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„Büntetve: Egyszer… -
Az Est

-

É

-

-

-
teket, katonai ügyosztályokat, bankokat, átverte az olasz államkincstára

ött Strasznof Ignácot (1868–1933) is.1 Csalt ben-
zinen, gyümölcsön, gyógyszeren és ékszereken, a korabeli magyar sajtó szerint 
szerepe volt 1932-ben a svéd miniszterelnök megbuktatásában. A legenda szerint 

-
sítás volt, amely miatt Európa és Amerika számos országában körözési parancsot 

-

és beváltása volt, ami magabiztos fellépése miatt szinte mindig sikerült. Az 1920-

-

maga 

 történeteit. Viselt dolgai számtalan, esetenként igen fantáziadús verzióban ma-

1 Szücs Nándor
192. sz. 9. p. (a továbbiakban Szücs, 1932.)
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1. kép Horváth Menyhért a Tolnai Világlapjában 32. (1932) 37. sz. 48. p.
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-
misított,2

-
3

-
-

könyvi bejegyzések, valamint 1934. évi sajtóperei4 jó adalékot szolgáltattak karri-
író, újságíró (1890–1965) 

Szélhámosok, kalandorok 5 

-

-

-
talan pere, letartóztatásai, és több mint 6 évnyi börtönbüntetése egy következte-
tést mégis megenged az utókor számára: nem egyszer volt büntetve. 

az áma, különösen a vagyon ellen elkövetett, ún. 
intellektuális drasztikusan emelkedett. Ennek okaként leg-

(1921) Nr. 7815. 5. p.
-

5 Frank László
Frank, 1966.)
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6 

-

7 

-
vetési módszere azonban a csekkcsalás volt. „

velet a gyakorlatban akként nyer lebonyolítást, 

utalványt kapott, még pedig olyan utalványt, melyet nyomban érvényesíthet, mi-

„ útján teljesiti, nem kénytelen otthon pénzt tartani, az ennek 
”8 

 

-

-
va jobbára külföldön, nemzetközi körny
a korabeli sajtó szerint leginkább Ausztriában és Németországban, azonkívül 

-
ményeket, de pályája kezdetén, az 1910-es években, valamint 1930-ban magyar 

alapján németül, franciául és románul is beszélt.
Csekkcsalás a korszakban kétféleképpen  magánfelek részére 

kibocsátott csekkel vagy nemzetközi bankcsekkel. Magánfél részére kibocsátott 
-

6 Turcsányi Gyula
Turcsányi, 1929.), illetve Perényi 

Roland
7 Turcsányi, 1929. 63. p.
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és belföldön 
-

számára a csalás nemzetközi bankcsekken, amelynek kiállítására akkor került sor, 

összeget a számlájára, amelyért cserébe ugyanakkora értékben kiállított nemzet-
-

9 

-

és azt váltatta be egy pénzintézetnél.
-

att került bíróság elé, ugyanakkor vétkes bukás és zsarolás miatt is koptatta a 
vádlottak padját. Ennek ellenére a korabeli közvélemény nem kizárólag go-

 
módszere mégis 

10 

-

-

-
-

9 Turcsányi, 1929. 89–93. p.
10 : A császár futárja. In: Századunk, 1. I. köt. (1926) 468. p.
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11 de 
bandájának jól ismert tagjai közé tartozott Sugár Vilmos (1889),12 Mogan Izi-

13  
Márton, 14  
Sándor ügyvéd (1894),15 -
zába utaltak.16

-
gük volt.17

leginkább önállóan vagy egy-két társsal folytatták csalásaikat. 

11
-

formmal való elkábítása és kirablása volt, ekkor kapta becenevét. A sajtóban leginkább Faragó 

Faragó nevet. Születési adataira és a névváltoztatásra lásd Szend polgári születési anyakönyv 
-

ber 26.)
12

-

13 -

letöltés ideje: 2020. december 26.)
14

15
-

16

17
-
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és ötletes csalásaik írt, de 

-
Egy szélhámos vallomásai  

ár-korszakban egyaránt élénk 

irodalmából  Tábori Kornél (1879–1944) munkái, valamint Székely 
Vladimirral (1873–1958)18 közösen írt könyvei (pl. A csaló Budapest, 1908). 

a ponyvairodalomban, mint például Forró Pál (1884–1942) A szélhámos
vagy 19 Kelemen Kálmán (1894) Egy szélhámos bank-
betétje (1911) munkáiban (pl. A sze- 
relmes szélhámos, 1937; Vigyázat! Szélhámos, 1946). 

Míg az 1920-as és 1930-as években e téma az irodalomban a szórakoztatást 
szolgálta, addig a Kádár-korszakban megjelent munkákban ideológiai okokból 

-
-

ék 

írni ról Vigyázat! 
Szélhámos! címmel egy válogatás, továbbá Frank László Szélhámosok, kalando-
rok Bünügyi panoptikum címmel írt köny-

-
ta államok politikai apparátusának fonákságaira építette fel kalandor-karrierjét, 

18 -
-

19
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-
-

20

években komoly sikert aratott Kondor Vilmos Szélhámos Budapest
munkája.
is rendszeresen foglalkozott.  mellett 

-
-

Ez a villa nem eladó

az 1960-as években pedig Strasznof Ignácról Keleti Márton rendezésében készült 

-

fantáziával megáldott magyar újságírók a szórakoztatás érdekében, vagy politi-

korszakban Menyus egyes csalásaiból kikövetkeztetett kommunistaellenessége, 

-

-

-

-
(1877–1930) követte el 1902-ben, igen 

20 Frank, 1966. 5. p.
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kalandos úton,21 történeteit az utókor azonban átvette.22

