leugrott 
szeker6rő l. fellobb~tlIt benne H~ els~'LIlt b1Ítors,ig, 
s nleglllutatta mine/jú!"t, mit tud egy 5 é\·ig csellcl
őrsrgnél s~olgiLlt mag~,nr C1lJber. J<;gyedül, üres 
kézzel , n mlJ lók 1l1'1Il iramodott, s felhivta il t. 
közönséget, hogy ,.csak uüínnam, majd én olől
megyek !,. A két rabló kif'Lradva a fnt'lsbnn, meg
állapodott, s Na gy Józsefet, mcg 'L~ nUna tó
dulókat régi uel't"tt szokásil:ént figyolmeztették: 
hogy "a kinek hdves az élete, hon,íjuk no kö
zeledjék, IIlcrt azonnal halálfifI !" Nyomatékul puska 
és revolver csövek villogtnk az ü ldö~ ók elé, kik 
illő respektussal meg is állapo(ltak. De Nagy 
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Józse! családos ember létére sem tadotta ma
gyar emberhez és kiszolgált csenc!őrh ez méltónak, 
hogy ügy pár golyótól megretiráljon, hanem ki
ragadva egy töltetl en fegyved az egyik falusi 
kezéből, egy maga indult a rablóknak, kik azon
nal elkezdték a tüzelést. - Az egyik rabló két
csövü fegyverét sütötte ki , a mig a másik mcg
töltötte, rcvolvel'ébő l kiildözte a vcszélyes izouete
ket, melyeket Nagy Józse! illő phlegmával fo
gadott. Tizcnkét lövést tettek Illár a rablók, s a 
golyók Nagy Józse! előtt hullottak le. Egyszer 
lövés helyett cSilk cserszintés hallszik s ezzel vi
tézünk - megértvén a jelentőségé t - elérkezett
nek látta. a pillanatot maga részéről is kemény 
támadást intézlli, a fLltásnak indult rablók ellen, 
kiket utólél'vén, az egyiket a kezében levő üres 
fegyvel'l'el ugy fejbe ütötte, hogy vértől elboritva 
azonna.l lerogyott, s ezzel a másik rabló után 
eredett, mit látva az ütközettől magát távol tartó 
népség is előre rohant s ezek segitségével Nagy 
Józse! a másik rablót is elfogta. 

Mihu Kostandin és Aposta Vasilie a gy.-fe
hérvári kir. törvényszéki börtön lakos~ágának nagy
rabecsült tagjai lettek. Nagy Józse! pedig a 
derék férnak méltó önérzetével tekintheti magát 
egy vidék megszabaditójának. 

Nagy Józse! ezen rablók hősi~s el.fogatása 
körül tett önfeláldozó bátor eljárásáért Ö cs. és 
apostoli kir. Felsége által koronás ezüst érdem
kereszttel lett megjutalmaz'l'a. Az érdemkereszt 

, 
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ünnepélyes fc1tüzés végett az alvinczi j. szolga
birónak küldetett meg főispán ö méltósága által. 

Eddig a nagy-enyedi "Közérdek " c7.imű hir
lap czikke. 

Nagy József 1883. év május-hó 20-án a 
m. kir. csendörséghez ujból beállott, s személyes 
bátorságának azóta is töi:lb jeiét adta, jelenleg 
mint őrsvezető és órsparancsnok előljáróinak tel
jes bizalm át birja; főleg a külszolgálatban fárad
hatlanul tevékeny. 



IX. 

A hamis bankó. 

,.,Keressétek es megtaláljálok." 

Volt édes hazánk életéyen egy oly szomol'll 
korszak, mikor a pénzhamisítást is sohn hazflfiui 
erénynek tartották. Az elkeseredett szivü honfifIk 
szemében mi akkor nem voltunk egyeLek, mint 
a zsarnoki kényllck zsoldos kém ei; hej! pedig 
köztünk is voltak 1ím elegen, kiknél flZ egyen
ruha melegebben érző honfisz ivet takart és a 
fényes sisak hasznosb gondolatokkfIl foglalkozó 
fojet födött, mint sok harsány szavu, gombos 
Zrinyit és Kossuth-bankót rejtegető földinknél a 
vérző honért felöltött gyászruha. - E nagy je
lentőségü mondattal vczeté be Zümöghy Halázs 
bátyánk, most már nyugalmazott csendőr annes
teI' és boldog családapa, érdekes változatossággal 
teljes élet-történcte egyik kiváló töredékének el
beszélését. 

- Akkor még fiatalok voltunk és ezen a 
földön születtünk, melyről a költő azt mondja, 
hogy: ,A nagy világon o kivül nincscn számodra 
hely", s ez azt hiszem, a politikára vonatkozólag 
mindent megmagyaráz; hanem a mi a közbizton
sági szolgálatot illeti, szentirásunk volt a szolgá-

----__ i 
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lati utasiüís, s ettől az igazi csendőr egy haj
szálnyit sem szokott tágítani. 

Az igaz, hogy voltak köztünk hitvtlny em
berek is; de hát ugyan melyik testület van ilyenek 
nélkül? Általában' elmondhatjuk azonban, hogy 
intézményüllk igen válogatott és derék elomekből 
állott. 

