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Vegyes közlemények. 
Ll lQpás'I·ól. * ) 

A mult évi zsebkönyvben hason czím alatt meg
jelent czikkünkben a tolvaj előkészületeivel, felszel'e
léseivel és segédeinek működésével foglalkoztunk. 
Jelen czikkünk czélja magát a lopás keresztűlvitelét 
bonczkés alá venni és egyúttal a lopás egyes válfajait 
ismertetni_ 

* 

5. A lopá. keresztülvitele. 

A lopásnál is - csak úgy, mint minden más bün· 
cselekménynél - a tényállás megállapítása a főteen
dőnk és a ki csak némi kilátással az eredményre 
egyrészt tisztába akar jönni azzal, hogy ki követte el 
az illető lopást és a ki másrészt a gyanúsított egyént 
czélirányosan ki akarja hallgatni, annak okvetlenül 
mindenek előtt a lopás színhelyét látnia kellett és 
pedig lehetőleg rögtön a lopás elkövetése után. A leg
több esetben a csendőrök, kik a helyszinén megjelen
nek, megelégednek azzal hogy megállapítják. hogy 
merre mászott be a tolvaj, mit lopott ott és merre 
távozott ismét s a jelentés, melyet az örs a hatóság
nak tesz, rendesen azzal végződik, hogy .a tettes semmi 
nyomot sem hagyott hátra .. vagy .semmi nyom sem 
találtatott, melynek alapján a tettes kiderHhető 
lenne •. 

Pedig a legtöbb esetben ez nem felel meg a való
ságnak, mert a legfontosabb myomot. Il, tolvaj majd
nem minden' esetben visszahagy ja és ezen nyom a 
lopás keresztűlvitelének módja. 

*) Dr. Hans Gross, grá.czi cs. kir. ügyész-helyettes 
"Lehrbuch fül' den Ausforschungsdienst der k. k. Gen
darmel'ie. és .Haudbuch fül' Untersuchungsl'ichtel' etc .• 
czimű könyvei nyomán. A szerzö engedélyével. 
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Minden tolvaj ugyanis - kivéve talán az alkalmi 

tolvajt - bizonyos jellemző, félre nem ismerhető 
rendszert követ a lopás elkövetés énél és ettől csak 
nagy ritkán tér el és attól sohas�m képes teljesen 
megválni. Némely esetben a tolvaj ezen rendszere 
oly feltünő és szembeötlő, hogy még a �evésbbé. gya
korlott szem is a különbséget észre veszI. De mmtán 
egyrészt a tapasztalatlan csendőr nem képes az ész
lelteket csoportosítani, a fontosabbat a kevésbbé fon
tostól elválasztani és mindent a mit látott, értékesí
teni, míg másrészt az a jellemző «lopási rendszen oa 
legtöbb esetben nem is oly könnyen ismerhető fel es 
csak a gyakorlott, intelligens s szeJ?-vedélyes kuta�ó 
képes a mindig hasonló, de sokszor Igen finom vona
sokat megtalálni s azokból fontos �öve�kez�etéseJl:�t 
levezetni: ennélfogva a legtöbb lopas kldentetlenul 
marad és az ügyetlen csendőr azzal vigasztalja magát, 
hogy nem talált semmi nyomra. 

Sokszor halljuk, hogy bizonyos vidékeken o gyakran 
történnek betöréseslopások, melyek a lakossagot nagy 
izgalomba ejtik vagy hogy bizonyos vásáro�, b�csú
helyek stb. sürűn látogattatnak zsebtolvajok által: 
de miután úgy az egyik, mint a másik esetben «senkI 
sem gyanúsítható alaposam, ennélfogva a betörés ��
lyén a legtöbb esetben nem tartan�k a csendőr�k 
alapos helyszíni szemlét, a zsebtolvajlásoknál pedig 
nem is kérdezik ki a károsultakat tüzetesen, legfel
jebb a forma kedveért teljesítenek egy nyomozási szol: 
gálatot és azután az eset a kiderítetlen közbiztonsági 
zavarokról vezetett jegyzékbe iktattatik s azzal vége: Senki sem fogja ugyan állítan i, hogy I�lÍnden tol-yaJ 
okvetlenül kézre kerülne, ha a helyszím szemle mm
dig szőrszálhasogatólag ejtetnék meg és a tényálladék 
mindég lelkiismeretes pontossággal állapittatnék meg; 
de mindenesetre a csendőrök sokkal többet deritené
nek ki és sokkal több lopásnak elejét vennék; ha 
még a legcsekélyebb lopásnál is ilyetén módon járná-
nak el. • 

Az örsökön tulajdonképen a tolvajokról kétféle elő-
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jegyzést kellene vezetni: egy 8zemél'}lit, melyb�n

o
min

den az örskörletben ismeretes tolvaj személyleu'asa és 
a nála észlelt sajátságos tnlajdonságok bej�gy�zvék, 
míg a másik dologi előjegyzésbe valamennYI kl nem 
derített lopás és az azoknál észlelt különlegességek 
lennének bevezetendők. 

Ez által az örs mindenekelőtt azon helyzetbe jutna, 
hogy a mál' ismeretes tol-:ajok eljárá�át előb? �.

lkö��
tett lopásaikból pontosan Ismerné és Igy főműkodésuk 
környékén lopási rendszerük úgyszólván �ajstromozva 
volna. Ha már most az örskörletben Ismét lopás 
történik csak mecr kell állapítani, vajjon az annak 
keresztülvitelénél követett eljál'l'lsból nem·e ismerhető 
fel a jegyzékben vezetett eg�ik va�y másik tolvaj 
lopási rendszere s ha tényleg 11ye�ml megállapítható, 
akkor tudva van, hogy ki a tolvaj és hol keresendő. 
Ha pedig ismeretlen tett�sek által tö�b lopá� követ: 
tetett el, melyek mindegYIkénél ama bIzonyos Jell�mző 
s mindig hasonló eljárási mőd vagy legalább ��yen 
részlet felismerhető, akkor bátran arra lehet kovet
keztetni, hogy mind eme lopásokat egy s ugya?azon 
egyén követte el. S ha idővel sikerül egy: tolvajt egy 
oly lopáson rajta érni, mely ugyanazon Jellemző ko
rülmények között követtetett el, akkor könnyií. lesz a 
többi, eddig kideritetlenü� maradt, d� has�nló. rend
szer szerint elkövetett lopasokat reá bizonyltam. 

Csak az alkalmi tolvaj nem követ lopás.ainál bi�o
nyos rendszert, a többi tolvaj majdnem mmd speCIa· 
lista és mindecryiknek meg van a maga rends�ere. 

A specialitá; kétfél� és pedig egyik .ao,Iopások ne
mére nézve, a mennyIben az üle�. betoro vagy zs�b
metsző vagy belopódzó stb., a masIk neme a speCla
litásnak felismerhető azon s�játlagos tulajdonságokb�n, 
melyekhez a tolvaj bármi okból hoz�á szokoLt

.: 
Igy 

pl. egy tolvaj ha pénzt lopott, nem VItte el az osszes 
pénzt, hanem

' 
annak egy részét mindig �.eghag��a, 

úcry hogy a kál'osok azt gondolták, hogy hau tolvajjal 
v�n dolguk. Egy másik tolvaj, ki .a h�z�k l?,adlásaiba 
lopódzott, előbb mindig egy kéZI . böronc1ot lopott, 
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abba belerakta a padláson talált holmit és azután 
a bőröndöt kezében vive, nyugodtan távozott a 
házból. 

Egy harmadik tolvaj ismét mindig csak nedves, 
szárításra kifüggesztett ruhát lopott, egy negyedik 
csak ajtókilincseket stb. 

Természetesen a specialista tolvaj is egyes esetek
ben eltér rendes lopási módjától, így például az el
bizakodottahb betörő, ki valódi gyönyört élvez, ha 
feszítő eszközeivel valami rácsot kiemelhet, nem fogja 
elmulasztani a keze ügyébe kerülő arany órát zsebre 
dugni, ha könnyen ellophatja. De majdnem kivétel. 
nélkül állíthatjuk, hogy a specialista megslIokott rend
szerétől csak akkor tér el, ha a szükség vagy szer
felett kedvező alkalom őt arra késztetik. 

Némely tolvaj eljárásában oly sajátlagosságokra fo
gunk bukkanni, melyek a lopással magával ugyan 
semmi összeköttetésben nincsenek, de melyek arra 
szolgálhatnak, hogy a tolvajt kifürkészszük vagy az 
elkövetett lopást reá bizonyítsuk. Az ember majdnem 
azt gondolhatná, hogy ezen sajátlagosságok babona
ságbpl erednek, a mennyiben a tolvaj talán észre
vehette, hogy tervei sikerülnek, ha emez vagy amaz 
szokásához ragaszkodott. Igy pl. egy felette ügyes 
ékszertolvaj, - ha egy ékszerészhez belépett, kinél 
lopni akart - mindenkor (tegy igen szép smaragd
nyakáb-et kárt. Egy igen elegáns zsebtolvaj a szál
lodákban, melyekben utazásai közben megszállt, min
dig más nevet mondott be ugyan, de foglalkozását 
mindig mint «jávai bOl'ügynök» jegyezte be. Felső
Stájerországban egy hirhedt orvvadász, kinek lelkét 
több erdész meglövése nyomta, vakmerő vadászki
rándulásain mindig (kormozott arczczal) elnyüttköcsög
kalapját egy 2 láb hosszú fáczántollal diszítette fel. 
A magyar-stájer határon évekkel ezelőtt egy hirheclt 
betörő banda működött, mely - ha a betörés sike
rült - a színhelyen mindig egy olvasót hagyott 
hátra. 