-
kezett baloldali emberként beállítani , aki a kapitalista világból módszeresen 

ött
23 és napjainkban is 

fel-felbukkan, szórakoztató eseteit ma is szívesen olvassuk.24 Csalásairól szépiro-
 címmel (2009),25 

kalandor élete  róla is mintázta.26 

21 Frank,
(1902) 213. sz. 8. p.; Az ellopott utca. In: Budapesti Hírlap, 22. (1902) 125. sz. 10. p.; Letartóz-
tatott burkolat-tolvaj. In: Pesti Hírlap, 24. (1902) 213. sz. 13. p.; Kézrekerült aszfalt-tolvaj. In: 
Pesti Hírlap, 24. (1902) 203. sz. 7. p.

22 Buzgó József: Az úszószövet-

23 Buzgó J., 1992. 11. p.
24
25 Salga Attila

26 Tulok Péter -
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27 törvény-
28 anyja Palkovits Fanni volt,29 

vallása izraelita.30 Frank László újságíró, egyes korabeli cikkek és fogolytörzs-
31 32 

Frank László szerint Menyus
képzettségét szerezte 33 A ko-

27 -
zó életrajzi irodalomban, folyóiratcikkekben, levéltári forrásokban. 1934. évi Abonyi-féle saj-

május 21-én született Kolozsváron, törvénytelen gyermekként, anyja, Palkovits Fanni után 
-

-

28

Horvát
magyarosították. A Nemzeti Hírlap

rendelete. Névváltoztatási kimutatások 1905. év 30. oldal 19. sor. Magyar Nemzeti Levéltár 
-

tások. In: Nemzeti Hírlap, 2. (1905) 239. sz. 3. p.
29 Frank, 1966. 164. p.
30

-
-

31 -

32 -
ke. Bp. 1892. 542. p., illetve Hirdetések. In: Kolozsvár, 4. (1890) 113. sz. 4. p.

33 Frank, 1966. 125.
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o. i. u 34 A Neue Freie Pres-
se

-
35 Saját elmondása szerint iskolái után egy ideig egy kolozsvári 

ám f  a bankból kiutálta. Ezután 1909–1910 táján36 Budapestre költözött, és 

34
tanév végén. Kolozsvár. 1905. 40. p.

35

36

2. kép.
In: Ellenzék 11. (1890: 96. sz.) 4. p.
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szerint érettségivel rendelkezett,37 1915. évi törzskönyve felvételekor abszolvált-
-

-
38 

-

39

40 -
-

köztéri világítás egy részét. A történet szerint 1912-ben Menyus azt olvasta az 

modernizálás címén leszereltette Budapest minden második lámpaoszlopát, és 
eladta azokat a nagyváradi városvezetésnek.41  

-
ám azt csak 1914 

tavaszán ülte le. 
-

öt rendbeli csalási ügyé

37
38 Köszönettel tartozok Kulcsár Annának, a BME levéltárosának szíves segítségéért.
39

40 -

41
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42

-
Magyarország számolt be, 

mely szerint egy vonatút alkalmával ismerkedett meg egy jó sorból származó, 
ám férjes asszonnyal, akivel viszonya lett. Magát Novák Ferenc mérnöknek adta 

-

ákóczi út 

látszat érdekében  két  Béla is 
 majd a felek megállapodtak: 

 végül 43

A Magyarország Menyus 1913 vége, 1914 eleje 

-

került bíróság elé öt rendbeli csalásért. A korabeli sajtó alapján a csalások az 

-

autókereskedést bony-

a lapok tudósítása szerint felkeresett egy Neményi  

legyen a vállalat igazgatója, és 1400 koronát is sikerrel Az Est 
és az -

44 A 

-

42
43
44
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-
45

-

-

3. Menyusnak Neményi átverése után szüksége volt új igazgatóra is, így 
Pesti Hírlap információi 

 

meg.

-

költötte.
 Vállalato

-
jat. Ezen persze az ügyvéd csodálkozott a legjobban, amikor benyújtották neki 

Est verziója szerint a vállalattól Visontai nevében kért 
-

így a vállalat feljelentést tett.
-

Magyarország ri-
még most is várják az autóforgalmi vállalat meg-

alakulását 46 A csalá
szabadlábra került. 1917-ben az ügyész ejtette a vádak egy részét, Menyus ugyan-

letartóztatták. Ez elégséges magyarázatnak bizonyult a megkárosított személyek-

45
46
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Az Ujság-ban a 
47

-
-
-
 

Délmagyarország
a Futó utca 10. alatt kibérelt egy lakást, és bejelentett ide egy autósiskolát, majd 

-
Pesti Hírlap-ban, vagy 

az Ujság-ban: „ -
vizsgáztatunk és a kereslet folytán állásba ajánlunk. Tandíj és vizsgadíj 131 koro-

48  még az

körút 17. alatti autókereskedése számára.49

 kért, vagy a teljes tandíjat és vizsgadíjat elkérte, a befo-

a fennmaradó részt megtartotta. Az elméleti oktatás a korabeli tudósítás szerint 

-

szögezi le a Délmagyarország -

47
48 -

49
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-
50

és detektí-
 címén 

letartóztatták.51 Hasonló történetet mesél el Andor Leon (1897–1983); elbeszélé-

Pesti Hírlap- -

-
52

-
53

-
54

-
rú idején komoly gondot okozott az autósoknak a benzin beszerzése, mivel azt 
katonai célokra rekvirálták, amivel a katonaságon belül külön ügyosztály foglal-

-

-

50
8–9. p.

