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Egy előkerült különlegesen ritka könyv segít-
ségével, Pestújhely kisvárosi mindennapjait 
tanulmányozhatjuk, mégpedig rendőrségi szem-
mel. Az 1931. szeptember 6. és 1937. május 7. 
között vezetett úgynevezett „Eseménynapló” 
alapján tudhatjuk meg, hogy milyen bűnügyeket, 
szabálytalanságokat követtek el elődeink.

A rendőrségi eseménynapló már ránézésre is 
különleges. Az eltelt 86 év megviselte a borítóját, 
a címlap levált, a vastag papundekli foszlásnak 
indult. Mérete robusztus, kinyitva fél négyzet-
méteres területet foglal el a 600 oldalas, vastag 
könyv. A lapok ugyan sárgára színeződtek, de 
épek maradtak, minden beírás jól olvasható. A 
valamikori rendőrségi ügyelet, vagy szolgálati 
helyiség méretes íróasztalán helyezkedhetett 
el és abba csak a mindenkori ügyeletes rendőr 
írhatott bele. A könyvben az első betűtől az 
utolsóig minden kézzel íródott. Tintásüveg-
ből, mártogatós tollal. Csak a rubrikák voltak 
nyomtatva, egy- egy oldalon 10 volt ezekből a 
sorokból, a 600 oldalas könyvben összesen 5927 
bejegyzés található.

Gyermekkoromban többször hallottam, hogy 
egymásnak mondták az emberek, vigyázz, nehogy 
felírjon a rendőr! Ebből a könyvből nyilvánvalóvá 
vált számomra, hogy mit is jelentett, jelenthetett 
az a mondat. A rendőr felírta, azaz beírta a tényál-
lásnak megfelelően a szabálytalanságot. 

Sok-e egy kistelepülés életében a közel 6000 
rendőrségi ügy? A könyvben 5 és fél év beírásai 
szerepelnek, egy-egy évben így átlagosan cirka 
900-1100 eseményt számolhatunk. Első pil-
lanatban soknak tűnik… Ennyire nem voltak 
törvénytisztelők nagyszüleink? Vagy annyira sok 
szabály volt akkoriban, hogy nem győzték azokat 
követni? Mindent megtudhatunk, ha tanulmá-
nyozzuk a rubrikákat. Az első a sorszámot jelöli. 
Minden év első bejegyzése az 1. sorszámmal kez-
dődik.

A könyvben szereplő ügyek évenkénti megosz-
lása is érdekes. Az 1931. október 6-án történt első 
beírás sorszáma 551-es, feltehetően az előző, épp 
akkor betelt kötet folytatásaként nyitották meg 
ezzel a számmal az új eseménynaplót. December 
31-ig abban az évben 902. sorszámig jutottak az 
események lejegyzésével.

1931-ben    902
1932-ben   1119
1933-ban   1015
1934-ben   1035
1935-ben    891
1936-ban   1136 esemény történt.

1937. május 7-én a 380. bejegyzéssel zárult a 
kötet, a következő könyv már nem áll rendelke-
zésre, így nem tudjuk, hogy abban az évben év 
végéig hány bejegyzés történt.

PESTÚJHELYI HÉTKÖZNAPOK
ÍRTA: Szunyogh László

Rendkívül érdekes pillanat az, amikor feltárul a múlt, bepillantást nyerhetünk az egykori 
hétköznapok történéseibe. Mindezt úgy, hogy hiteles dokumentumok alapján tudhatjuk 
meg mi történt sok-sok évtizeddel ezelőtt. Nem az emlékezet homályába burkolózva, 
vagy a személyes visszaemlékezések szubjektív ítéletei alapján, hanem pontosan, tárgy-
szerűen, az akkori valóságnak megfelelően. 
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A következő rubrika az intézkedés dátumát jelöli. 
Szinte minden napra jutott bejegyzés, – általában 
több is – melyben intézkedni kellett. A naptári 
sorból alig-alig hiányzik dátum…

A harmadik rubrika az intézkedő rendőr nevét, 
rendfokozatát és számát rögzíti. Feltűnő az 
intézkedő rendőrök neveit látva, hogy minden 
nap más és más személy írta be a könyvbe a 
eseményeket. Talán úgy történhetett, hogy az 
ügyeleti beosztás nem lehetett állandó feladat. A 
rotációs megoldás elképzelhető volt, de úgy gon-
dolom, hogy az ügyeleti beosztásokat nagyobb 
földrajzi területi elhelyezkedéssel szervezhették. 