Londonban ezen százan elején egész sorozata a 
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lopásoknak történt, melyeknél a tolvaj hihetetlen 
arczátlansággal, álkulcscsal behatolt oly lakásokba 
melyeknek birtokosai távol voltak és onnan elvitt 
mindent, a mi pénzt vagy értékesebb holmit talált. 
Ezen tolvaj felnyitott minden zárat bármily szöve
vén!ese� volt az készítve, s a lopás

' 
elkövetése után 

a za�at ls�ét becsukta, a nélkül, hogy azon valami 
rongalást eszre lehetett volna venni. Eltekintve ezen 

·tolvaj .bámulatos ügyességétől, t�nykeclésében mégis 
valamI feltünő volt; ő ugyanis mindenkor valami 
különleges, erős és hónapokon át érezhető illatszer 
szagát hagyt� hátr�, mely minnig ugyanaz volt, de 
melyet senk! sem Ismert. Az akkori tudósítások tele 
vannak azzal, hogy mily ijedtség szállta meg az em
bereket, ha lakásukba léptek és ezen illatszer szagát 
�egérezték, mert már előre sejthették, hogy érzékeny 
kart szenvedtek. Ezen veszedelmes, különös egyént 
sohasem sikerült megkeríteni. A legcsodálatraméltóbb 
a dologban az, hogy ezen átható és London minden 
renclőre előtt mint «tolvaj illatszer» ismeretes szag a 
tettest az utczán vagy bárhol másutt nem árulta el. 

Ide tar�ozn:1� vég�l egyes kisebb ügyességek,. fogá
sok és muszakl forte ly ok, melyeket a tolvajok az idők 
folyamán szereztek és azután rendesen aikalmaznak 
is. Sok .eset,hen"ezek, ismerete nagyban hozzájárul a 
t�t�es kIdentése .. ez es II személyazonosság megállapí
tasahoz. 

Ilynemü praktikák számtalanok és csakis pontos s 
gondos tanúlmányozás által válhatnak ismeretesekké 
és csoportosíthatók. 

Igy pl. bizonyos vidéken minden betörés előtt a 
házőrz!? 

,
eb megmérgeztetett és pedig egy s ugyan

azon mereggel. Vagy a tolvajok minden egyes eset
ben egy főldszinii ablakon hatoltak be a nélkül hogy 
�zt bármikép is megrongálták volna; ennélfogva 
.1�.

ggal fe.ltételezh�tő volt, hogy mindannyiszor sike
rult nekIk napkozben az ablakot valami úton s mó
don fel,I?;yitni és lá�szólllg ismét becsukni s így 
azután eJJel a behatolas könnyen és zaj nélkül volt 
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<eszközölhető, Vagy némelykor észre lehet venni, hogy 
a függőlakatok vala�i különös �ód?n, l��savartatt�k, 
vagy hogy az ablakracsok valamI

, 
kulonos J?ód?�, ��

-iűrészeltettek vagy hogy egy zal' valal,Ill kulonos 
m6clon nyittatott fel stb" mindezek a fogas ok és for
-télyok rendszerint egy és ugyanazon tettesre enged
nek követ.keztetni, mert már az ter�észeté,be

,
n fek

szik a tolvajoknak, hogy ha egysze� Igy csmalta �s 
-sikerrel, akkor biztosan másodszor es harmadszor IS 
úgy fogja csinálni.

, .. ' , " 
Egy bizonyos szerszam egyedüli bIrtoka IS Ily 

megkülönböztető követke�te�ésekre jogosít fel. Igy pl: 
_Angolországban annak Idején eg:yetle� egy embel 
birtokában volt oly, most már

, 
elegg,é, Ismeretes pe

�sétgyűrű, mely rejtett s rug,o�ra J�ró , kése?skéket 
-tartalmazott a zsebek felmetszesere, Ep ugy blzO!�_yos 
betörő eszközök, különösen olyanok, melyek az ugy
nevezett "betörés mentes» pénztárak feltörésére alkal
masak, először mindíg csak �gyes betö�'ők ?irtokában 
lesznek, mert ily eszközök bu,toka az ll.letőn�k na� 
nyereséget biztosítan,ak mi�.

cla.ddig, IDIg masok IS 
-szert tehetnek u"yamly eszkozokl'e s igy hasonló mó-
don igyekeznek �eggazdagodn�:. , ., 

Az ily különlegességek gyuJ tése �s él'tekeslt�se 
minden kÖllbiztonsági közeg kötelessege ; de az Ily 
különleges sajátsácyok észrevétele felette nehéz. Arra 
<Jkvetlen nyílt tágkörü és nem az aprólékos cl�!gokon 
megakadó tekintetre van szükség, mert csn:k IS

, 
az, a 

ki a kicsinyes dolgokkal ne.m baJ!ó,chk, fogp te?f.leg 
a kis dolgokat is észrevenm. ;:. ,tekintetnek a kozom-
11ös, az egymástól .el �em tér? es �em fontos dolgo
kon át kell siklaIlla es csak IS a lenyegeseken meg-
akadnia , 

. l k t Az ügyetlen szemlélő száz lecsavart függ.ő a ,a
t� 

--yagy feltört ftókot nézhet meg és azt fogja találm? 
_hogy valamennyi eset �gyforma. vagy valamennYI 
külÖnböző egymástól, mal' a szen nt a hogy a dolgot 
--nézi. Az ügyes szemlélőnek is mind egyfor�ák�a,k 
-És egyúttal egymástól elütőknek fognak fellllnm es 
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mindennek daczára ő az egyik vagy másik közös 
pontban valami hasonlatosságot fog találni és a száz 
bűnjel vény t többé vagy kevésbbé nagyobb gyorsaság. 
gal bizonyos csoportokba fogja osztani és ezen egyes 
csoportok valami közös tulajdonságot fognak fe1tün
tetni, melynek alapján arra lehet majd következtetni, 
hogy az ugyanazon csoportba tartozó esetek ugyan
azon tettestől származnak. 

Ha tehát ily sajátlagosságokat észrevettünk, úgy 
azokat értékesítenünk is kell, azaz mindenekelőtt azo
kat csoportosítanunk kell , Erre vonatkozólag szükség 
lesz különös előjegyzéseket vezetnünk és pedig a sze
!'int, vajjon a sajátlagosság, melyet észleltünk, egy 
már ismert személytől származik vagy pedig egy még 
előttünk ismeretlen egyéntől. 

Ennélfogva, ha bizonyos tolvaj nál annak külön
leges eljárási m6clját megismertük, akkor neve mellé 
oda jegyezzük, hogy miben áll ezen sajátlagosság és 
egyúttal oda jegyezzük azon eseteket, melyeknél 
ezeket észrevettük. Ezen esetekben tehát személyi 
vagyis inkább személyek szerinti előjegyzést kell szer
kesztenünk. 

Ha azonban fe1tünő sajátságokat észleltünk oly 
lopásoknál, melyeknek tettesei egyelőre ismeretlenek, 
akkor ezen lopásokat tárgyilagosan csoportosítjuk, 
azaz feljegyezzük a feltünő különlegességeket és hi
vatkozunk azon lopásokra., melyeknél ugyanezen kü
lönlegességek előfordúltak. 

A mint most már egy új lopás előfordúl, melynél 
ismét valami feltünő dolgot észlelünk, akkor termé
szetesen először a személyi előjegyzésünkben nézünk 
utána és igyekezni fogunk megállapítani, vajjon ezen 
új lopásnál nem-e fordúlt elő olyasmi, a mi mint 
egy már ismert tolvaj sajátlagossága felismerhető. 
Ha ez tényleg sikerül, akkor első sorban a nyomo
zást ezen tolvaj ra il'ányítjuk és ha észleleteink ala
posrtk s helyesek voltak, akkor a tettes biztosan ke
zünkben van. 

Ha azonban az észlelt különlegességet egyetlen egy 
JA. 
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ismert tolvaj nál sem találjuk előjegyezve, akkor a 
tárgyi előjegyzést vesszük elő s ha ezen előjegyzésben 
találunk hasonló eseteket, melyek ismeretlen tette· 
sektől származpak, akkor egyelőre nem' tehetünk 
mást, mint hogy ezen új esetet a régiek közé, me· 
lyek ugyanazon különlegességet feltüntetik, beiktatjuk. 
De ha azután idővel sikerül ezen régebbi esetek 
egyikénél vagy pedig egy újabbi bár, de ugyanazon 
csoportba tartozó esetnél a tettest kideriteni, akkor 
aligha fogunk tévedni, ha ezen tettes rovására irjuk 
mindama régebbi eseteket is, melyek ugyanazon saJát. 
lagos különlegességeket mutatják. 