51

52 Andor Leon: Lazar efendi. In: Ország-Világ, 1. (1957) 8. sz. 12. p.
53

54
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-

-
nek, és kiutaltak számára 6 vagon benzint.55 Egy másik verzió szerint katonatiszti 

álrokonok garmadáját magával 
-

56

úladott rajta.57 A 
negyedik verziót Frank László közli, amely szerint 1916-ban megismerkedett 

-
szére szüksége van egy vagon benzinre, sikeresen csalt ki 
amelyen ezután Menyussal együtt továbbadott.58 Az ötödik verziót Tábori Kornél 
1924-ben, valamint a Bécsi Magyar Ujság 1923-ban 

 támogatást kért. 
-

benzint utalt ki számukra.59

lószállítást is.60

61 1917-ben mint rokkant elbocsátásra került. Addig-

55 Sági Pál
Hírlap, 50. (1930) 171. sz. 6. p. (a továbbiakban: Sági, 1930.)

56 -

57
(1927) 191. sz. 6. p.

58 Frank, 1966. 126¬–127. p.
59

60 
Tábori, 1924.)

61
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62 
A kolozsvári 
kötött barátságot, és sosem jelent meg a sorozáskor, majd amikor a lógósokat élet-

63 

ugyancsak megkárosított, 1932-ben interjút adott kollégájáról az Ujság-nak, 

-

-

kacska volt.64

65 Saját bevallása szerint a kato-
-

66

-

-

kitiltották.67 A történetet a Bécsi Magyar Ujság és a Magyarság is említette 1923-

62
63
64 Szücs, -

Neue Freie Presse 1923-as cikke szerint 

-
ségije után önkéntesként lépett be a tengerészetbe, és egy robbanás alkalmával jobb karja és két 

65 Németh Andor
(1923) 261. sz. 2. p. (a továbbiakban Németh, 1923.)

66
67 Frank, 1966. 126. p.
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ban,68 -
kat.69

 egy gazdag újlipótvárosi zsidó ember átverését. A történet szerint magát 

jól ismeri Wekerle Sándor miniszterelnököt, aki egyben barátja is, könnyen elin-

-

-
-

-

százezer koronát, és amikor a meggyöt  a cikk író-
Pesti Futárt birtokló Nádas Sándornál, mire a lap nevek 
70 A Pesti Futár

alatti miniszterelnökségének idején sem 1917-ben, sem 1918-ban nem jelent meg 

A 

közélelmezési miniszter panamájában vett részt, ezúttal szerényebb sikerrel. A lap 

68 Németh, 1923. 2. p.
69
70
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-

71 
A Bécsi Magyar Ujság-ban 1922-ben megjelent cikk szerint is elkövetett egy 
csalást a Károlyi-kormányzat idején

72

élesen ellentmondó információk láttak nap-
világot a korabeli sajtóban és azóta is. A Bécsi Magyar Ujság szerint a kom-
mün bécsi nagykövetségének -

-
lították, mire Menyusból vad ellenforradalmár lett.73

ellenforradalmárnak írja le

-
sze, és különítményeket szervezett.74 A  szerint az ellenforradalmárok és Kun 

75 Az Ember -
-

-

propagandát kíván terjeszteni ötvenezer koronáért cserébe, és segédkezni kíván 
-

 kézzel írt levelét 
a lap -

71 -

72 Halmi József
59. sz. 5–6. p. (a továbbiakban Halmi, 1922.)

73
74 Frank,
75
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4. kép Orbók Attila levele Horváth Menyhérthez. 
In: Az Ember, 3. (1919) 3. sz. 11. p.
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-
kori leveleit kezelje bizalmasan.76

-
77 
-

kóztak egyes áruszállításoktól a Tanácsköztársaság számára. A legenda szerint 
-
-

tani a kommün részére, ám annak igen nagy ára van, Menyus elmondása szerint 

Magyar Hírlap 1933-as, Menyus viselt dolgairól szóló folyta-

-
formációi szerint meg is történt, majd Menyus Bécsbe utazott az összeggel és 
elsikkasztotta azt.78 Egy másik verzió szerint Kun Bélától Bécs propagandaesz-

79 

80 A történet 

81 Egy másik történet 

Béla szüleit, mire -
 járjanak közbe érdekükben. A  

76
77

78 Sági, Abonyi Gyula: 

továbbiakban Abonyi, 1933. 202. sz.)
79

17. p.
80 -

i. m. 5. p.
81 Tábori, 1924. 6. p.
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gróf Nákó  szabadon 
bocsátásukat elérni.82 

-
-
 

címén. A 

-

majd be is mutatott egy fuvarlevelet, amely szerint a bécsi pályaudvaron több 
vagonnyi gyógyszeráru áll. A cég megbízottja el is ment a pályaudvarra Menyus 
társaságában, majd a lepecsételt ládák egyikét felnyitotta, és abban valóban 
megtalálta a 

83 Egy másik 
84 

A történet létezik olyan verzióban, amely szerint egy német céget károsított meg 
több vagonnyi benzinnel Bécsben. A Brassói Lapok értesülései szerint az ösz-

-
udvarra, az utolsó vagonból azonban beérkezéskor elfolyt a benzin a német cég 

ének
-

85

 
 