Hövid idő fli,~tt még a külföldi szármilzásu 
bajtársak is hozzaszoktak saját.ságos · viszonY,link
hor.; mert Ilálullk - én legalább azt hiszem -
hogy a levegő is "szabad~ág és hOllszerelem "-mel 
van tele, s hozzá még egy nemzet se szeroti és 
tiszteli ng.v törvényes uralkodóját, mint épen a 
magyar. 

Szükségesnek tartottam cl rövid bevezetést 
azért, hog.\' a később olJllondandóknak lélektani 
incJokolásn legyen. 

];]n önként (~J1ottlim be katonánal~ és saját 
kél ésem folytán helyeztettem át a hadserog kö
telékéból tI csendőrsóghcz; mert - bál' ahIonai 
szolgálati szabályzathoz híven. politikai nézeteket 
nyilvánítani sohn sem szoktam - előre és igen 
jól sejtettem azt, hogy e téren hasznosb tagja 
lehetek a társadalomnak, mintha tétlenül vagy 
talán agyrémeket kergetve a bús magyart adom. 

- JY!iclőll:l csendöl's6ghcz ,1t,]éptem, egy dunán
tuli megy ének tiszta magyar és igen müvelt já
rásában nyertem alkalmazúst, a hol később 11ztán 
örsparancsnok lettem. 

C, ~ 

I. 
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II hely nem határoz, nevezzük azt Szittya
várnak. Itt és a vidéken annyi bús magyar föl
desm h\kott, hogy szinte megesett rajtuk az em
ber szive; hanem azért jól ügyeltem rájok, hogy 
valami bolondságot ne csináljanak. Ha nekik job
ban tetszi k - gondolám - hát (Jsak éljenek ugy, 
mint a Jókai ,.Uj földesul' '' czimü regényében 
levő Garamvölgyi Ádám. 

De hiába, az ily elkeseredett honfiak fur
fangjaival szemben, soha sem lehet az ember elég 
szemfüles. 

Összeesküvéseiket s bolondabbnál bolondabb 
terveikct, minden zaj nélkül, cSÍrlbjában fojtogat
tam el, és ltIondhatom, hogy sokszor megmentet
tem bőrüket a 10 évi "Kufstein" -tól; míg egy
szer csak azt veszem észre, hogyaszámuokra 
érkezett zsold egy h a m i s ö t ven f o r i n t o s 
b a n k ó b ó l áll. Persze hogy a7.0nnal visszaküld
tem kicserélés végett, a mi meg is történt; de 
egyuttal felsőbb helyről figyelmeztetést kaptam, 
hogy igen sok ily hamis pénz van forgalomba.n. 
Mint később megtudtam, hasonló eset már előbb
ről is több őrssel történt. 

Ha a hadvezér csataménjének füléhez ágyú
dörgés zaja ér, nem lehet nyugtalanabb, mint én 
voltam e hír hallatára. Szinte éreztem, hogy va
lahol közelemben kell lenni a baj kútforrásának. 
Erélyesen fogtam tehát hozzá a pnhatolódzáshoz. 

A hol csak feltünés nélkül tehettem, meg
néztem a papirpénzt; nagyon óvatosan kellett ezt 
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tennem, nehogy elriaszszam a csapdától a rókát. 
De mind hiába, egy jó ideig nelli tudtam nyomra 
akadni. 

Hanem hát mint ~b példa.beszéd is mondja : 
"A türelem rózsát terem.« l1óuupokig ta.rtó si
kcrtelen fáradozásom ut:ín végro egy vékony ve
zető fonálra bukkantam . V élctlenül történt az 
egész; ele ha nem foglalkozom mindig azzal a 
gondolattal, bizonyosan kikerüli figyelmemet. 

Egyedül voltam azon alkalOfllmal ellenőrző 
szolgálatban t. i. portyázó CS8ndőrcimet meglepni, 
s útközhcn, szolgálati könyvecském Játtamoztatása 
-:égett, a bendeguzfalvi jegyzőhöz kelle betél'llem. 
Eszrevétlenül értem az előszob,'Lba; itt, midőn 
a jegyző il'odájából hangokat hallottam, egy pil
lanatra megállottam, s okkor tisztán hallám, hogy 
a jegyző valakihez igy szólt : 

__ Ezen vehet kegyelmed ökröt, lovat, bllzát ; 
de adóba ol nem fogadom. 

_ Adja ide komám uram , majd felváltom 
én, _ mondá Varga Péter, a község leggazda
gabb földmüvese. 

Hangjáról biztosan ráismertem. 
E szavak hallatára, mint a villám futott át 

agyamon a hamis bankó, s most már a helyett, 
hogy beléptem volna az irodába, nesz nélkül tá
voztam, s a majdnem átellenben levő korcsmába 
mentem, mcgfigyelendö, hogy kik és mikor jön
nek ki a jegyzőtől. 

Tervem készen volt. 

,. -.. 
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A ~sieló kOJ'csmál'os - Salamon swmszécl _ 
bizalmfIs és jó emherem volt, s hozz{~ tfllpig be 
csületes férfi, a ki csak az ostobák részére szá
mitott [igy, hogy "nyolcz meg nyolcz tizennyolcz, 
meg nyolcz huszonnyolcz, tehát tartozik ken el 
J ános gazda harmincz forintta,!. " 

Rzt a talpig be0sületes embert megkértem, 
hogy fIdjon llekem nehány pillanatra egy száz 
forintos bankjegyet. Eleinte szabadkozott ugyan, 
hogy !leki igy nincs, ügy nincs, hol is venne ő 
ilyen kis faluban olyan na,gy baukót, s több eféle; 
utóbb kiváncsi volt tuclni, hogy mi ezéIra kel!. 