Az ily eljárás fontosságát és hasznát nem hang· 
súlyozhat juk eléggé. Első tekintetre ugyan értéktelen 
dolognak és nehezen kel'esztülvihetőnek látszik de a 
ki csak egyszer erre nézve kisérletett tett m�g fog 
győződni, hogy az arra fordított fáradság az annak 
folytán elért sikerek által bőven megjutalmaztatik : 
azonkivül azt is észlelni fogja, hogy az ilynemű 
megfigyelések igen érdekesek és a mindennapi munka 
egyformaságába változatosságot hoznak. 

Ezek után most már térjünk át a lopások egyes 
válságainak taglalásám. 

A) Betö't'éses-lopások. 
A) Általános elvek. 

Minden betöréses 10páRnál mindenekelőtt arra kell 
törekednünk, hogy a tárgyilagos tényállást megálla· 
pítsuk és első sorban mindent megtekintsünk, a mit 
" tolvaj vagy a tolvajok a helyszinén megváltoztattak .• 
Itt is szem előf,t kell tartani azon általános elvet, 
hogy semmit sem szabad oly jelpntéktelennek tartani, 
hogy pontos s alapos megfigyelést ne érdemelne. Ennél· 
fogva természetesen a lábnyomokat is szemügyre kell 
vennünk, t. i. tisztaba kell jönnünk, vajjon az esetleg 
meglevő lábnyomok a tettesektől származnak·e avagy 
más egyénektől ; ha azok tényleg a tettesektől SZál:' 
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maznak vagy legalább ezen eset némileg feltehető, 
akkor a lábnyomokat biztosítani kell,*) különben pe· 
dig a lábnyomokkal csak akkor foglalkozzunk beha· 
tóbban, ha pl. azon veszély forog fenn, hogy elenyész· 
nek (hóban stb.), avagy ha azokból már határozott 
támpontokat vélünk nyerhetni egy már különben is 
gyanús egyén ellen. 

Azután tisztába igyekezzünk jönni, mindazzal, a 
mit a lábnyomokból még azonkivül kivihetünk : t. i. 
hogy merről jöttek a tolvajok, hol hatoltak be, 
merre távoztak és - a mit nem szabad elfelejte· 
nünk - hogy hol voltak őrszemeik felállítva? Ha 
mind ezt igen gondosan keresztülvisszük, akkor némi 
szerencsével már sokat megállapíthatunk : a tolvajok 
számát, az őrszemek s7.ámát, nem üket, (férfi, nő vagy 
'gyermek), korukat, sőt még származásuknt is, a meny' 
nyiben a lábbeliek után pl. városi vagy falusi embe· 
rekre következtethetünk. E tekintetben természetesen 
nem szabad meggondolatlanul hirtelen gyanítgatásokra 
támaszkodni, mert a tettesek gyakran véletlenül vagy 
szándékosan is oly lábbelieket viselnek, melyek 
egyébkénti hivatásukkal stb. a legcsekélyebb össze· 
köttetésben sincsenek. 

Most már ezek után a legfontosabb dologra térünk, 
t. i. a támadási pontot vesszük szemiigyl'e, a mely 
igen gyakran felette jellemző az egész eljárásra nézve. 
Mindenekelőtt meg kell állapítanunk vajjon a tolvaj 
- tekintettel a ház belső viszonyaira, a lopás czél· 
jára és egyéb körülményekre - a támadási pontot 
itgye3en és szerencsésen választottn·e? Ezt nem lehet 
eléggé gondosan kivizsgálni, miután ebből kivehető, 
vajjon a tettes a ház belsejével és a házi szokások kal 
ismerős volt· e vagy sem, úgy, hogy ennek alapján a 
tettesek nagy számát megfontolásunk köréből elejt. 
hetjük. 

Egészben véve ezen körülmény megállapítása 

*) A lábnyomokr61 általában és azok mikénti bizto si tá
sáróI majd más alkalommal értekezünk. 
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nem is oly nehéz és majdnem mindig lehetséges; 
természetesen nem szabad itt elfelejteni, hogy a tolvaj 
bizonyos körülményeket némely háznál magá.tól 
érthetőleg jeltételezhetett vagy azokkal egészen felü
letes megszemlélés által tisztába jöhetett Igy pL az 
ujabban épült városi házakban a lakások, úgyszintén 
-egyes vidékeken a parasztházak majdnem ugyanazon 
minta szerint épülnek, úgy hogya tolvaj sok körül
ményt ismerhet a nélkül, hogy az illető épületet It 
legcsekélyebb mérvben kikémlelte volna. Ha most 
már a tolvaj ezen magától értetődő ismeretet kevés 
\figyelmességgel kiegészíti, akkor mindent tud a mire 
szüksége van: a konyha helyét a kémény mutatja; 
a ki s bejáratokat, az ablakzárakat, a tető minőséget 
stb. egy pillantással áttckintheti; hogy a lakóknak, 
hol van az ebécUőjük, azt a vacsora alkalmával a 
világitásból láthatja; hogy hol alusznak, azt hasonló 
módon tudhatja meg, - egy szóval az ügyes tolvaj 
.számtalan apróságot kémlelhet ki kivülről, a nélkül, 
hogy előzőleg a házban lett volna. 

Mindazonáltal némi gyakorlattal és figyelmességgel 
könnyen meg fogjuk különböztethetni, vajjon a tolvaj 
iényleg pontosan tájékozva volt-e a ház viszonyairól, 
vajjon valami kém e útján csak némi tájékozást nyert, 
vajjon tudott-e mindent, a mit kivülről észlelni s 
annak alapján kombinálni lehetett, avagy vajjon min
·den előismeret nélkül fogott a dologhoz? 

E�en tények tisztába h07.atalából a következtetések 
·önként folynak il akkor kivált, ha feltételezhetjük, 
hogy a tolvaj csak némileg körülbelül volt tájé
kozva; ügyes kikérdezés által meg kell állapHa
nunk, vajjon a lakók vagy szomszédok láttak-e oly 
egyéneket, kik kémek lehettek avagy láttak-e fel
-tünően figyelő vagy lopódzó egyéneket? 

Azután tisztába kell jönnünk aZ7.al, vajjon a lopás 
ügyesen vagy kevésbé ügyesen, inkább alkalmilag 
követett-e el? Ezt rendszerint nem nehéz megálla
píta,ni és a ki egy nehány betorést látott és figyel
mesen kivizsgált, az csakhamar tisztában lesz, vajjon 

213 

az illető tolvaj szakszel'Üen dolgozott-e avagy kon
tárkodott? A legjellemzőbb a dologban, vajjon a tet
tes bizonyos czéltudattal lépett-e fel avagy sem? 

Az ügyes tolvaj első sorban minden felesleges dol
got kerül, mert tudja jól, hogy mily fontos az idő 
kihasználása; tudja hogy mily veszélyessé válhat 
reá nézve, ha kelleténél tovább tartózkodik a be
törés szinhelyén, óvakodik attól hogy az elkerül
hetlennél több zajt csináljon, végre mert erejét 
kiméli és hiába nem fárad. Hiszen majdnem kivétel 
nélkül azért vált belőle tolvaj, mert lusta volt dol
gozni s fáradni és ezen jellemvonások tolvaj munká
ján is mindenben észlelhetők. 

Ha pL azt tapasztaljuk, hogy a tolvaj először al1i 
egyik ablakn�l ak�rt betörni, pl. n:egkisé�lette � 
rácsokat átfüreszelm vagy az egész racsot klemelm, 
de azután a megkezdett munkát ezen ablaknál abba, 
hagyta és egy másik ablaknál újból dolgozni kez
dett: akkor kétségtelen bizonyossággal feltehetjük, 
hogy nem egy kitanult, a lopásban megőszült tol
vajjal van dolgunk, mert az ilyen jól megnézi előbb· 
a kiszemelt tárgyat és erre a megfelelő képességgel 
is bir: jól megtndja külömböztetni a jó, rostos-vasat 
a sima, rosz vastól ; meg tudja itélni az ajtó jóságát,_ 
valamint azt is, hogy mikép van az ajtókeretbe a 
betét beillesztve; tudja gyorsan megitélni, vajjon az. 
ajtó zára, a sarkak, a reteszek jók-e vagy sem; rög
tön tisztában van azzal, vajjon az ablakrács gondosan, 
van-e befalazva, vajjon bizonyos falat ki lehet-e fej
teni; egy pillantással meggyőződik, vajjon ő vagy 
tanitványa egy már meglevő hézagon vagy a rács. 
két keresztfája között keresztül bir-e bujni? 

De ha már valamely tárgy gyönge oldalát fel
ismerte és elhatározta magát arra, hogy támadását 
itt fogja eszközölni, itt fog reszelni, fúrni vágni, 
emeltyűt alkalmazni stb: akkor meg is marad ezen 
szándéka mellett és nem hagyja abba a már meg
kezdett munkát, hogy más helyen előlről ke

.
zdje. 

A körülmények kényszeríthetik őt a betörést telJeseTh 
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abban hagyni, de hogy egy második vagy harmadik 
ponton újból próbálja meg a munkát, azt a kitanult 
tolvaj sohasem fogja �enni, csak a gyakorlatlan, 
kontár tolvaj, a fuser. Ugy látszik, mintha a tolvaj 
becsületbeli dolognak tartaná avagy babonából nem 
tenné, hogy a mál' megkezdett munkát abba hagyja 
és más ponton ismét hozzá kezq-jen. 