20 vagon ökörre van szüksége. Az üzlet nyélbe ütése közel volt, amikor Strasznof 

-

82
83 Sági, 1930. 6. p.
84

85 f. n.
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együtt, és nem tud mit csinálni a rengeteg zsákmányolt részvénnyel. A betörésnek 

5. kép In: Tolnai Világlapja, 6. (1906) 50. sz.
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vonattal elutazzon a városból. Ekkor azonban detektívek kopogtak ajtaján és be-
-

-
és a bankrablási 

ügy miatt öt évet kapott, Menyus büntetés nélkül szabadult.86 
A kolozsvári 

vásárlására és szállítására nagyobb összeget vett fel, majd nem szállította le az 

lakat alá.87

1919 szeptemberében Bécsben csekkcsalás vádjával vizsgálati fogságba ke-

-

-

-

88 A Neue Freie Presse
89 

-

több bécsi bankot. A történet szerint -

-

86 Szücs, 1932. 9. p.
87
88 Abonyi, 1933. 202. sz.
89
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-

-
 révén feltérképezte 

pozitív választ táviratoztak a bankok részére. Nemsokára 
megjelentek a pénzintézeteknél, és felvették az összegeket. A történet szerint ez-

menekült.90

-

-
dett egy távírótiszttel, akinek segítségével könnyedén választ küldtek az igazolást 

kilenc bankot károsítottak így meg.91

Frank László szerint, illetve a korabeli tudósítások alapján Menyus 1920-ban 
Bécsben tartózkodott, majd az év folyamán Dél-A
májusában tért vissza. 

A Magyar Hírlap
-

esetekben, amikor valaki devizát akar külföldre csempészni, elkobzásra kerül a 
-

-

90 Frank, 1966. 130–132. p.
91 Tábori, 1924. 6. p.
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-

Menyus
92 

-

-

-
-

-

diplomáciai rangot kért és kapott, majd 1921 májusában visszautazott Európába. 
93

92 Abonyi Gyula
csekkcsaló. In: Magyar Hírlap, 40. (1930) 186. sz. 8. p. (a továbbiakban: Abonyi, 1930.)

93 Frank, 1966. 133–134. p.

6. kép [Frank László  
In: Die Börse, 4. (1923) Nr. 6., 5–6. p.
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1921  

-
-

vére kiállított csekkekre írt nagyobb összeget, majd a csekkeket bécsi bankokban 

táviratokat juttattak el az osztrák bankok részére, értesítve azokat a csekkek be-
mutatásáról a la Plata-i bank nevében.94 Strasznof Ignác elmondása alapján az 

 
az igazolásról szóló táviratot Pozsonyból küldte meg bécsi bankban dolgozó em-

 

95 

.96 Frank szerint 

97

 másik 
csalását is, miszerint 1920 nyarán egy bécsi banknál 

ott. 1934. évi, Abonyi ellen indított sajtóperében Menyus nem kérte ennek a cikk-
-

98

94 Turcsányi Gyula
210. sz. 7. p. (továbbiakban: Turcsányi, 1925.), illetve Szücs Nándor

95 Szücs, 1932. 9. p.
96 Frank, 1966. 138. p., illetve [Frank László

Börse, 4. (1923) Nr. 6., 5–6. p.
97 Frank, 1966. 138. p.
98
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összeget veszített a klubban, amelyet egy nap alatt vissza kell 

-

-
-

dekében minden nap korábban eljön a postáért, ekképp a távirat megérkezésekor 
értesült annak tartalmáról, és rögtön választáviratot adott fel, amelynek alapján 

99

A Pesti Napló értesülései szerint Bécsben nem tartózkodott sokáig, ugyanis 
-

Pesti Napló értesülései szerint 
100

A Bécsi Magyar Ujság szerint 1920 táján, miután ráunt a vad ellenforradal-

-
 

II. kerületé -
101 

A Bécsi Magyar Ujság -

feje volt.102 Bécsben a Salesianergasse 8. szám alatt vett ki lakást, névjegyén ki-

99 Abonyi, 1933. 202. sz., illetve Abonyi Gyula
Magyar Hírlap, 43. (1933) 203. sz. 5. p.

100 Turcsányi, 1925. 7. p.
101

illetve Halmi József
(1921) 157. sz. 6. p.

102
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íliai 
 Pálnéval,103 aki pár 

-

-

csak legyintett: „ -
gyarok Verestye (sic!) tájékán visszakapnak, nem érdemes lármázni… 104

millió koronával. Az újságokban megjelent csodálatos történet több variációban 
létezik. A Neue Freie Presse és a Magyar Hírlap szerint Menyus 1921. július 18-

 társaságában, mint katonai 
attasé az -

Neue Freie Presse 

de la Plata-i bank által kiállított csekkjére. A Magyar Hírlap
Menyus -

az igazgatónál, immáron a devizaközpont engedélyével, amely szerint engedélyt 

értékben szállt be. A történet egy másik változata szerint, amelyet az Ellenzék 
-

103 Frank, 1966. 135. p.
104
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márkára szóló csekkekkel , amelyek a cikk szerint kivételesen valódiak 
-

amelyeket a berni Sociéte de Banque Suisse állított ki a lyoni Credit Industrielle 
et Commercielle
a részvénytársaságtól.105 A történet szerint az

Ellenzék 

-
Ellenzék

szerint Triesztbe mentek, s 
-

106 A 
Neue Freie Presse és a Magyar Hírlap szerint 1921. szeptember 21-én Menyus 

 Sándorral 
a társa-

107

108 más 
források szerint megszökött a fogságból.109 A Bécsi Magyar Ujság szerint ezután 