Így a körzetben az úgynevezett posztos rendőr 
nem kötődhetett egy-egy területhez. Pestúj-
helyen szolgálatot teljesítő járőrök sok esetben 
ismeretlenek voltak talán a lakosság részére is. 
Valószínűleg az intézkedések hatásossága is erő-
sebb lehetett. 

A hivatalos intézkedések okairól tájékoztat 
a következő rubrika: „A beadvány tartalma”. 
Érdekes szakszóval jelzi a könyv a történteket, 
a rendőrségi intézkedések okait. A „Beadvány” 
szó utal arra, hogy ezt a beírást valaki személye-
sen jegyzi, azaz a rövid leírás az ügyeletes rendőr 
beadványa. A kézzel írt sorok a grafológusok-
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nak sokat mondhatnak. Abban az időben szép 
kalligrafi kus írásmód volt a jellemző, a szépen, 
egyenletesen írt betűk mai szemmel nehezen 
olvasható szavakká állnak össze. Természetesen 
előfordul csúnyán író rendőr, esetleg olvashatat-
lan beírás is. 

A könyv lényegében a megtörtént eseményekről 
szóló úgynevezett beadvány rögzítésére szol-
gált, ezért nevezhetjük eseménynaplónak is. 
A beírt szabálytalanságok, bűnügyek továb-
bítása szükséges volt. A beírási procedúra 
lezárása, az ügy továbbításának módját és 
dátumát az utolsó rubrika jelöli. Ezek sze-
rint Pestújhelyen nem dolgozott detektív, a 
komolyabb ügyeket oda továbbították, ahol 
illetékességből vizsgálatot, nyomozást indít-
hattak.

Pestújhely területe a Budapest VII. kerületi 
osztályparancsnoksághoz, de az újpesti rendőrka-
pitánysághoz tartozott. A VII. kerületbe küldték 
a legtöbb iratot. Természetesen az ügy súlyossága, 
vagy illetékesség miatt más alapon is dönthettek. 
További intézkedés céljából beadványt küldtek 
más kerületi rendőrkapitányságra is, sőt a főkapi-
tányságra is. A pestújhelyi rendőrőrs 1928-ban a 
gróf Serényi János (ma: Ady Endre) utca 12. szám 
alatt volt, míg 1936-ban már a Paula tér (ma: 
Sztáray Mihály tér) 2. szám alatt volt az őrszoba, 
mely az újpesti rendőrkapitánysághoz tartozott, 
ahogy Rákospalota is. 

Az emberi társadalom szabályok alapján létezik, 
írt és íratlan szabályokhoz. Minden történelmi 
időszaknak kialakul a rá jellemző formája. A 
harmincas évek Pestújhelye élte életét az akkori 

Pestújhelyi rendőr a mai Árvavár utca - Rákospalotai Körvasút sor sarkán, a Széchenyi mozi előtt
(FORRÁS: RÁKOSPALOTAI MÚZEUM)
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törvények és szabályok, előírások rendszerében. 
A jogi előírások ellenőrei és betartatói első-
sorban a rendőrök az utcán járőröző rendőrök. 
Figyelik és intézkednek, ha szabálytalanságot 
tapasztalnak. Büntetnek, felírják, illetve beírják 
a renitens állampolgárt. A szabály szerint eljáró 
hivatalos személy tudtán kívül az utókor szá-
mára rögzítette a mindennapok pillanatait. A 
társadalom életének rejtett, titkolt, de minden-
féleképpen kellemetlen helyzeteit. A rendőrségi 
ügyeket…

A könyvben az első beírt esemény:
1931. szeptember 6., Kovács György 1861. sz.  
rendőr őrmester beadványa.
 „Pető György pékmester, ……  /lakik Pestújhely, 

Gergely u 5. sz. / feljelentve, mert engedély nélkül  az 

úttestre téglatörmeléket lerakott és azt huzamosabb 

ideig otthagyta.”

Kovács György őrmester még ezen a napon fel-
jelentette Rácz Istvánnét, született Kiss Terézt,  
„mert a szennyvizet az úttestre öntözte ki.”

Körtvéles Lajost és özvegy Berkes Jakabnét szül. 
Piros Erzsébetet,  „mert a gyalogjárdáját nem 

seperték le.”

Ugyanezen a napon, Kiss József 2134. számú ren-
dőr őrmester két beadványa:
Báder Pál és Oprics Miklós „Járdatakarítás hiánya 

miatt kerültek feljelentésre.”