Igen jellemző ama gyakran előforduló körül
mény, hogy a tolvaj a betöréshez segédeszközöket 
magából a házból vagy a Rzoms�édból vette. Az első 
tekintetre azt lehetne gondolni, hogy ily esetben 
alkalmi lopással vagy dilettans munkával van dol
gunk. Azt gondolhatnók, hogy valami, nem épen 
szilárd jelemmel biró egyén arra ment, a hol pl. 
létrát látott oda támasztva és ezen körülményt arra 
használta fel, hogy ezen véletlenül elötalált segéd
eszközzel a szomszédházba bemásszon. 

A legtöbb esetben azonban nem így áll a dolog, 
sőt ellenkezőleg ezen körülmény inkább arra enged 
következtetni, hogy egy kitanult tolvajjal van dol
gunk. Az ilyen egyáltalán nem szeret nehéz tárgyat 
mesze czipelni, részben lustaságból, részben pedig, 
mert az ily tárgy őt a szemben jövők előtt gyanussá 
tehetné és a betörés elkövetése után őt a gyors el
távozásban akadályozná. Azonkívül a czéhbeli tolvaj 
nincs is birtokában oly nehéz házi eszközöknek, 
melyeket becsületes czélra nem használhat és 
melyeknek birtoka nála csak gyanut kelthetne. 

Igy tehát némelykor tulajdonképen alkalmi lopás
nak minősíthetjük az esetet, a mennyiben a betörő, 
a ki tevékenység e tereül még csak helyet keres, 
inkább az olyannak ad előnyt, a melynek közelében 
létrát, kocsiemelőcsigát, fejszét, lánczot, igen czél
szerű emelőrudat vagy más egyéb alkalmas, de nem 
egy könnyen meszebbről oda szállítható eszközt 
Sl!\abadon vagy hozzaférhetően fekve előtalál. 

Ha tehát a betörés helyén valami eszközt vagy 
affélét találunk, ezen tárgyat minden körülmény 
között különös figyelemre kell méltatnunk. Mindenek 
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előtt megállapítandó, vajjon az azonosság tekintetében 
nem-e forog fenn tévedés, azután kinyomozandó, 
hogy a szóban forgó tárgy a tett elkövetése előtt hol 
volt, mikép lehetett ahoz jutni, honnan volt az 
eredeti helyén látható vagy észrevehető stb. Továbbá, 
hogy legutóbb mióta volt ama bizonyos helyen? 
Ezen utóbbi körülményt azért szükséges megtudni, 
mert azon esetben, ha ama tárgy esetlegesen tényleg 
csak az nap este vitetett azon helyre (pl. egy köz
vetlen az útra nyíló s nyitott kocsifészerbe vitetett), 
akkor bátran. egy ép arra menő egyén alkalmi 
lopására következtethetünk; de ha ezen tárgy ama 
helyen hosszabb időn át feküdt akkor az előbbeni 
feltevés, hogy t. i. a betörő azt hihette, miszerint 
ezen tárgyat akkor is ott fogja találni, a mikor arra 
szüksége leend, legalább is jogosult. 

Végül megállapítandó lesz, va:jjon ama eszköz 
nem-e volt valami hivatlan egyén kezében, ki azt 
feltünőén szemlélte, azzal babrált stb.; ilyen dolog 
sokkal gyakrabban fordul elő, mint az ember hinné. 
Magam is tudok egy esetet, hogy a tolvaj maga, -
nem pedig annak valami ügyetlen segédje, - kevéssel 
egy betörés elkövetése előtt egy paraszttal beszélge
tésbe ereszkedett és tőle megkérdezte, vajjon «ezen 
kocsiemelőcsiga mindég ezen nyilt fabódéban fekszik-e, 
nem-e rozsdásodik meg ott vagy nem-e lopják el vagy 
mindenki által kérés nélkül nem-e kölcsönöztetik 
ki? S midőn a paraszt biztosította őt, hogy a csiga 
mindég ott fekszik s azzal még sohasem történt 
valami: a tolvaj tényleg néhány nap mulva fel
'használta arra, hogy éjnek idején csak nehány ház
zal odább azzal az ablakrácsokat kiemelje. 

Ha tehát a tettes a szomszédból használt fel 
valami eszközt vagy más valami eszközt hagyott 
hátra vagy pedig semmi nemű eszköz nem található 
a tett színhelyén: minden esetre a lehetöséghez 
képest tisztába kell jönnünk azzal, hogy mikép és 
mily eszközökkel történt a betörés? Bál' ezen körül
mény megállapítása tulajdonképen magától értetődik 
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és már első tekintetre is fontosnak tünik fel, mind
annak daczára igen gyakran semmibe sem vététik. 
Pedig ezen dolog nagyon fontos, mert abból" igen 
gyakran ki lehet venni a betörő eljárásában követni" 
szokott különlegességet, meg lehet abból ismerni egy 
már ismert betörő köztudomásu sajátlagos eljárását 
vagy egy új módot -felfedezni, a minek a haszna az 
lesz, hogy ha egy későbbi betörésnél ugyanazt ismét 
észleljük s az már ismeretes lesz előttünk. 

Gyakran találkozni fogunk bizonyos kézi ügyes
séggel, mint az némely kézműves eknél stb. szokás
ban" van; pl. azt találjuk, hogy a betörésnél az ács, 
asztalos, kőfejtő, esztergályos stb. kézfogása alkal
maztatott és pedig gyakran a "tervbe vett czélhoz 
illően, de igen sokszor épen nem illően, a mi annál 
feltünőbb és tanulságosabb. 

Az utóbbi körülmény gyakran igen furcsán nyil
vánul: a támadás, az anyaggal való bánás, valamely 
tárgy rögzítésének oly módjára fogunk bukkanni, 
mely a figyehnes vizsgálatnál sehogy sem fog meg
felelőnek bizonyulni, mindazonáltal azt a benyomást 
nyerjük, hogy a dolog bizonyos ügyességgel kezel
tetett. Látni fogjuk, hogy a fogások magukban véve 
czélszerüen alkalmaztattak, de ezen előttünk fekvő 
esetben llem helyesen használtattak. 
" Ennek magyarázata igen egyszerű: a tettes t. i. 
eredeti iparánál, mesterségénél vagy egyéb foglal
kozásánál hozzá szokott, valamit ama bizonyos meg
tanult módon tenni és midőn a betörésnél hasonló 
fogásra szükség volt, akkor azt önkénytelenül vagy 
talán készakarva is a megszokott módon csele-" 
kedte meg. 

Ezen körülmény azonban sok esetben fontos lehet 
és azért igen tanácsos akkor, - ha ily jellemző 
fogásokra bukkanunk. - az egyik szakértőt a másik 
után megkérdezni, míg ahqoz jutunk, a ki a dolog
ban mesterségét felismeri. Altalánosságban az ilyetén 
módon kikérdezendő kézművesek köre nem lesz igen 
tág, mert az első tekintetre meg fogjuk itélhetni, 
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vajjon egy fémmel vagy fával dolgozó munkást kell
megkércleznünk; valamirit azzal is csakhamar tisz
tába fogunk jönni, vajjon az első esetben egy 
kovácsra, egy műlakatosra, egy vas öntő re, egy fém
esztergályosra vagy a második esetben egy asztalosra, 
bodnárra vagy ácsl'lL lesz-e s7,ükségünk; rendszerint 
2-3 különféle mesteremberrel ,be fogjuk érni és" 
ezeket bárhol is lllegtaláljuk. Es ezen dolognál az 
egyszerű falusi kézműves, ki mindent maga kény
telen megcsinálni, nagyobb hasznunkra lesz, mint az 
ügyesebb városi mesterember, ki renclesen már 
gépekkel és segédekkel dolgozik s többnyire a maga 
szakmájában is csak különlegességeket gyárt, tehát a 
közönséges kézműves fogásaihoz nem ért. 

A szakértőket a nyomozás további folyamán is 
sikeresen fogjuk felhasználhatni, mert a betörő erő
szakos tevékenysége rendesen nem szorítkozik csak 
a házba való bebatolásra, hanem szekrénye k és egyéb 
tartályok felnyitásánál is szerepel. 

Itt is észlelni fugjuk, hogy a tettesnek valamely 
mesterségben esetleg szerzett ügyessége határozottan 
kifejezésre jut. Hogy a dolog így áll, azt mind
egyikünk tapasztalhatta, a ki szekrénye kulcsát el
vesztette vagy egyébként kényszerítve volt ládáját 
feltöretni. Csak meg kell figyelni az illető mester
embert, kit segítségül hívtunk, mikép fog a dologhoz 
és látni fogjuk, hogy mindegyik mesterségéhez 
képest más- és más módon kisérli meg a kinyitást. 
Ha lakatost hozatunk, az a zárat fogja megtámadni ; 
ha pedig asztalost hivatunk, az tevékenységét a fa 
alkatrészekre, a szekrény vagy asztal szerkezetére 
fogja irányítani; a lakatos a zárat álkulcscsaI fogja. 
kinyitni vagy ha ez nem sikerülne, akkor egysze
rüen feltöri a zárat; ellenben az asztalos megkisér
lendi az asztaltáblát felemelni, a nélkül hogy a 
záron valamit változtatna vagy a szekrény eresztékeit 
támadja meg vagy a szegeket igyekszik eltávolítani, 
melyekkel az ajtók sarkvasai megerősítvék. Egy 
szóval mindegyik mesterember a saját szakmája. 
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tlzerint fog a dologhoz és így a szakember rögtön 
fel fogja ismerni, melyik czéhhez tartozott a tettes. 