110

111

105
106
107 Abonyi Gyula

108
109
110
111

Pesti Napló, 76. (1925) 14. sz. 12. p., illetve : Faragó András, a kloroformos párisi 
bandita, meg akarta zsarolni az Angol-Magyar Bank egyik igazgatójának feleségét. In: 8 Órai 
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-
nult,112 Neue Freie Presse szerint 
1922. január 2-án tartóztatták le, Frank szerint január 20-án Berlinben egy detektív 

-
 került,113 -

-

 Mártont és másokat is egyenként letartóztatták és sorra 
elítélték: Menyus sem kerülte el a büntetést.114

A rabságból 1922. március 2-án levelet írt a Bécsi Magyar Ujságnak: „Tud-e a 
-
-

Rio Banco
conto de reis-ot (circa 16 millió osztrák korona) 

-
-

ség) kellett volna elhelyeznem, s az így elért haszon háromnegyed részét, Singer, 
konzul Janowitzer számlájára New Yorkba átutalni. 1921. október hó 1-jén 

által felajánlott üzletet sulyos
visszautasítom.”115 

-
dat emeltek ellene.116

-
 

büntetett személlyel, -
tokzatos válaszokat adott, apja nevének közlése ellen tiltakozott, tanulmányaira 

117 -
dósított a Bécsi Magyar Ujság-ban, aki Menyust sáros, de mégis agyafúrt magyar 

112 Turcsányi, 1925. 7. p.
113
114
115 Halmi, 1922. 5–6. p.
116
117
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118 A rászabott büntetést a fel-

118 Németh, 1923. 2. p.

7. kép.  
1927-es számában.
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10-én119 120 1934-ben ügyvédjének írt levelében, valamint a 

-

 5 000 000 

örökösödési -
 készségesen intézkedik, ám az örökösödési illetéket 

Menyus kérésére értesítették  

Madridba utazott az örökség átvételéért. Madridban azonban nyomát se találta 

-
121

A Magyar Hírlap és a Pesti Hírlap -
-

ügyész122 özvegyét. Az özvegy feljelentést tett ellene, mely szerint a Tanácsköz-
társaság idején kb. 175–200 ezer korona értékben megkárosította, magát gróf 

-
mánt ékszereit, így nem kell beszolgáltatnia azokat a kommün részére; valójában 

119
120

121 Frank,

122
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123 Ezt 
124 125 A bí-

rósági eljárás alkalmával Menyus természetesen ártatlannak vallotta magát, és 

„
, hogy 

égi panaszt 
nyújtott be, 126 

-

-
nek; ekképpen Menyus kezdte intézni európai üzleteiket, amire Abonyi szerint 

127

Az Est tudósítása -
zat nyitott Berlinben. A lap információi szerint 1930-ban ismét letartóztatták, és 

-
Est riportere szerint Menyus 

volt.128 A Pesti Napló

123 -
gyarországnak. In: Magyar Hírlap, 37. (1927) 191. sz. 5. p.

124
125

Pesti Hírlap, 49. (1927) 191. sz. 6. p.
126 -

vényszék. In: Pesti Hírlap, 50. (1928) 67. sz. 10. p.
127 Abonyi Gyula

215. sz. 6. p. (a továbbiakban: Abonyi, 1933, 215. sz.)
128
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-
129 Menyus ismét 

130 131 

bárót, átverje 

132 A Budapesti Hírlap

értékesíteni. A báró vallomása szerint az értékesítéssel megbízott egyik ügynök 
-

kozott be neki.133 -
mondta az üzletet.134 A Pesti Napló
vásárolt autókat akart eladni a bárónak.135 

Concernnél vásároljanak. 
A 

állított 

-

Concern felkérte 

129
130 Watzdorf Konrád bárót újra letartóztatták. In: Budapesti Hírlap, 50. (1930) 103. sz. 6. p.
131
132
133
134

103. sz. 5. p.
135
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136

 pénzt 

és viselt dolgairól, ám az ügyben végül a szövetkezet nem tett feljelentést. Birót 

adatokat közölt, a családapa eltiltotta lányát Menyustól.137

-
-

Magyarországról,138 az Ujság
országból.139 Az Ujság Magyar Hírlap újságírója sze-
rint 1920-ban egy budapesti ügyvéd útján kérelmezte magyar állampolgárságát, 

140 A Brassói Lapok ezt 
-

141 A várakozásoknak azonban Menyus 

-
Magyarság 

136
részére 1930. március 19-én.

137
138 Sági,

139

140
illetve Abonyi Gyula
(1933) 236. sz. 8. p.

141
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volna.142 Az Ujság
-

loncolták.143

144 Menyus tisz-

ki volt tiltva. Ennek pontos okairól csak sejtéseink vannak, a Tolnai Világlapja
-

145 -
Magyar Hírlap szerint 

-
dapestig. A Népszava tudósítása szerint Pozsonyban „politikai akció szolgálatába 

lefogta, a konkrét okokról azonban nem tájékoztatta a közvéleményt. Budapestre 
-

146 A Magyar Hírlap értesülései szerint Menyus 
1930. augusztusi budapesti tartózkodása idején megjelent ügyvédjénél, akinek 

142
102. sz. 10. p.

143
144

145 
7. sz. 18. p.