- Az Ol'SZlíg dolgúban van rá sZlikségem _ 
mondám - s egy Ól'" mulva visszflad0m, 

- No jó, de ne nJOudja álli meg sen kinek, 
hogy nekem annyi pénzem YfIn; mort lHl kitudódik, 
istenbizony agyonütnek érte, 

Ezzel ligyának mélységes fenekéről egy pisz
kos kapczát hlÍzott elő , s kikereste belőle anagy 
bank6t. Volt ott több is ilyen, vagy tán nagyobb 
is. IIadclj{m, az ő szerencséje, eleget csúszott
mászott és koplalt érte, - Hem lopta. Tegyen 
ugy a magyal' ember, akkor neki is lesr,. 

A kapott pénzt tárcr,ámba téve, cgY!(8c!vüen 
az ablakhoz ültem, s egy pohár bor mellett Sa
lamon s7.ollJszéddal el kezdtünk beszélget.ni a világ 
folyáslíl'ól; mi alatt folyton az utczára figyeltem, 
lestem a jegyzőtől kijövőket. 

Nem sokáig kelle vál'l1om. Varga Péter és 
Szabó Máté ballagott onnan ki, nálunk csak ugy 
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mondják, hogy jómócln paraszt gazd~ik, pedig 
birtoknk beillenék Lichtelisteini herczegségnek. 

:Szemmel kisértem őket, wint Illacska az 
egeret. Egy ideig beszélgetvH s Illeg-megállva 
együtt haladtak , azután pedig kiki a saj{~t por
tájára tért be. Ekkor én is fölkerekedtem, és a 
kÖ7,ség érdemes birájához, Kerekes Andráshoz, 
mentem át, II ki küiöllben btonaviselt om ber, 

- Biró umm - szólítám weg öt - ha nincs 
valami sürgős dolga, jöjjön velem; majd boszélge
tés közben egy kicsit körülnézCink. 

Mint aféle fegyelemhe~ szokott om ber, miH
den ellenvetés nélkül vetto elií hfltalmas jelvényét, 
a biró-p(~ler,át , moly nélkül ő kegyolllJe saj~1t por
t~j<Ín kivül ,oha 0ll,v lrpést scm szokott tenHi. (De 
hát iga7,~~ is I'olt. illert val>lmi hat~~llIlas szellem
nek kell a biró-pálczábanlakni , mivelhogy egészen 
llIás azzal a" eni ber, miJlt a nélkül; teremtő , egy 
igaz isten! beh sokszor megbámultlllll gyermek
koromban, mikor öreg biró uram a hidlopó czi
gányasszonyokat k a lod á b a tétette. Ez a kaloda 
is fura egy szerszam volt. No de most neli errő l 
vall s~6.) 

Illően felkészlilve kiballagtunk . tehát az nt
czára. Midőn Varga Péter elé értünk, mintha 
csak most hir(elen jntott volna eszembe, így 
szólék: 

- Ejnye! épen tegna,p kaptam egy százast 
csendöreim kifizetésére, s eddig neJJl tudtam fel-

CS6ndól' é let. 6 
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váltani, talán Varga Péter felváltaná, -_. nézzünk 
be hozzá. 

- 1\legj.>rtlbálll1Üjuk, - mondá a ~iró -
ámbár most nem hiszem, hogy annyi a p r ó p é n z e 
legyen, lJlert épen e napokban vett birkákat j 
hanem , l,a Ő nelll, hát majd ruogteszi Szabó ~láté. 

Nom sokat törődve az észrevétellel, a birót 
előre tuszkol va, boléptem az illető udvarába; s 
éppen jókor; Varga .. Pétor uram a kert felől 
szembe jött velünk. lJdvözlósünkre szokás szerint 
JJOSSZl1 lére eresztett köszöni'ést mondott, hogy 
hnt: .,Adjon a fölséges lll' isten szerenc,és jó 
napoT. bort, buzát. békességet, bannaik közt sza
poroJ'lst és fris jó egészséget (ezt, gondolom, 
pom II bn.nnainkra értette, különben kitelik tőle, 
mert nagy imposztornak ti-\l'tják), tiszta súvem
böl kivf\noDl. mint közönségesen ! Hozta a sze
rencse szegény llajlékomba C Tessék, kérem, ke
l1üljenek nálam beljebb. Ugyan-ugyan. hogy ju-

. tok e lIag~ megtiszt.eltetéshez, ha szabar! kér
denem '?" 

Mindezt eg.Y RZUSZra., kellő hangsulyozfÍssal 
mondta pl ő kegyelme. ele hát nem is csoda, hisz 
valamikor "diák" iskolába is járt - K o c s O n, 
a mit már csak az is világosan bizonyít, hogy 
mikor a pipájára rágyujt, az égési proces~ust így 
fejezi ki: "jam coel unl " 

l\Iost aztán a mint szóhoz juthattam, én is 
vinígos szólásmóddal e.löadtam a száz forintos 
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felváltása iránt táplált alapos reményem kétség
telen mivoltának bizonyosságát. 