Egyáltalában alaposan megvizsgálandók mind ama 
rongálások, melyeket a betörő az ajtókon, ablakokon. 
szekrényeken vagy egyébütt okozott, sőt igen taná 
csos azokat pontosan leírni, leraj zolni esetleg le is 
mintázni. Ez fáradságba kerül ugyan, de ezt nem 
kell sajnálnunk, mert ha ezen fáradságos utánjárás 
eredménye a fenforgó esetben nem is járna haszon
nal, esetleg egy más, talán sokkal fontosabb esetben 
nagy hasznunkra lehet. 

,
Erre vonatkozólag saját praxisunkból egy klassikus 

peldával szolgálhatunk: 
Egy nagyobb községben egy öreg, kevésbé tehetős 

özvegy asszony házában betörés követtetett el, mely
nél a tolvaj álkulcscsal hatolt be a lakásba, az öz
vegy által ülőhelyül használt régi ládát feltörte és 
abból egy kisebb összeget ( 10-15 frtot) ellop ott. 
A tettesre vonatkozólag a legszorgosabb nyomozás 
sem vezetett eredményre. A helyben levő csendőr
örs parancsnoka egy csendőrrel felvette ugyan a tény
álladékot, de az vajmi keveset eredményezett. A ládát, 
mint a böröndöknél szokás, akkép lehetett felnyitni, 
hogy annak fedele felemeltetett; a láda zára öreg 
s rozsdás volt és nem fejtett ki nagyobb ellenállást; 
a fa is öreg és korhadt volt, úgy hogy a felpattan
tásra használt eszköz lenyomását tisztán ki lehetett 
venni. Ezen lenyomat alapján megállapíttatott, hogy 
a tettes valami véső alakú eszközzel közvetlenül a 
zár mellett hatolt be az előfal legfelső széle és a 
fedő közé és azután az eszköz foggantyúját lefelé 
nyomta. A vas tehát nyomást gyakorolt lefelé az 
előfalra és egyidejüleg a végével - az éllel - fel
felé a láda fedeiének belső részére, minek folytán az 
felnyilt. 

A lenyomat pontos szemlélésénél, melyet a véső 
a láda előfalának felső szélén hátra hagyott, - azon 
körülménynél fogva, hogy ezen deszka elég vastag 
volt, - tisztán ki lehetett venn�, mikép a véső nem 
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egyenlő szélességű, hanem mint ez a csavar
húzóknál előfordul - az éle felé keskenyebb volt, 
mint a fogantyú felé; ép úgy a fedő belső részén, 
hol a véső éle működött, látni lehetett, hogy az él 
egyik sarka le volt törve, mert az él lenyomata nem 
mutatott egyenes vonalat, hanem a végén lefelé 
csipkésen lehlloilott. Az örsparancsnok tehát tökélete
sen tisztába volt az eszközre nézve, melylyel a be
törés eszközöltetett és megállapította, hogy annak egy 
sarka hiányzott, hogy az éle most 38 mm. széles, 
de újkorában, mielőtt t. i. a sarok letörött, 41 mm. 
volt s hogy a vésőnek 94 mmnyire az élétől � 
fogantyú felé mérve 54 mm. szélesnek k�llett lenUl. 
Ezen méretek pontosan eszközöltettek, felJegyeztettek 
és a kir. járásbiróságnak is bejelentettek, de a tettes 
mindennek daczára n'em került meg. 

Rövid idő mulva ugyanazon községben nagyobb
szerű betörés követtetett el, mely alkalommal egy 
gazdag gabonakereskedőtől nagyobb ö�szegű pénz 
lopatott el. A legszélesebb körben megeJtett nyomo
zások bi:2:tos eredményre nem vezettek, de egy kósza
hír keletkezett, mely szerint egy községben lakó, 
igen tekintélyes és általános tiszteletnek örven�ő 
egyén lett volna a tettes. Találkoztak emberek, kik 
őt a tett elkövetésének éjjelén a betörés színhelyének 
közelében állítóla" látták; voltak, kik észre akarták 
venni hogy ő �zóta zavart külsejű, mások meg 
egyéb

' 
fontos gyanuokokat véltek f�lhozhatni: 

A kószahir mindinkább erősbödött, de nylltan senkl 
sem mert ellene fellépni, mert teljesen feddhetetlen 
előéletü és - mint már említtetett - általános 
tiszteletnek örvendett s igy nem is lehetett feltéte
lezni, hogy ő ily tettre vetemedett volna. A dolog 
majdnem feledésbe ment, midőn ama csendőrnek, a 
ki az előbb leirt lopásnál az örsparancsnoknak a 
tényálladék felvételénél segédkezett, eszébe

. 
jutott 

egyszer ezen· tiszteletre méltó 
, 
egyén pél, ku

:
e az 

emberek annyira gyanakodtak, latogatast tenn�: �l
ment tehát hozzá, mindenféléről kérdezőskodott, 
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elbeszélgetett vele hosszasan, de valami gyanus dol
got nem birt észre venni. Már elmenőfélben volt, 
midőn a tornáczon különféle eszközöket vett észre, 
melyek ott széjjel hevertek; önkénytelenül megállott 
és míg még egyet· mást beszélgetett szemügyre vette 
azokat az eszközöket és egyszerre meglepetve fel
ismert közöttük egy erős nagy csavarhúzót, melynek 
éléről az egyik sarok le volt törve. Valami ürügy 
alatt sikerült a csendőrnek ezen csavarhúzó birto
kába jutni és pár perczczel később ő és az örs
parancsnok pontosan megmérték a csavarhúzó 
méreteit, azokat összehasonlították az örs irattárábOI 
elővett fogalmazvány adataival és azt találták, hogy 
a méretek egy hajszálnyira egyeznek. 

Cselédeket ama «általánosan tisztelt» úri ember, 
fösvénysége miatt, nem tartott és a mint a község 
kereskedőinél eszközölt puhatolódzások kiderítették, 
ő ama bizonyos csavarhúzót már régen vette, még 
mielőtt a szegény özvegy asszonynál a betörés meg
történt. Az örsparancsnok, ezen adatok birtokában, 
az első betörésre vonatkozólag a most már alaposan 
gyanusított úri embert vallatóra fogta és miután 
most már fel lehetett róla tenni, hogy lopásra vete
medett, a nyomozás ellene a második betörést illető
leg is kiterjesztetett. Hosszas tagadás után és miután 
időközben egyéb bizonyítékok is felmerültek, a derék, 
becsületes ember mindkét betörés elkövetését be
ismerte. Látjuk tehát, hogy a nagyobb lopás kiderí
téséhez a kiinduló pontot a kisebb lopás tényálladé
kának pontos felvétele szolgáltatta. 

De nemcsak maga a betörés által okozott rongá
lások igényelnek pontos megvizsgálást, hanem min
den egyéb változtatás, melyet a tolvaj létrehozott; 
azért azok, bár mi csekélyek is, szorgosan szem
ügyI'e veendők. Az is természetes, hogy minden 
tárgy, a mit a tolvaj saját holmijából a tett szín
helyén visszahagyott, pl. ruhadarab, szerszám, papir
darab stb. érdekkel bir a nyomozásra. De nem elég, 
hogy - a mint rendesen történni szokott - mind 
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eme dolgokat egyszerüen feljegyezzük, hanem azokat 
gondosan meg kell vizsgálnunk, megbeszélnünk, le
irnunk és összehasonJítanunk; és sohasem szabad 
szem előtt tévesztenünk, hogy az ily tárgyak igen 
gyakran csak a látszat kedveért és tévútra vezetés 
czéljából tétettek oda. 

Továbbá igen fontos azt is megállapítani, hogy a 
tolvaj saját biztonsága érdekében milyen előkészüle
teket tett. Ez által ugyan rendszerint csak a tolvaj 
vl1bmi sajátlagos módszere állapíttatik meg, de ez, 
a mint már fenn ebb megmagyaráztuk, a jövőben 
előfordulható esetekre nézve fontos lehet. Igy pl. bi
zonyos tolvajnak szokásává vált, hogy minden helyi
ségben, melybe behatolt, mielőtt még valamihez kez
dett volna, mindenek előtt az órákat állitottl1 meg; 
részint azért, mert oly ideges volt, hogy az órák 
ketyegése őt mód nélkül felizgl1tta, részint pedig mert 
el akarta kerülni, hogy az esetleg közeledő emberek 
lépteinek zaja a ketyegő órák zaja folytán figyeImét 
kikerülje. Bárki ugyanis maga magán észlelheti, hogy 
a megszokott lakhelyiségben az órák járását, sőt még 
a? óra ütését sem hallja, míg idegen helyen ezen 
nesz gyakran kiállhatatlanná válhatik, úgy hogy 
könnyen elképzelhető, mikép a tolvaj munkájában 
az óm ketyegése által tényleg befolyásoltatik. A mint 
a�után később az említett tolvaj egy ízben tetten 
éretett, felelősségre lett vonva miurlaml1 lopásokért, 
melyek az utolsó időben elkövettettek és melyeknél 
a tettes az órákat megállította. A dologban pellig az 
volt a különös, hogy ő a kérdéses lopások közül 
egynehányat tényleg nem követett el; tehát tübb ily 
idegen tolvajnak kellett I1zon 11 környéken akkor 
múködnie. 