1931. október 6-án ennyi történt Pestújhe-
lyen, amely rögzítésre került a rendőrségi 
dokumentumokban. Nyugodt nap volt, a telepü-
lésen rendkívüli esemény nem történt.

1931. október 7-én új rendőrjárőr teljesített szol-
gálatot, Kovács István 3550. sz. r. törzsőrmester.
Beadványa szerint feljelentette Kozák Józsefet és 
Sztojka Gusztávot, lókereskedőket „mert mind-

kettő személy lova szabadon legelt.”

Povázsai István gyári munkást pedig azért jelen-
tette fel „mert kecskéjét közterületen szabadon 

engedte legelni.”

A mai Pestújhelyen eff éle háziállatokkal nem 
találkozhatunk. Kutyával és macskával is egyre 
ritkábban, de akkor a kecske, ló, bárány is legelt 
kinn az utcán. Persze akkor sem volt ez meg-
engedett, és ha a rendőr arra járt, akkor ezért 
bizony feljelentés járt. Emlékszem, a hatvanas 
években a Lőcsevár utca túloldalán már csak a 
mező volt. Ott is legeltek a lovak. Akkor még 
néha-néha végigcsattogott Pestújhelyi úton a 
szódás a muraközi lovakkal, vagy a fuvaros a 
lovaskocsijával. Az 1930-as években megszokott 
látvány volt a konfl is is, de az emberek legin-
kább kerékpárral jártak. Ezekről is „tudósít” az 
eseménynapló. 

1931. szeptember 14-én Bukodi Benjamin 3899. 
sz. r. őrmester feljelentette
„Szőcs András kocsist, aki lovát durván ütlegelte és 

hajtási jogosítványa sem volt.”

1931. szeptember 20-án Kovács György 1861.sz 
őrmester „Grünwald Lászlót járdán történő kerék-

pározás miatt jelentette fel.”

A rendőrségi feljegyzések tanulmányozása során 
felfedezhetjük a község híres személyiségeinek az 
ügyeit is. Ők is kapcsolatba kerültek a rendőrségi 
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intézkedésekkel, úgy mint kárvallottak, úgy is 
mint szabálytalankodók. 

1931. szeptember 25-én Bárkányi Ferenc 2390. sz 
r. őrmester feljelentése alapján tudjuk, hogy
özv. Bezsilla Nándorné Gergelyi Paula özvegy 
tűzőnő  „kutyája egy fi út megharapott.” vagy 

1931. szeptember 29-én Kállai Zsigmond 1720. 
sz. r. őrmester, Oprics Mihályné vendéglős fele-
sége kárára történt baromfi lopást jelenti le, vagy

1931. november 2-án Sebestyén József 4727 
sz. törzsőrmester ismét özv. Bezsilla Nándor-
nét jelentette fel, „mert kutyája megharapott egy 

embert.” vagy

1932. augusztus 12-én Nagy 12. Imre 3691. 
sz. törzsőrmester feljelenti Dalnoki Jenő, 21 
éves fűszerkereskedőt (Dalnoki Jenő labdarúgó 
édesapját), „aki kerékpárjával a gyalogjárdán kerék-

pározott” vagy

1932. augusztus 26-án Th ury Endre 3287. sz. r. 
főtörzsőrmester jelentése dr Lövey József orvos 
„lakásának álkulccsal történő felnyitásáról” vagy

1933. február 15-én Bárkányi Ferenc 2390 sz. r. 
törzsőrmester özv Bezsilla Nándorné „kárára elkö-

vetett kerítés oszlopok ellopásáról jelentés”

A beírások alapján vannak jellemző, rendszeresen 
visszatérő szabálytalanságok. A járdán való kerék-
pározás, a járdatakarítás elmaradása, kivilágítatlan 
kerékpározás, közterületen törmelékek tárolása. 
Előfordulnak verekedések, éjjeli csendháborítá-
sok, állatokkal kapcsolatos ügyek. A baromfi lopás 
többször előfordul, ahogy lovak legeltetése és 
kutyaharapások szintén. Az emberi kapcsolatok 
néha megromlanak, olykor verekedések is előfor-
dultak. Ritkán lopások, betörések.

Pestújhelyen nem történtek súlyos bűnügyek. 
Sok-sok apró szabálytalanság igen, de komoly  
törvényszegés nem volt. Nem csak lakossági 
bejelentések történtek, a tolvajok nem kímélték 
a közintézményeket, vasutat, a postát sem. Mégis 
az mondhatjuk Pestújhely nyugodt kisváros volt 
a harmincas években. Bizonyítja ezt a tételt a 
rendőrségi feljegyzések sora az eseménynap-

lóban. Igaz, soknak tűnik a könyv 6000 ügye, 
de leginkább járdatakarítás hiánya, járdán való 
kerékpározás szabálytalanságai és a tyúklopások 
növelték a beírások számát.