- No, no, wajd megnézzük, ha találkozik 
annyi , hát szívesen megteszelll, - 1ll01lcl(~ Ő ke
gyehn,c. - De ta lún be is mehetnénk a szobába. 

};n azonban azt inditv<Ínyoztfím, hogy men
jünk inkább ki fl keribe, a móbesbe; ott most 
jobb a levegő , s olyan jól fog es Ili a keclves 
méhzsongásl hallani. mely bennem minclig gyer
mekkorom édes emlékeit költi fel. 

Láttam , hogy inrlítv,í.nyom nem igen tetszott 
ő kelménok; hanem azé r! osak rá dünyögte: 

- Csak tessék , ha úgy jobban tetszik , majd 
én bem egyek egy pillanatra előkcresni az aprópénzt. 

lili a biróml 3, méhesbe lI1entünk. 
A rnint itt ~zétl ekintettcm, ösztönöm mind

járt mcgsug1a. hogy hollosz a tiltott és félvo 
rejtegetett portéka, il iJanlÍ ti bankó-lOagnin. Volt 
ugyani; olt ogy rozzant börpamlag, - valami 
árverésről kerülhetett, - ennek a fejvánkos,U óvato
san felbillentettom, s láttam, hogy ott egy meg
lehetős nagy folt van 3 pamlagon, de az egy 
darabon csak hítszólag vau oda varrva. Alájrt 
nyultam s kezem 1U~lyedést s ebben papirfélét 
talált. Ez cgy pillanat műve volt, ugy hogy a 
biró se vette ész t-e. 

Csakhamar ott teru ett Varga Péter uram is, 
elhozva a feh'áltásra ~z~kséges összeget. Szinte 
látszott rajta a siotés. En rá figyeltem,. és lát
tam, hogy első pillantása is a hallJis bank6-

6* 
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magazin felé esett. Azzal tiszlában voltam, hogy 
ö nem bankócsináló, hanem cSflk jóhiszemü ha
zafias rejteget.öje a hamis pénznek. A többi közt 
így szóltam tehát hozu\: 

- Varga uram! tudja mit, t'n nem is egészen 
a százas fell'áltása végett jöttem ide; banem azért, 
mert haJlottam, hogy hamiR hnnkót takargat, s 
mint igazi jó akarój~ , nem akarom, hogy érte
bajba keveredjék. Adja elő, ha azt nem akalja, 
hogy hivatalusan hressem meg, mert én mog 
fogom találni, ha a pokol mélységes fenekén van 
is elrejtve. Biztosítom, hogy ha szépszerével előadja 
és mindent elmond, egy hajszála sem fog meg
görbülni. 

Hosszas volna itt miudazt elmondani, a mi 
ezután történt. Elég az hozz,í. hogy az említett 
pamlagból előkerült a sok Rzép új hamis ezres, 
százas és ötvenes bankjegy s elmondta a gazda, 
hogy ezt azért esinMj:ik és fogadják el a jó ha , 
zafiak, mert m e g a k a r j á k vel e b u k t a t n i a 
n é m e t b H n k o t, tudniillik, hogy annak a pénzét 
lassanként a hamis pénzért beszedik, s egysze l ' 
aztán csak csődöt mond ; a hadsereget nem bir
ják tovább fizetni; ekkor külföldi segítséggel be
törnek a szabadságharcz bujdosói, s régi dicső
ségünk ujra felragyog. Mert hát "Geld regil't die
Welt", vagyis "pénz kormányozza a világot", ez 
a világ szekérkenője. Aztán ha valakinél marad 
hamiS' bankó, agiója lesz annak. De hogy hol és 
kik . csinálják a hamis pénzt? arról mi t sem tu-
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dott; megnevezett ugyan nehány urat, kik az 
előadott mesét teljesztették, hanem egyebet nem 
mondhatott. 

Elmentünk aztán Szab6 Mátéhoz is, és ez IS 

előadt~ a rejtegetett portékát. 
En megmagyaráztam nekik a balgfl álom ké

pet, s ugy velök, mint a biróval, IllegfogadtatIam, 
hogy a közlünk most tö rténtekről további l'endel
kezésemig saját érdekükben senkinek egy szót 
sem fognak szólni. ' 

Ezután természetesen Salamon szomszéd nak 
az ürügyül használt százast visszaadtam. 

Nagyon jól tudtam, hogy ha a jegyző be
szélni akarna, ez többet mondhi~tna és talán tel
jesen útba is igazithatna ; hallem viszont arról is 
meg voltam győződve, hogy ő nem lesz áruló, ha 
mindjárt ker~kbe törik is; nom volt tehát mást 
mit tennem, mint lL Varga Péter tÍJtal megneve
zett urakat figyelemmel kisél'lli. 

Igazán fáradságos egy munka vo lt az. He
teken át a legnagyobb óvatossággal - ugyszól
ván --- miaden mozdulatukat megllgyeltem, sőt 
jó fizetés mellett bizfllnlas embereimmel is folyton 
nyomukat lesettem. 