A tolvaj jellemzésére, hogy t. i. mint ujonc? vagy 
petIig mint kitanult tolvl1.i lépett-e fel, igen fontos 
azt megálbpítani, hogy mikép biztosította IDl1gának 
az iliető a menekülés útját. Egy kiérdemüll tolvaj 
azt szoktl1 yolt mondl1ni, hogy "könnyebb a be, mint 
a ki» (t. i. bemenetel, illetve kimenetel), és hogy «11 
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bejuthatásról mindig könnyen le lehet mondani, de 
a menekülésről már nem ! »  Az ügyes tolvaj mellőz
hetlen szabályul betartja, hogy sohasem elégszik meg 
a lrejárattal egyedül, hanem valahányszor valahová 
behatolt, első dolga leend még valami ajtót, ablakot 
vagy egyéb nyilást biztosítani, hogy azon elmenekül
hessen, ha észrevenné, hogy valaki hivatlanul be
hatol; épúgy azon lakosztály minden bejáratát, a hol 
lopni akar, belülről be fogja zárni, nehogy a tulaj
donos által munka közben meglepessék. 

E részben igen jellemző a czigányok eljárása. Ezen 
sáskahad a leggondosabban és a legnagyobb elővigyá
zattal kémleli ki a helyi viszonyokat, mielőtt vala
hová betörne, és ezen előkészületeit igen megkönnyíti 
vándor, kolduló életmódjuk. Hiszen a czigány nincs 
kényszerítve egy biz cmyos helyen betörni, ő azt a 
második, tizedik vagy huszadik slwmszédnál is épúgy 
eszközölheti ; ő ugyanis koldulás, jósolgatás, üstfol
tozás stb. közben adt1ig fog keresni, míg olyan helyi 
viszonyohrn. talál, melyek neki a betörés eszközlésére 
legalkalmasabbaknak látszanak. A czigány egyáltalá
ban 100 eset közül 99-ben a parasztházakban aum 
szobába fog betörni, melyben senki sem hál, de me· 
lyekben a paraszt szekrényeit a ruhákkal, vászon- s 
posztódarabokkal és sokszor pénzkészletével és egyéb 
értékes holmi val tartogatja. A parasztok l'endesen az 
általok nem lakott, jobb szobában tartják ezen szek
rényeket és ezen szobát kikémlelni, főczéljuk a czi
gányoknak. A czigány ezen szobák közül legszive
sebben azt keresi ki működése teréül, mely földsún
ten fekszik és melynek két oldalt abiaka van, tehát 
földszintrsarokszobákat, különböző oldaha nyiló abla
kokkal. Hogy hány ajtaja van ezen lakszobának, az 
reá nézve egyelőre közömbös. Most tehát a czigány
nemcsak az egyik ablak Tácsát emeli ki, hanem azét 
is, mely a másik oldalra nyilik, tehát mindkét abla
kon az út szabaddá lesz téve. A czigány ugyanis 
úgy számít és joggal. hogy felfedezése esetén aHgha 
támadnak reá mindkét oldalról; vagy a házbeliek, 
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vagy pedig idegenek csakis az egyik oldalról fognak 
jönni; hogy egyszerre mindkét oldalról fenyegetné őt 
veszély, az csak ritka, kivételes eset lenne. Hogy 
mely oldalról jönnek, azt a czigány a szobában meg
hallja, vagy pedig a künn álló Ől' neki idejeKorán 
tudtul adja; most azután a másik, nem veszélyez
tetett ablakon át a menekülés könnyü dolog. 

A czigányok másik, jellegzetes módja az ajtók biz
tositásánál nyilvánul. Hogy magát a ház belsejéből 
jövő rajtaütés ellen biztosítsa, a czigány minden, a 
lopás színhelyéül szolgáló szoba felé nyiló ajtót elzár 
és pedig úgy, a hogy lehetséges. Mindenek előtt meg
nézi, vajjon a kulcs belülről van-e a lakatban, avagy 
vaI;l-e az ajtón retesz? Utóbbi esetben a reteszt óva
tosan, nesztelenül előtolja ; ha pedig a kulcs belülről 
van a zárba bedugva, akkor azt vigyázva addig for
gatja, míg a zárból ki
húzhatja ; most a kul
csot a magával hozott 
olajba mártja és az
után a kulcscsal a zárat 
bátran bezárhatja, mert 
a jó olajozás a majd
nem nesztelen bezárást 
lehetségessé teszi. Ha 
az ajtón sem reteszt, sem 
kulcsot nem talál, akkor 
az ajtó elzárását más 
módon kell eszközölnie. 
Azt a czigány akkép 
teszi, hogy oly ajtóknál, 
melyek kifelé nyilnak. 
az aj tó rámán keresztbe 
erős fadorongot tesz és 
azt az ajtókilincshez 
erős kötelekkel szorosan 
oda köti. Igy megerősítve az ajtó fel nem nyitható 
vagy legalább is nem annyira, hogy a támadt nyilá
son valaki átbujhasson. 
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Ha pedig az ajt6 befelé nyilik, akkor a czigány a 
padl6r61 ferdén az ajt6hoz egy fadambot támaszt és 
pedig úgy, hogy az ajt6ra ép a kilincs alatt támasz
kodjék, míg a pad16n az elcsúszás az által akadá
lyoztatik meg, hogy a fadarab lábpont elé a czigány 
a padl6ba erős fúr6t becsavar. Egy ilynemű elzárás 
is közönséges erőkifejtéssel nem igen lesz felnyithat6. 

Ha tehát a betörés színhelyén ezen két elzárási 
m6d egyikét előtaláljuk, akkor körülbelül bizonyosra 
vehetjük, hogy a tettesek czigányok voltak. Hogy 
más betörők ezen, bizonyára igen praktikus biztosí
tási m6dszert nem használják, az t tllajdonképen ért
hetetlen. Ezek t. i. rendesen megelégesznek azzal, 
hogy az ajt6kat kulcscsal vagy reteszszel elzárják, s 
ha ez lehetetlen lenne, akkor az ajt6ra nagyobb tár
gyakat pl: fatusk6kat, dorongokat, székeket, asztal
táblákat stb. támasztanak, úgy hogy az ajt6 kinyi
tásakor ezen tárgyak a belépőre zuhannak. Az imigyen 
okozott ijedtség, ol;ykor sérülés vagy egyáltatán igy 
az útba esett tárgyak időt és alkalmat nyujtanak a 
tolvajnak a menekülésre. 

E) Behatolá.s az ablakon á.t. 

Most az erőszakos behatolás tulajdonképeni módját 
kell tárgyalnunk. 
. E részben első sorban az ablakrácsok jönnek tekin
tetbe, mint a melyek a betöréses lopásoknál a leg
gyakrabban előfordul6 támadási pontokat képezik. 
Ez onnan van, hogy az ajt6kat a l�k6k renilszerint 
jobban gondozzák és elzárják s így azok a behatolás 
ellen több ellenállást fejtenek ki, mint egy nem tel
j esen kifogástalanul szerkesztett rács; másrészt az 
emberek az oly ablakot, mely rácscsal van ellátva, 
már oly annyira biztositva vélik, hogy azon más 
elzárást alkalmazni, fölösleges dolognak tartják A tol
vaj tehát tudja, hogy ott, a hol ablakrács van alkal
mazva, a rács eltávolítása után úgyszólván szabad 
bejárása van. 

1. 
I � , . .  
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A tolvaj első sorban természetesen a rács ártal
matlanná tételének legkényelmesebb m6dját fogja 
választani t. i. megkisérlendi a rácson keresztül
bujni. H� ő maga ne� tud keresztülbuj

,ni, akko�
. talán sikerü1 ez a magaval hozott I?yerkő?zn.e�, kl 
azután a .csak belülről bereteszelt aJt6t kinyitja és 
megbiz6ját (a tulajdonképeni tolvajt) ezen beeres�ti. 
Ha az ajtó kinyitása előreláthatólag akadályokba ut
közne, akkor a tolvaj a rácson va16 átbuvás� nen;' 
egykönnyen választja, r,nert az ezen á� eszk?zlendő 
esetleges menekülés baJos és a . gyerk�ez k0fi:ny�n 
kelej:czébe kerülhet. De ha az aJt6 belulrő.l kinylt
hat6 akkor a tolvaj természetesen legszlVesebben 
a b�hatolásnak ezen módját választja. 

Általánosságban R.Zt lehet mondani, ?-og:y egy B:IDh.er 
mindenütt keresztül buj hat, a hol fejét es a fej folé 
kinyujtott karját keresztül dug
hatja, ha t. i. nincs az illetőnek 
valami természetellenes testalkata, 
pl. feltünően kis fej e, . felette széles 
vállai, túlságosan kidomborodott 
melie stb. 