A sok-sok bejegyzés között mai szemmel igen 
érdekes esetek is előfordultak.
1932. február 8-án Kovács 33. István 3350 sz. r. 
törzsőrmester jegyezte: „Végrehajtó mellé voltunk 

vezényelve Pestújhely Madách u. 19. szám alá.”

Az eseményt leíró mondat száraz tényt tartalmaz, 
a valóság szomorú lehetett. Valószínűleg kilakol-
tatás történt azon a napon…

1932. április 21-én „ a MÁV kárára ismeretlen tet-

tesek által történt sorompó ellopásáról jelentés”

Vajon kinek-kiknek volt szüksége egy masszív vas-
úti sorompóra? Vagy talán vasgyűjtés céljából lopták 
el? Az igaz, hogy sok lopási üggyel találkozhatunk 
a feljegyzések között, de a következő tételhez csak 
annyit lehet szólni, hogy nincs új a nap alatt…
„A Magyar Királyi Posta tulajdonát képező bronz 

telefonhuzalt Rákospalota Nádas tó közelében a 

H.É.V. mentén kb. 600 méter hossztávolságban 

ismeretlen tettes ellopta. „

1932. augusztus 8-án a „ Pestújhelyi rk. egyház 

kárára történt persely és lábtörlők ellopásáról jelentés”

A perselyt még érteném, de a lábtörlők….?

1934. január 4-én „Talált hátizsák, tartalma: 14 doboz 

szardínia, 3 pohár orosz hal, 1 db szardellapaszta”

Aki elveszítette talán horgász volt vagy viszonteladó?

Néhány „állatos” esemény:
1934. március 8. Ágoston János 1875 sz. r. főtör-
zsőrmester „Kóbor ebről jelentést tettem a VII. ker. 

kapitánysághoz”

Kóbor kutyák előfordulnak, akkor talán minden-
naposak is voltak. Érdekesség, hogy a könyvben 
ez az egyetlen ilyen jellegű bejegyzés. A követ-
kező érdekesebb:
1931. november 24-én „Talált ló. A Székely utcá-

ban gazdátlanul talált 1 drb kb 1-2 éves világos pej, 

világos homlokú kanca lóról, illetve annak az erdész 

lakházba történő elhelyezéséről jelentés”

1934. május 17-én „Talált sertés. Szabó Géza 

hentesmester (Pestújhely, Madách u 41.) által biz-

tonságban talált és befogadott sertésről jelentés. ”
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Vajon hogyan került a pestújhelyi utcákra az a 
„disznó”? Így a házi sertésből vaddisznó lett…

És még egy, talán a legkülönlegesebb:
1934. szept. 3-án jegyezte be Erdei József 1183.
sz főtörzsőrmester
 „Albek Jakabné szül. Iván Gizella férjezett szí-

nészsegéd neje feljelentése, mert a szabadon levő 

kutyája megharapott egy kecskét.”

És egy példa arra, hogy mi mindennel kellett fog-
lalkoznia a rendőrségnek:
1931. december 6-án Sysovits Sándor 2606. sz. r. 
őrmester bejegyzése:
Gráff  Béla hangversenyrendező (lakik: Kispest, Rákó-

czi utca 65. sz.) a Pestújhelyi Ipartestület székházában 

színielőadást rendezett és nem lépett fel, a helyiségből 

eltávozott, az előadás beszüntetődött (sic!), a közönség 

a jegyek árát visszakövetelte és felzúdult, jelentéstétel.

Milyen büntetést érdemelt vajon egy színész ren-
dező, aki nem lépett fel az előadáson?

Az utolsó beírt esemény 1937. május 7-én – 
abban az évben a 380. :
Kovács 16. István: Pécsi József feljelentése, „mert 

az úttesten szabálytalanul kerékpározott.”

A pestújhelyi rendőrségi könyv valószínűleg 
abba a dokumentumkörbe tartozott, melyek 
segítségével lefolytathatták a nyomozásokat. 
Ez egy segédkönyv, amibe minden esemény 
beírásra került. Természetesen az egyszerű 
esetek tényállásai, kisebb mértékű szabály-
talanságok nem igényeltek komolyabb jogi 
következményeket. Az „Eseménynapló” első-
sorban rögzítette a napi ügyeket, más szóval 
hétköznapi történelmet írt.