V égre egy szokatlan jelenségre lettem figyel
messé téve; ugyanis egy a mi vidékünkön tel
jesen ismeretlen uri ember érkezett Buzaffy föld
birtokoshoz, a ki szintén felügyeletem alatt állott. 
Ezt az ismeretlent, a ki erdélyi nemesnek mondta 
magát, mint valami kitünőséget, négy lovas hin-
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tóban szállították egyik uri hlt;:tól a másikho;: , PS 
hire járt, hogy nem so kára li vielék leg b:íJosabh és 
legkedvesebb leányával , kinek nevét el hallg:.totU , 
fog egybekelni. 

Mikor e hírt meghallottam, bizony isten szá
nakoztflm ar.on a ki s tü ndéren. Ugy tetszett, 
mintha nem lenne. ar. a végwt rend elése, hogy 
egy havasi kóróhoz üvegházi viruló rózsát kös
senek; hanem h ,It a szülők úgy akarták, s a 
leány látszólag meg hajlott a r.sarnoki kény előtt. 

Portyázásaim közbon töbhs;:ör volt szeren
csém láthatni a kis tündért, a mint tüzes pa l'i
páján nag'ynénjéhez lovagolt Ku ruczfalv:ira, nlÍud
annyiszor megl'emegctt híttál'~, szive lJl , s különö
sen az utóbb említett időb en, midőn :11'ezán fl 
rózs,ík hervadását vettem észre, valflllJi kimond
hatatlan érzés vett erőt rajtam, és feltettem ma
gamban, hogy ha mindj:írt életem áráll is , meg
mentem őt rosz szellemétől, attó l a;: idegen em
bertől. Egyelőre llem tud tam ugyan, hogy el
határozásom kivitelét miként kczr!jem el; de bíz
tam szerencseesillagomban, mely rögös p,í,lyámoll 
oly sokszol' szo lgált vezérszővétnekül. 

Irodai mllllkám végezte utlin teljes fe lszere
léssel minden este kimentem od" a bérczek tö
vtlha, a mene ő lovagolni swkott, s a legveszé
lyesebb helyen láthatlanul őrködtem felette. 

Egyszer épen egy iszonyu felhőszabdás után 
értem az említett helyre, s meglepetve láttam, 
hogy a roppant mélység ei vízmosás fölött átl'\lzető 
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hidat az ál' teljesen elsöpörte. Nehogy valami 
szerencsétlenség (örténjtlk add ig is, míg a bajról 
a legközelebbi 'községi e l ölj{lró ~~got értesíthctcDl , 
az utasok figyelmeztethetése végett, a mélyccl ós 
mindkét oldalára, cLtő l 20 _. 30 lépés távolságban , 
az uton korlátot akartam kész íteni, s már hozzá 
is fogtam a hegy olclnlán a Il0zz>1 való f,ik Ic
vágás(lhoz: midőn hirtelen vfllami sajfltságos dü
börgés üté meg fülcmct, ... ki s várlatva, tisztán 
kivehettem, hogy vágtató ló közelg . A mélyedés 
tulsó oldala felé szrgeztclll tckilltelemet, mert 
onnan jött a zaj, Sokkal rövidebb idő alntt, mint 
azt elmoudanilehet, egy őrül t sebességge l v:íg
tató, fékevesztett ló alakja tünt e l ő a mélységtől 
mintegy 80 lépésnyire levő bnyarulalnál. 

Igazán még lil a is összeborzadok, ha e lát
vány eBzem be jut. 

Bár éles szemem volt, az esi homályban nem 
tudtam ti sztán kiven lii , ül-e valaki a lovon vagy 
selli ; mindamellett torkolll szakadtálJóJ kiáltoz tam 
rá, hogy álljon meg. A minI. azonba,J] láttam, 
hogy figyelmcztetésemnek nincs eredménye és 
most már a közelrő l azt is észrevettem. hogya 
ló hátán valaki vagy valami V;1I1; nelll volt több 
vesztegetni vaió időm, ha flzl, nem akartam. hogy 
a pokoli mélység nyelje el ügy a lovat, mint a 
hátán levőt. 

Fölkaptam fegyveremet, czélbavettcn l fl Ioyat, 
fegyverem cl dördült. Egy sikoltást hallottalil, és 
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láttam, hogy alig 3-4 lépésnyire a mélység szé· 
lén összeroskadt a ló. 

Ax ál' ,.iltal elsodort híd maradványából egy 
ingadozó gerenda még összeköté a mélység part
jait, eszeveszetten rohantalll czen keresztül, -
nem törődve az életveszélylyel. 

Az épen végső pán'tját kilehelő lóhoz érve, 
rettentő és mégis édeni szép látv'Lny lepett meg. 
A ló derektia ke resztül, mint egy kettétört li liom
szál, feküJt az é11 féltve őrzött kis tündérem. A 
ló épen az elle nkező oldalm dűlt le s így a le
ánynak látszólag scmnli baja scm történt. 

iYIindenekelőtt a lovon ejtett lövés-se bet vizs . 
gáltam meg; il'án,j'R az első bordák iáján rpxsutos 
yolt; a gulyó csontot nem él'n, 3, másik oldalon 
ugy jött ki a ló testéből, hogy a lelLny ruhájának 
uSzlLlyát is keresztül lyukd sztotta, ric hála az 
égnek! őt magát nAm sértette meg; mozdulatlan
sága nem ,olt tehát egyéb mély áj ulásnál, mely 
hasonlított a halálhoz. 