Közönséges ablakrácsJ?-ál r,nin: 
denki keresztül fog bUJhatru, kl 
csak a fejét magát a keresztvasak 
között átdughatja, mert hiszen 8 
karra fennt bátran talál még elég 
helyet. Ennélfogva oly ablakrá
csok melyeknek keresztvasai 1 4  
és �ég több cm. -nyire esnek egy' ,� 
mástól, úgyszólván .czélt�lanok, ������ 
mert elég ember léteZik, kiknél a 
fej átmérője (a fülekkel együtt) nem üti �eg a J 4  cm.-�. 

De mert kivételesen oly emberek IS léte zu ek, ki
vált gyermekeknél tapasztalh.at6 e

,
z, hogy f�.iük át,mé

rete még kisebb (igen gyakOr! a 13 cm.-nYI átmeret) 
ennélfogva a keresztvasl1k távolságának nem volna. 
szabad nagyobbnak lenni 1 3  em.-nél. 

Ezen körülmény azért is felette fontos, mert a. 

15 
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lopás gyanuja igen gyakran a házbeliekre, cselédekre 
stb. csakis azon oknál fogva irányul, mert a káros 
lehetetlennek tartja, hogy valaki kívülről a rácson 
keresztül bujhatott volna bc. Ha tehát a kereszt· 
-vasak 12 cm.·nél nagyobb távolságra vannak egy· 
=ástól, akkor a kívülről eszközölt keresztülbúvás 
lehetőségét nem szabad szem elől téveszteni. 

Ha azonban a tolvajnak a 'keresztülbuvás nem 
sikerül, akkor ő kénytelen a rácsot eltávolítani és 
pedig vagy teljesen, vagy pedig annyira, a mennyire 
lehetséges. " 

Hogy minden egyes esetben mit kell tennie, azt 
az alkalmi tolvaj a szerint határozza meg, hogy mi· 
féle segédeszközei állanak rendelkezésére, míg a ki· 
tanult tolvaj ép megfordítva csinálja, t. i. az esz1j:özt 
az előtalált viszonyokhoz képest választja meg. Ö a 
kérdéses rácso t mindenek előtt vizsgaszemmel megte· 
kinti, a inire neki .nagy gyakorlottsága mellett néhány 
másodpercz is elég és a rácsnak általa csakhamar fel· 
ismert gyöngéihez képest megejti a választást. 

Ha a rács áltltlában jó, vastag és a falba gondosan 
'van megerősítve, akkor a tolvaj a rácsnak részbeni el· 

távolítására akkor fogja 
magát elhatározni, ha a 
rácson valami hibát fe· 
dezett fel, a mely neki 
valami támadási pontot 
nyujt. lly hibák a mel· 
lékelt ábrán az egyes 
keresztvasakon vannak 
megjelölve. Az első hossz· 
vasnál (a·nál) a szegecs· 
lyuk a keresztvassal való 
összecsatolásnál felette 
nagyra esett ki s ennél· 
fogva a hosszvas vastag· 

sága annyira gyöngíttetett, hogy jobbról és balról 
csak két, nem is mély vágásra van szükség, hogy a 
hosszvas .teljesen át legyen metszve. 

227 

A második hosszvasnál (h) észlelhető, hogy lent, 
a hol a falban végződik, kúpalakúan vékonyodik ; 
ez régi, bár igen erős rácsoknál igen gyakran fordul 
elő és onnan ered, hogy a nedvesség azon helyre 
jobban odaérhet, mint más helyre. Ez megtörtén. 
hetik, ha pl. az ablakfeletti párkányzat megrongáló· 
dott, úgy hogy az eső átcsöpöghetett, a rács ezen 
hosszvasán lecsurgott és a falat, a hol ezen hosszvas 
be van eresztve, nedveRsé tette. Gyakran előfordul 
ez akkor is ha a fal oly kövekből készült, melyek a 
levegő ned�'ességét magukba szívják: ily esetben a 
fal ama helyen mindig nedves lesz és az. ott beel'esz· 
tett vasrúd csakhamar elkezd rozsdásodnl. 

A harmadik hosszvason (c) a vas hibás forrasztása 
van megjelölve. Két meleggé és ez által puhává t�tt 
vasdarab összeforrasztásánál az eljárás ugyanaz, mmt 
a viasznál, melyből két darabot ha kezünkben fel· 
melegítünk és így megpuhít j uk, összenyomhatun� és 
ez által egyesítjük. A viasznál erre elegendő a kezzel 
való nyomás, a megpuhított vasdarabok ellenben 
kalapácsolás által egyesíttetnek. Ha most már a for· 
rasztás nem történt elég gondosan, t. i. ha a vas' 
nem volt elég forró s a kalapácsolás elég erős, akkor az 
összeforrasztandó vasdarabok egypsítése nem tökéletes. 
Ha tehát a tolvajnak ily hiányosan forrasztott rudat 
kell átmetszenie, akkor munkája az által felette meg· 
könnyíttetik, hogy csak a tényleg egyesített clarabo�at 
kell keresztülmetszenie, míg a többi magától széteSIk. 

Ha tehát a tolvaj ilyen vagy ehhez hasonló hibát 
a hosszvasakon észreyesz, akkor bizonyára · nem fog 
az egész rács kiemelésére gondolni sem, hanem a 
hosszvasat a hibás helyen keresztülmetszi és a leg· 
közelebb fekvő megerősítésnél lehajlítja, . tehát az 
ábrán a "dll pontnál (és pedig a középső vasat föl
felé fogja hajlítani, a két szélsőt ellenben lefelé) 
addiO' míg a vas legalább is vízszintes állásba jut; 
ha p�dig egyszer sikerült bárcsak az egyik hossz vas· 
nál is, ily részt eltávolítani, akkor már szabad ij;Z út, 
mert az így támadt hézagon bárki átbujhat. 

1 5* 
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A vasrácsok átmetszése hajdanában, midőn azt 
otromba reszelőkkel vagy fürészszel, nagy fáradsággal 
átal�ított órarugókkal kellett végezni, a tolvaj mes· 
terművének tartatott. Mai napság az alig felcsepe. 
redett ficzkó is, - a ki néhány angol fürészt vagy 
jobb fajta lombfürészt tudott magának szerezni, -
könnyen megcselekedheti. A munkánál csak egy kis 
kitartásra van szükség s hogy folytonosan olaj csö· 
pögjön a fürészelés helyére, valamint hogy a zaj 
rongyok, kócz vagy watta felrakása által tompíttassék; 
ha azután a vas nem valami j ó minőségű, akkor a 
legerősebb rács is csakhamar át lesz metszve. 

Ha a tolvaj a rácson semmi különös hibát nem 
észlel, de a rács megerősítése köröskörül nem jó, 
akkor ő nem fog fürészelni és reszelni, hanem az 
egész rácsot ki fogja emelni. Ez különfélekép eszkö· 
zölhető. A legelterjedtebb módja a következő : a tolvaj 
egy hosszú s erős dorongot az egyik kereszt pánt alá 
dug és a támadási ponthoz lehetőleg közel egy bakra, 
keresztfára vagy csak egy alkalmas fahasábra tá· 
masztja. Ha már most a rács és a támaszpont kö· 
zötti emeltyűkar, a támaszpont és az erőkifejtés 
pontja közötti emeltyűkarhoz képest lehetőleg rövirl, 
akkor, - ha a betörők egyike a dorong szabad vé· 
gére nehezedik vagy egyszerűen reá ül, - ez által 
oly nagy erő fejtetík ki, hogy annak a legjobban 
készített rács sem bír ellenállani. 

Egy épület lebontáea alkalmával, melynek föld
szinti ablakai rácsokkal voltak ellátva, próbakép ma
gam is megkiséreltem több rácsot a most leirt mó· 
don, valamint a lej ebb ecsetelendő módon kocsi· 
emelő csigával kifeszíteni, és meggyöződtem arról, 
hogy a dolog bámulatosan könnyen megy. 

Ha a betörő azonkívül még egy kis elővigyázattal 
és lassan dolgozik, akkor a kifeszítés által okozott 
zaj nem is fog oly nagy lenni és felette kis sercze
géssé m:írsékelhető. Csak az esetben, ha a rács 
végei mélyen be vannak a falba eresztve, de a fallal 
nincsenek jól összekötve, fordulhat az elő, hogy 
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egyes kődarabok vagy téglák is kitöretnek és na�y 
robajjal lehullanak. Ennélfog,a magától értetődik, 
hogy a betörő k egyikének mindig az ablaknál -yigyáz
nia kell, hogy azon esetben, ha a fal laz ulm kezd, 
az emeltyün ülő társát a nyomás félbeszakímsára uta
sítsa és a meglazult falrészeket elővigyázatosan a 
kézzel vagy valami eszközzel eltávolítsa, mielőtt le
hullanának és ez által zajt okoznának. 