146
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természetesen minden ok nélkül.147

Esti  riportere szerint a 

-
tet egyetlen sikertelen próbálkozásának tartotta -

Menyus, aki imázsát maga is építette, elmesélte a riporternek, miképp jött át 

148 Menyus pontosított 

vállalkozása oka pedig a gazdasági válság.149 Esti 
Est 1933. évi cikke sze-

adott, mindezt azért, mert nem mutatták be a darabját.150

-
adja nagy 
rendelkezett, -

-
se, esetenként tanácsadója, bizalmasa lett. A korabeli sajtó szerint a történelem 

ége, kapcsolatai 

147 Abonyi, 1930. 8. p.
148 Palásti László

Esti Kurir, 10. (1932) 48. sz. 7. p.
149 -

150
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151

-

-
-
-
 

-

-

Menyus a pénzt megosztotta

el.152 -

barátságot kötött az egykori ál 153

-
154 

Frank László szerint 1928-ban ismerkedett meg Kreugerral, és együtt alapították 

-
lett sikerült felfuttatni a céget, ám Kreuger
aranybánya-részvényekkel.155

151

152 Andor Leon -
ban: Leon, 1983.) 23. p.

153 Abonyi Gyula
(továbbiakban Abonyi, 1932.)

154 Abonyi, 1933. 215. sz.
155 Frank, 1966. 150–151. p.
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-
156 Az Esti 

-
bányákat, illetve Menyus saját bevallása szerint emellett a Boliden-bányát is 
Kreuger megbízásából szerezte meg.157

ekkor szerzett vagyonát nevezte berlini interjúja alkalmával „ -
158 Kreuger azonban 

159

áért, aki leleplezve a svéd 
vállalkozót, öngyilkosságba kergette.160 -

pénzügyi, politikai következményekkel jártak világszerte, és különösen Svéd-
országban. A cégbirodalom összeomlásával számtalan kis- és középvállalkozás, 
amelyek Kreuger papírjaiba fektettek, szinte teljesen tönkrement, a közvélemény 

-
-

 cégének vezérigazgatóját és 

értékpapírokat. A kérést nem teljesítették, így 

156
6. p.

157 
továbbiakban: Lukács, 1934.)

158
Kurir, 10. (1932) 101. sz. 7. p.

159
160
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-
totta, rábízva az ügyet az államügyészségre. Végül Menyust felmentették, a ma-

-

kampányra párttámogatást 161

korabeli sajtó szerint Menyus küldött egy levelet a svéd király kabinetirodájának, 
-

Esti  

véleményem szerint becsületes ember volt és azoknak a kutyáknak, akik éveken 
át tányérnyalói voltak, végül is egyszer fel kell csak hagyniok a gyalázkodással

azokon kívül, a lap szerint levelével kellemetlenül nagy botrányt okozott a svéd 
közvéleményben. Az 

-

-

sor.162 
a svédországi sajtóban nyomát 

Dagbladed 2 augusz-
tusi számainak átnézésé
azonban a Dagbladed -

161 Floden, Hans T.

162 -
dott el. In: Esti Kurir, 10. (1932) 191. sz. 7. p., illetve A gyufakirály magyar bizalmasa buktatta 

Szücs, 
1932. 9. p.
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-

Est információi szerint Kreuger cégbirodalmának 
összeomlása után a gyufakirály utódja lett, átvette a -

163 -
164

a  Ujság
veszítette el magas pozícióit. A 

információi szerint 1933 júniusában megalapította a Deutsche National Export 
165 

166 Menyus projektjeinek végül a német 
-

Menyus az 1930-as évekre már komoly ismertségre tett szert, nevét Magyar-
országon és azon kívül is sokan ismerték, viselt dolgait és csalásait számtalan ma-
gyarországi és külföldi lap megírta. Az Est, a Pesti Napló és az  mellett 

-
tás. A Tolnai Világlapja 167 és kü-

-
nak168 vagy a Bécsi Magyar 

163
164 -

lasztása iránt. 1934. április 24.
165

166 Frank, 1966. 154. p.
167 A zseniális kalandor. In: Tolnai Világlapja, 32. (1932) 37. sz. 48. p.
168
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Ujságnak,169 amelyek szívesen cikkeztek róla. Menyus célja ezzel az imázsépítés 

170 Abonyi az 1930-as években számtalan cikket 
írt a Magyar Hírlapba 171 Tolnai-

172

1933. augusztus 29. és október 19. között folytatásokban közölte a Magyar Hír-
lap 173 Egy világhíres kalandor 

életregénye címmel. Bár a Magyarország
visszaélések miatt tartóztatták le,174 valójában azonban Abonyi cikksorozata miatt 
fogták le. Az egyes cikkeket ugyanis valaki minden megjelenés után megküldte a 

között vizsgálati fogságban tartotta.175 -

Magyar Hírlap
-

kilátásba.176 -
-

útján elkövetett rágalmazásért és becsületsértésért. Menyus saját elmondása sze-
rint tisztességgel és becsülettel dolgozott, ám a cikkek miatt elveszítette pozícióit, 

169 Halmi, 1922. 5–6. p.
170 Abonyi, 1932. 4. p.
171 Abonyi Gyula

(1935) 108. sz. 4. p.
172 Abonyi Gyula
173

összesen 39 részben. Bár a regény folytatását ígérték, az végül a sajtóper okán elmaradt.
174 -

tatták. In: Magyarország, 40. (1933) 183. sz. 2. p.
175
176

indítványa melléklete. 1933. szeptember 18-i levél a Magyar Hírlap részére.
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és 200 000 márka anyagi kára keletkezett. Annak megtérítését azonban kegyesen 
 

-
az 

177

 
márciusában,178 -

-

177
178 -

cius 6.