A esendőrnek egy kiesi! doktornak is kell 
lenni, legal,lbb a baleseteknél az első s,egély nyuj
láshoz uémileg értenie szükséges. En tudtam, 
mit kell ily esetben tClI lli ; de igazán észvesztő 
munka volt ez, ugy, hogy egy pillamltig meg
döbbenve bámultam a mozdulatlan hófehér arczra, 
s azután remegő kézzel bontottam fel a derék
füzűt és a többit. 

iVIinden f.élrg.éd~s kikerülése vrgott kijelen
tem, hOKr nIDIn, mint szegényembernck, eszem-
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ágában sem volt ezt a dÚsgazdag leányt szeretni, 
hallJllLeJle.náUhatlauul imádtam öt, mint inÜdja 
a csillag-imádó vad:cmber az ég ragyogó csi l
lagait. Különben hát II mi azt illeti, II csenJőr 
·szive sincs kőből; s így talán IJe II I is vehető rosz 
néveu , hogy remogő kézzpl végezte III II fclélesztési 
munkát, a mi végi'd szercncsésen sikerült. 

A leán,)' felébredése ut'LIl követkewtt jelenet 
leirás,ival nelll akarom az idegeket csiklándozui; 
hallem elbeszólésclJlhex tartozólag csupán anuyit 
mondok, hogy el. után az esct ut<Ín mi bizalmas 
barátok lettünk. 

Én ternlészeteseu hilznkisértclII üt. Utunk 
még jó egy óráig tartott; ex alatt elmondta , hogy 
lova va lami ;Í,llattól, rJIC'l y az erdőből ugrott az 
ÚtJ'a, megijedt, s IlIcgfékrzéspre nom volt elég 
ereje . 

- De jobb is lett volna, - sóhajtá - ha 
őrmester lll' nem áll Útjába a sorsnak. 

El'I'e azl>'tn bátol'stlgot vettem magamnak je
gyese felől kérc!e7.ősködni, fL mire Ő teljes ó~únte
séggel válaszolt. 

Elbesxélte, hogy utálja azt HZ iclr-gen embert, 
kinek csak roppant gazdflgsl'tgáról beszélnek , s 
hogy atyja és a között VHlfll!li ti tkos összekötte
tésnek kell lenni, mert különben lehetetlen volna, 
hogy atyja, a ki a legjobb, legszeretőbb atyák 
egyike, oly háza.sságra kényszorítené, moly ha 
megtörtén ik, örök boldogtalanságát fogja okozni. 
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- De - mondám felhevülve - nem fog 
az megtörténni, ha mindjárt az ég boltozata rám 
szakad is. Ebpz azonban nagyságod segítségére
és feltétlen bizal mára VIlU szükségom. 

- RendeIkrzzék velem - viszonzá - hisz. 
életemet ügy is önnek köszönhe!em. 

- Kérem ez utóbbiról ne beszéljünk soha, 
mert én kötelességemet teljesítettem ; s azt hiszem, 
azzal is ('sak azt teljesíteodem, ha kóbor lovagun
kat leleplezem. Saját érdekében kérem tehát l'Iagy
ságod at, jól figyelje meg az illető nek összekötte
téseit, otait és tetteit, s pszleleteiről engem ko
ronként értesiteni sziveskedjék; de tek intet nél
kül a vele czimboráló személyekre, leplezetlenül 
tegye ezt. Biztosítom, hogy ö kivüle másnak nem 
lesz semmi bántódása. 

Eként megkötöttük a szent szövetséget 
életre-halálra. s midőn kastélyuk parkjánál el
v.\1tunk egymástól. utolsó kézszorítlisnál egy ke 
zemre hullott könycseppje pecsételé meg e szö
vetséget. 

Nem akartam hozzájuk bemenni , mert nem 
szeretem a hálálkodást és érzékeny jeleneteket. ... 

Képzelhetni-e jobb kémet. mint egy magát 
védő s boszút esküdött nő? Hívrbben követi ez 
áldozatának minden ll1ozdulat,\t, mint saját ár
nyéka. 

Mi természetesebb tehát, mint hogy ily ked
vező viszonyok közt nemsokára elérkezett a cse
lekvés ideje. 

j. 
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Szövelsrgescm, a kis tündér, találkára hívott. 
Itt e l őad ta , hogy jegyese gyakran egész éjjeleket 
szokott tölteni a ["()ngeteg erdőségbcn levő "SÓ

·lyomvár " romjai között, il hol több embernek is 
kell tanyáwia, mert beszédet és dübörgést hal
lott, midőn utált jegyesét egv éJje l odáig kisérte. 
A föld aInt! okvetlen vfLlami üreg létezik, s ott 
pokoli dolgok történhetnek. 