8. kép  
In: Az Est, 25. (1934) 111. sz. 10. p.
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dapesti Királyi B azonban tanúk idézése érdekében elnapolta 

 külföldi, így az okiratot 

nincs feljogosítva, sosem magyarosított, így ekként jogi eljárásban részt nem ve-

179 Menyus reagált Abonyi kezdemé-

-
-

180 ám a kiadó a cikksorozat miatt elállt annak publikálásától.181 

-

-
 négy 

182

-
183 

-

179
180 Horváth „Menyus” sajtópere a Schadl-tanács előtt… 2. p.
181 BFL VII.5.c. B. I. 802-11/1934. Horváth Menyhért indítványa.
182 BFL VII.5.c. B. I. 802-12/1934. Horváth Menyhért sürgős kérvénye tárgyalási határnap elhalasz-

tása iránt.
183 BFL VII.5.c. B. I. 802-13/1934. Jegyzőkönyv a sajtó útján elkövetett rágalmazás vétsége miatt 

Abonyi Gyula ellen indított büntetőügyben a budapesti királyi büntetőtörvényszék 1934. május 
1. napján tartott nyilvános főtárgyalásról.
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184 

1934. április 28., szombat este

Az idézés kézbesítése után a Geheimes Staatspolizei-Amt azonnal elrendelte a 
szabadlábra való helyezésemet. 

én a Magyar Hírlapban megjelent és a porosz ügyészségnek és a berlini rend-

-
-

-

 részére a cinkografust, aki a lemezeket gyártotta, és végül, hogy a 

Abonyinak, nem felelnek meg a valóságnak.
 sze-

rint kitalált hazugságok. 

-
gammal fogom hozni. Megjegyzem még, hogy az itteni hatóságok már megsze-
rezték az ellenem Wienben 1923. november hó 6-án hozott ítéletet ami után az az 

-
gyalást 8-14 nappal halassza el a bíróság. Én minden percben rendelkezésre ál-

-

alkalmat fog adni arra, hogy személyesen nézhessek szembe avval az egyénnel, 

184 BFL VII.5.c. Horváth Menyhért levele ügyvédjének, 1934. április 28-án.
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-

Horváth Menyhért”

és beutazási engedélyre volt szüksége, mivel kül-

engedélyét ügyvédje útján, addig beutazási engedélyét saját maga intézte el. Kül-

-

-
nisztérium KEOKH-nak továbbított. A KEOKH aznapi vála-

-
-

törvényeket betartva érkezett Magyarországra.185A berlini gyorssal a Pesti Napló 

-

-

vált meg. A Pesti Napló információi szerint a két nyomozót oly módon rázta le 

Hamarosan vonatra szállt, majd k

185 MNL OL, Polgári kori kormányhatósági levéltárak, Külügyminisztériumi Levéltár, Utazás- és 
útlevélügyi osztály, (K 72), Fasc. 74., 42344-934. 
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, Budapestre érve pedig sürgönyözött Bécsbe, becsület 
186

a legérzékletesebbre Az Estnek adott nyilatkozata sikerült, amelyet közvet-
Most érkezett 

 

István faggatni kezdte:  

187

188 amelynek so-
-

meg egykori oknyomozó újságírókat, így a sajtó szerint Szücs Nándort és Vági 
Andort, valamint
fogott189

186 Hogyan szökött meg Horváth Menyus, az európai hírű kalandor, az osztrák detektívek karjaiból, 
hogy ottlehessen csütörtöki sajtópere főtárgyalásán? In: Pesti Napló, 85. (1934) 110. sz. 10. p.

187 Lukács
- 
- 
- 

- 
végzett.

188 A kalandor múltú Horváth Menyus becsületéért hadakozik. In: Friss Ujság, 39. (1934) 113. sz. 
3. p. 

189 Egy volt detektív zsarolási pere. Követelt-e Biró Zsigmond 35,000 pengőt a Rokkantegylettől a 
támadások abbahagyásáért? In: Pesti Hírlap, 59. (1937) 227. sz. 6. p.
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sok gondot okozott, vagy éppen szaftos cikkek alapját szolgáltatta az 1910-es, 
’20-as és ’30-as években.190 -

24. napi ítéletével a bíróság 13 rendbeli sajtórágalmazás és becsületsértés vétsége 

191 Az ítélet 
ellen mindkét fél fellebbezett,192

Királyi 193

Menyus a tárgyalás után Ausztrián keresztül Berlinbe akart visszamenni, 
azonban Bécsben 1934 júniusában letartóztatták. Az Uj Nemzedékben közölt tör-

-

194

F
-

elfogásról a Mai Nap is megjelent egy rövidebb cikk 1934. június 
-

tatás okáról, minden bizonnyal megalapozott és komoly vád van Menyus ellen. 

egy ideig nem is kerülrá sor a letartóztatás miatt.195 A cikket Menyus is olvasta, 
majd 1934. július 20-án kelt levélben „ -

-
-

190 Horváth Menyhért különös élete a bíróság előtt. In: Magyarország, 41. (1934) 113. sz. 2. p. 
191 Elítéltek egy újságírót, mert regényes cikksorozatot írt Horváth Menyhért életéről. In: Független-

ség, 2. (1934) 116. sz. 5. p.
192 Uo.
193 BFL VII.5.c. B.9603-6/1934. Horváth Menyhért indítványa a Mai Napban megjelent cikk kap-

csán a Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék vizsgálóbírójához. 
194 Két rossz közül a jobbikat választotta Horváth Menyhért! Új Nemzedék 16. (1934: 136. sz.) 4.
195 [Palotai Pál]: Letartóztatták Bécsben Horváth Menyhértet, a világhirű magyar szélhámost. In: 