Ezek után mtÍr könnyen elképzelhető, hogy 
honnan került elő az a so k halJlis bankó, mely
nek csekély részét V Mga Péler és Szabó Máté 
uraméktól elkoboztam. - Persze, persze, - gon
dolám, - megálljatok csak jó ruadarak, majd 
nemsokára lépre kerültök ti. Hanem hát nem 
ment ám az oly könnyen, mint én azt most itt 
elmondom; mert bizony képzelhető, hogy roppant 
óvatos emberekkel lett dolgunk. 

l~n 87.prettem elmélkedni a hős kol' romjai 
felett , s valóban ligy ismerterll Sólyom vál' romjait, 
mint a tenyeremet; de ruindamellett nem is kép
zelhettem, hogy hol lehet a gyanított, s őt a leány 
szavai szerint okvetlen létező földalatti üreg be
járata. Megmagyaráztattam ug,yan magamnak, hogy 
hol tünt el az illető egyén; hanem mielőtt a tény 
végrehajtásállOZ fogtam, személyesen is meg
győzőcltem az ~lőadottakróL 

Ekkor láttam, hogy kivül is áll eg'y őr , II 

kinek felada ta valószinűleg a bent múködőket az 
esetleges ve8zéiyre valami készülék segélyével 
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ngyelmeztptni; továbbá az sem' IchetetIen, hogy 
az a pokol torka alá \'an aknlÍz\'a. 

Roppant óvatosságra vo lt tehát nekünk is 
szükségünk, ha azt nem akartuk, hogy életünk 
árán is csak fél eredményhez jussunk. 

* * :;: 

K emsokára elérkezett múködósünkre a ked
vező alkalom. A kis tündér egy nn ppal előbb 
érte~ítctt, bogya kihallgatott beszédekből ti" je
lekb ől itélve. jegyese músnap éjjel val6szinüleg 
a romok közé III ogy, s talán hoszszu időre meg 
is fogják ott szülltetni a munkát. 

Mindegy - gondolálll - történjék akál'llli, 
én kötelességemet llieg fogohJ tc.nui. Oscndöl'cimct 
boa\'attaru a dologba; jó bátor fiuk voltak mind
J}yájan. s a veszély érzete szinte fok o Z1Ji látszott 
tettercjüket. A szollJ szédos őJ'sro lo vas futlU·t 
küldtem segítségért. Saját ől'sö mről 6 csendőrt 
vittelJl magamIlJal, a szomszédos őrsról pedig 4 
csendőr csatlakozott hozzánk a már olőre Ifleg,il
lapított helyen. ltt egy kis hadi tanácsot tartot .. 
tunk . s ellUllározlllk, hogy az ismerotlen UI' Iflüg
érkeztéig a várrom alatti sűrü ben rejtőzköd illik. 
- csupán egy legerősebb CSt'HelŐI' megy fel a. 
romok közé, s ott a nebány métel' magas. J e 
roppan I vastag falon, a gonosztevők őrének feje 
felett lefekszik, s majd aztán, ha a bünszövetség 
főnöke a földalatti üregbe már bement, az ől'llek 
nyakára hurkot vet és felhuzza őt magáboz ; mi 
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pedig nelllsok(u'a ott tel'l1Jünk és a további teendő
ket a körülmények szcrint végezzük. 

Tervünk fényeRen sikerül t. 
Az elcsipett őrtől megtudtuk az tán , hogy 

egy bizonyos helye n. a többihez különben egészen 
hasonló ütlon egy kis febül' pont I'an. ezt kell 
megnyolllni 0S az üreg bejiu,'ata l1Jagától kittirul . 
ele belülről egyedül csak ' fl főnök tudja killyitni; 
mogtudtuk továbbá, hogy az üreg csakugya n alá 
van aknázva" a mcnnyiben a bejárat lépcsözeté
nek aljt\n egy fülkében nagy puskaporos hordó 
van s e mellett éjjel,nappal égő kanúczcza.l Ől' 
áll, bogy szük ség esetélI a főnök tUtnl adott jelre 
az egés,- bünfészket megsernmisitse. Ezt kell tehát 
lege lő ször is ár!almatlallnit tonai, aztán fl töhbi 
mHI' magától fog követke7.llL 

Mint eféle titkos l.Jünszövcl~églleI rendescn 
szokás, a tagok egy bizonyos adott jeIről iSIUf'rik 
meg cg,ymást; fog lj'lInk ezt a jele! is tlldatla 
,elünk. Igy ruost már bejuthattunk az ül'cgbe; 
de nehogy fl levegőbe rcpüljünk. mint moudárn, 
a pllskapol'os hordó mellott álló őrt kellett e lőször 
is ürtalmatlanná tenni; erre én vfíllalkoztaru. 

J<'elöltöztem a velem körlilbelől egyenlő test
alkatu fogoly ruhá,jába. csendőreirnnek meghagy
tam. hogy számláljanak ötvenet, mely idő alatt 
én az ill etőhöz érek, s azután fl megbilincselt 
fogolynál egy csendőr, a bejárat őrzése végett 
is, maradjon vissza, a többiek pedig rohanjanak 



94 

utálllliL lJ1. Erre kinyitoltam HZ üreg ajtnjiü, be
léptem és mögöttem ism ét betettem az ajtót. 

Az üreg fáklyákkal teljesen ki volt világítva . 
Az Öl' , mihelyt belépterll , azonnal és7.t'c vett, s 
feléJll intett; én megálltalll , s megadtal1J a kivánt 
titkos jelt, mirc az illető hangosan mondá: "SZ,L
bad." Ezzellesiettem a kissé moredek lé/:,cRőkön. 

Köz\'etlen az Ől' mellett kelle elmennem. Mi
dőn közel értem hozzá, kissé gyanakodva nézett 
ugyan rám, de azért szó nélkül hagyo tt magil 
mellett elmenni, s rögtön vissUIfordult a be.iáratra 
figye l\Ji 

En ezt a pilbnatot használtam fel. Reá ugrot
tam, mint a tigris szokott zs,i,krnányára. Egyik 
kezemmel torkon ragCldtam, a másikkal pedig 'IZ 
égő kanóczos rudat tartó kezét ll1arkoltam meg ; 
ez az egy mozzanat élet-halál-harcz volt közlünk. 
Herkulesi crejü ember volt az illető ; én sc vo l
tam utolsó gyerek: markom , mint vaskapocs szo
rította ÖSiiZC torkát. Láh'a, hogy kezem közül 
nem egykönnyen szabadulhat, ledolJta a~ ego 
kanóczos l'udat, s teljes erejével markolt ő is 
gégóm körül. Biz isten megfojt, s valószinüleg 
hamarább én engedtem volna, mint ő, ha baj
társaim rögtön ott nem teremnek; de így aztán 
{?sak clbántunk vele, és eddig észrevétl enül ha
ladtunk LeJjebb az üreg belsejébe, - most m,ir 
én is Icghübb pajtásommal, jó fegyveremmel. 

Ezer harcz és háboru ! A most bekövetkezett 
jelenet igazán érdemes volna egy Tizián ecset jére. 
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Egyszerro csak kitágult az üreg; falai ós 
1alaja a legl ll '{Lgább keleti szőnyegekk el voltak 
bcyonva; kápráztató fény áradt szét· benne. 

A büns7.öyetség 15 tagjn egy csoportban 
épen a főnök szavai t hallgatta. 

- A törvény nevében le vallnak tartóztat
va! - dörgém feléjük - s a ki megmozdul lc
lövetik vagy lesznmtik. 

FelszólításolJJ azonban nem haszllált, a mire 
különben ily cls7.ánt gonosztevőkkel szemben már 
el is voltunk készüh·e. 

Szavaim hallattára kissé meglepottek ugyan 
és tétovázni látszottak; de főnökük e kiáltására : 
"Fegyvcl'!'e I" - mint a villám ugrottak szét, 
fegyverei k után kapva. , 

Enc a mi fegyvereink elclördüJtl'k. En a 
főnökre ezéloztam, a ki lövésemtől scbe t kapva, 
épen egy nehóz vas aj tó küs~öbén rogyott össze; 
mint késő bb IUcgtudtam, ~t föld alatti üregnek 
egy csupán álta la ismert kij~iratán menekülni 
akart. Mcgsebesültek még öten, ketten pedig azon 
nal meghaltak. A többieket sZUl'onynyal rohantuk 
meg, ós csakhamar lefegyvel'eztük. Részükről is 
történt 2 lövés, s egyik csendől'öm ballábán sú
,lyos sebet kapott. 

Ezután mindenekelőtt lllegbilincseltük a jó 
madarakat, és sebeiket, a hogy tudtuk, bekötözget
tük, két csenclőrömet pedig a legközelebbi faluba 
li üldtem szokerekért, melyeken beszállították őket 
az illetékes szolgabiI'ói hivatalhoz. 
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1\Iíg csendőreim a szekerekért jártak, azalatt 
a foglyok mellett őrizetet hagynI - meg

motoztuk az üreg nlÍnden zege-zugát, keresve 
főleg a bankó-prést Mert bál' a gonosztevők arról 
mitsem akarta.k tudni, én ha.tárowttan meg vol
tam róla győződve , hogy itt. kell a hamis bankó
gyál'llflk lenni. De a legszorgosabb ku tatits sem 
vezetett eredményre, s már-mái' elesüggedtelll ; 
midőn egyszer csak eszembe jut, hogy jó lesz a 
falakról leszaggatni a szőnyegeket ós ugy meg
kopogtatni a fali\kat, hátha valami titkos fülk ébl' 
rejtették el. 

Nem csalódtam. Egy belyen a kopogtatás 
nyilván mutatta, hogyafalball üregnck kell lenni . 
Itt azután nagy ügygyel-bajjal l1yíl:\st csináltunk , 
s azon áthatol va . ogy remek kis szob,j,ban fl, ke
resett ba.nkó-prést, tömérdek hozzávaló készlettel 
együtt, elótaláltuk . 

Ezek ut:ín ;< többi nem a mi do lgunk volt, 
hanom fl, biróságé, s ígyelbeszélésemet be is 
fejezhetem anna.k felemlítésével, hogya bünsz0vet
ség főnöke, a ki egy lengyel menekül t volt, élet
fogytiglani fegyházra itéltetett, a többiek pedig, 
kik szolgálat{lban állottak, szintén érdemeik sze
rint büntettettek meg; míg az őrsöm területén 
levő vél'csszáju nagy magyarok, kik különben 
tényleg nem vettek részt a hamis pénz készítésé
ben, büntetlenül maradtak, - hanem a hamis 
bankót idejekorán el is égették ám_ Az akkori 
különös viszonyok közt nekem nem volt okom az 
ügyet tovább bolygatni. 
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Kis tündéremról, kinek segélye nélkül talán 
sohasem lebbenthettem volna fel a ti tkos bún 
fátyolát, csak azt jegyzem meg, hogy egy hozzá 
méltó derék magyal' főur neje lett, s nekem a 
mai napig is a legjobb barátnőm . 

C@endör élet. 7 
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