Mai Nap, 11. (1934) 135. sz. 3. p.
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de nem kapott választ. Véleménye szerint azért került sor a cikk publikálására, 
mert a lap így akarta elérni
nyilvánosságra.196 -
seletet, így nyomozás csak a becsületsértés és rágalmazás vádak ügyében indult, 

-

és 
197 -

dig felszólította a törvényszék: adja be a vizsgálóbírónak indítványát, amelyben 
kéri vizsgálat elrendelését, és
elkövette azt, valamint az okokat és a cikk inkriminált részeit.198 Menyus indítvá-

folyó eljárásba. A vizsgálóbíró 1935. február 14-én vizsgálatot rendelt el, ame-

199

Miklósra -

200 -

196 BFL VII.5.c. B.9603/1934. Horváth Menyhért feljelentése Róna Lajos ellen a Budapesti Királyi 
Ügyészségen. 1934. július 20.

197 BFL VII.5.c. B.9603/1934. A Budapesti Királyi Államrendőrség Főorvosi Hivatala jelentése a 
Főkapitányság részére. 1934. november 9.

198 BFL VII.5.c. 9603-5/1934. számú 1934. december 31-én kelt végzés.
199 Halálesete bejegyezve Budapest VII. kerület halotti anyakönyv 1685/1934. folyószáma alatt. 

(https://familysearch.org — a letöltés ideje: 2012. december 4.)
200 BFL VII.5.c. 60541/1934/fk.II. Magyar Királyi Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága. Fo-

dor Miklós kihallgatása.
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elégtételként elfogadott és ejtette a vádakat.201 

áról. 
A Párizsban fogták le, miután egy 450 frankos csekket javított 
fel két nullával. Az Esti Ujság információi szerint meg is kapta az összeget, ám 

202 -
rája volt a nemzetközi csalásoknak, széles körben ismerték, így szinte az összes 

-

Tolnai Világlapjában

203  már nem akadt annyi munkája, mint 
korábban, esetleg börtönbe került. Frank szerint Németországban megismerke-

-
és Andor Leon szerint204 német 

fogságba került, majd a 

Hírlap 1963-as cikke szerint Menyus a nácik közé
205

201 BFL VII.5.c. A Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék 9603-16/1934. számú, 1935. június 22-én 
kelt végzése.

202 Párisban letartóztatták Horváth Menyhértet. In: Esti Ujság 3. (1938) 44. sz. 4. p., illetve Letartóz-
tatták Párisban Horváth Menyhért hírhedt budapesti sikkasztót. In: Magyarság, 19. (1938) 44. sz. 
9. p.

203 Szabó Miklós: A szélhámos panaszkodik… In: Tolnai Világlapja, 36. (1936) 38. sz. 36. p. 
204 Leon, 1983. 23. p.
205 Timár Ede: Rejtélyes esetek, érdekességek, furcsaságok. VII. Szélhámos-diplomata frakkban. In: 

Zalai Hírlap, 19. (1963) 275. sz. 4. p.



Halász János „Büntetve: egyszer…” Horváth Menyhért…

-

ezt még 1970-es években is tényként közölte több újság.206  római 
görögkatolikusnak adta meg, politikai karrierjét jól jellemezi, 

éla bécsi különmegbízottjának 
tartották. Imázsát maga is építette, interjúkban több alkalommal beszélt arról, 

-
-
-

-
 pénzével kereskedik. Maga 

-

között. A többévi börtön nem kedvetlenítette el, nagyarányú csalásai és kitartá-

-
szeressége, mennyisége, nagyságrendje és nemzetközi jellege megkülönböztette 

olyannak, aki „
-

207 Magyar Hírlapban 1932-ben megje-

206 Ha már akkor lett volna Kék fény…  6. p.
207 A visszaeső szélhámos személyiségét a kriminálpszichológia „morális gyengeelméjűként” 

(moral insanity) jellemzi, tekintettel arra, hogy bár az értelmi képességek általában kivételesek, 
az érzelmekben, a jó és a rossz közötti különbség megállapításában az egyén különösen gyen-
ge, adott esetben képtelen erre. Érzelmei felületesek, ugyanakkor modora megnyerő, fellépése 
magabiztos. Negatív érzelmek hiányoznak belőle, a börtönbüntetés nem okoz lelkiismereti ví-
vódást, pszeudologizálásban és az áldozatok gyengéinek felismerésében rendkívüli képességeket 
árul el. A visszaeső szélhámos személyiségéről lásd  — Dr. Somogyi Endre. 
Szélhámos személyiség pszichopatológiai elemzése. Budapest, 1963. (Pszichológiai Tanulmá-
nyok 5.) 617–626. p.
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lent egyik története szolgáltat adalékot az utókor számára. Abonyi az Andrássy 
úton, egy kávézó teraszán találkozott Menyussal, akit kapva az alkalmon megin-

Egy kolozsvári bankban 
-
-

volt jó neki, amit csináltam és nem nyugodott addig, amíg ki nem tettek. Akkor, 

208 
-

nyultak. Ha úgy tetszik, akinek retorziója 
-

vai is: Büntetve: egyszer.

208 Abonyi, 1932. 4. p.