Egy másik m6c1ja a rácsok ártalmatlanná .tételé
nek - mint azt imént említettük, - a kocslemelő 
csigá.val végezhető. Ezt a módot a betörő a�kor fogj.a 
alkalmazni, ha a közel szomszédságban lly kOCS1-
emelő csigát, melyet tolvajnyelen . kávédaráló. ·nak 
hínak, előtalál és akkor is, ha feltehető, hogy emelő
csiga alkalmazásával kikerülheti a rá?s teljes eltáv�· 
lítását a mi minden esetre nagyobb faradságba kerül 
és több zajt okoz. Ha ugyanis az emelőcsiga részére 
oldalvást támaszpontok találhatók (és ezek az emelő
csigának gerendák alkalmazásával eszközölt meg
hosszabbítása által majdnem mindig találhatók lesz
nek), akkor két egymás 
mellett fekvő hosszvas 
egymásután az emelő· 
csiga karmaival oldal
vást megragadtatik és 
mindegyikök kifelé nyo
matik, úgy hogy az át
mászásra elegendő hé
za" támad. Miután a 
ho�szvasak csak úgy 
görbülhetnek meg, ha 
meghosszab bodnak, en· 
nélfogva - hogy ezen 

meghosszabbodásuk 
lehető vé válj on, arra 
szükséges, hogy az emelőcsi�a n�omása alatt a �ács 
szerkezetében valami engedjen, llletve meglazuljon. 
Hogy mi, az magától a rács szerk�zetétől fugg;

, 
vagy 

megnyulik maga a vas, vagy pedlg a keresztpantok 
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szegecskéi engednek, vagy a keresztpántok le- és fel
felé görbülnek, vagy a megtámadott hosszvasak a f,tl
ból, melyben megerősítvék, kimásznak, vagy ezen 
mozzanatok közül több vagy valamennyi egyszerre 
közreműködik, egy szóval a dolog legtöbb esetben 
igen jól fog sikerülni. 

Ha azonban a betörő a hosszvasak szétgörbítését 
nem akarja eszközölni, akár azon oknál fogva, hogy 
oldalvást nem talált ken.vező támpontokat, akár pedig 
azért, mert az oly keskeny hé",agot az esetleg szük
ségessé .váló menekvésre veszélyesnek tartja; akkor 
az emelőcsiga segélyével az egész rácsot kiemeli. 
Hendesen az emelőcsiga magában véve. rövid lesz 
arra, hogy a földről az első keresztpántot elérje ; de 
azután annál könnyebben megy a dolog, ha alája 
egy kő, fatuskó vagy ehez hasonló tárgy helyeztetik 
vagy egy hosszú gerenda valami mozdulatlan pont
nak, pl. a szemben fekvő épületnek, egy fának vagy 
a földbe vájt gödörnek neki támasztatik és ez által 
az emelőcsiga úgyszólván meghosszabbíttatik. E7.en 
eljárásnál a legnagyobb nehézség csakis abban rejlik, 

hogy az emelőcsi -
gát és a gerendát 
folyton pontosan 
egy és ugyanazon 
irányban kell meg
tartani, azaz meg 
kell akadályozni 
azt, hogy ott, hol az 
emelőcsiga és a ge
renda összeérnek, 
valami elhajlás ne 

képződjék, mert különben vége az erőnek. A betörő 
rendesen úgy segít magán, hogy az emelőcsigát és fi 
hosszú gerendát egymáshoz illeszti és mindkettőt egy 
összekötő gerendához kötelekkel vagy lánczokkal jó 
erősen odaköti, a mint ezt a mellékelt ábra is mu
tatja. Ha már most a betörő még a kezével is segít 
olyformán, ,hogy azon helyen, a hol az emelőcsiga 
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és a gerenda összeérnek, a gerenda emelése, sülyesz
tése és igazítása által minden elhajlást kikerül, akkor 
az ,emelőcsiga megbízhatóan fog dolgozni. 

Es ha a tett elkövetése után a tolvaj még azt i� 
megcselekszi, hogy mindent gondosan eltakarít, akkor 
a meglopott gazda és az ügyetlen, tapasztalatlan CRen
dőr is bámulva nézi az ablakot és nem tudja magá
nak megmagyarázni: «ugyan hogy bírta a gézengil� 
azt az erős rácsot kiemelni?» 

De a rácson kívül még más egyéb is útját állja. 
az ablakon át való bemászásnak, a mit a betörőnek 
útjából szintén el kell hárítania. 

Ilyen akadályt. maguk az ablaktáblák képeznek, 
melyek vagy a rács előtt, vagy a mögött, avagy úgy 
előtte, mint mögötte alkalmazvák. 

Itt is többféle módja van az eltávolításnak, a� 
ablak mikénti szerkezetéhez képest. A legcsekélyebb 
nehézséget e részben a külső kifelé nyil ó ablakok 
képezik, mert ezeknél a sarkak kivülről vannak al
kalmazva, tehát könnyen hozzáférhetők. Ezen sarkak 
különösen faluhelyen oly gyatrák, hogy gyakran jó 
erős zsebkéssei is eltávolíthatók; ha pedig a sarkak 
mindkét ablakszárny ról le vannak szedve, akkol' 
mindkét ablakszárnyat könnyen ki lehet emelni, ha
csak az ablakok, zárai nem valami különösen mes
terkéltek. 

Ha azonban az ablaksarkak bármely okból erősebb 
ellenállást ejtenének ki, vagy pen.ig azok eltávolítása 
más okból nem lenne lehetséges, avagy ha az ablak 
befelé nyilna : akkor a betörő támadását az ablak
zárakra irányítja. E czélből a tolvajnak a zárak mi
nőségére nézve előbb tisztába kell jönnie, de ő ren
desen ezen körülményt már előzetesen rég kikém
lelte. Ha csak közönséges reteszszel vagy tolózárral, 
vagy egyéb mesterkéletlen zárral van dolga, akkor 
a tolvaj megfelelő távolságra a zártól lyukat fúr, 
azon drótot dug be és azzal a zárat megragadja s. 
kinyitja. Miután a tolvaj oldalvást az ablakon ke
resztül a drót járását szemével kényelmesen követ-
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heti, ennélfogva a dolog rendescn nehézség nélkül 
sikerülni fog. 

De ha e részben mégis valami akadály merülne 
fel, avagy a zár olyanforma lenne, hogy dr6ttal nem 
lehetne kinyitni, akkor nem marad egyéb hátra, 
mint azon ablak üvegtábláját, melyen keresztül a -
zár, legjobban elérhető, benyomni. 

Altalánosan el van terjedve azon nézet, hogy a 
tolvaj, ha ablaküveget kell benyomnia, azt gyémánt· 
tal kivágja. Ez pedig merőben téves nézet. Mert 
hogy a tábla gyémánttal kivágassék, az csak úgy 
sikerülhet, ha előbb köröskörül a gyémánttal a vá
gás megtétetik, és azután a vágás vonalán végig 
kopogtatunk, míg a tábla végre egyszerre kiesik; 
a kopogás pedig olyasvalami, a mit a tolvaj nem 
tesz szívesen, mert az zajt okoz és őt idő előtt 
elárulhatja. Ha tehát egy betörés alkalmával ily 
kivágott ablakot találunk, akkor 100 eset között 
99-ben a lopás koholt lesz vagy legalább · is az ablak 
kivágása a gyanú elbárítása czéljából már előzőleg 
alkalmas időben eszközöltetett, a kivágott darab ismét, 
pontosan helyére illesztetett, és csak akkor vétetett 
ki ismét, midőn az szükségesnek látszott, hogy a 
dolog olyan színezetet nyerjen, . mintha a behatolás 
kívülről történt volna. 

Az is csak ritkán fog előfordulni, hogy az üveg
tábla a ragasz eltávolítása által vétessék ki; mel't ez 
csak akkor eszközölhető, ha az üveg rövid idő előtt 
bevágattatott és így a ragasz még egészen puha, 
vagy pedig ha a ragasz már igen régi és sokat 
volt a nap hevének kitéve, minek folytán. töredezetté 
vált. Az üvegragasz ugyanis krétából és lenolajból 
készül s ha az olaj az idők folyamán kiszárad, el
illan, a kréta mint kevésbbé szilárd, morzsolható s 
a földhöz hasonl 6 anyag visszamarad. Az ily régi 
ragasz teljesen száraz, szakadozottan egymás mellett 
fekvő háromszögletű hasábokból áll, melyek késsel 
vagy vésővel könnyen és zajtalanul eltávolíthat6k. 

De mint már említettük, az ily puha vagy már 
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teljesen kiRzáradt ragaszt ritkán talál a betörő, és 
miután ily kedvező körülmények között is az ablak
tábla eltávolítása megleheWsen sok időt vesz igénybe : 
ennélfogva a tolvaj rendesen a tábla benyomására 
fogja magát elhatározni. 

Ezen utóbbi müveletet a kitanult betörő val6ban 
kitünően tudja elvégezni. Itt a fődolog, hogy minden 
zaj mellőztessék, tehát meg kell akaaályozni, hogy 
a benyomott ablaktábla cserepei lehulljanak s így 
zaj t okozzanak. Ezt a betörő akkép eszközli, hogy az 
egész táblára tapaszt ragaszt, t. i. a tábla nagysá
gának megfelelő vászon darabra jó ragad 6 allyagot 
ken, pl. madárenyvet, szurkot vagy viasz és terpen
tin, vagy viasz és faggyúból készült keveréket, vagy 
csak agyagot vagy agyag- és tehéntrágya.keveréket. 
Ezen tapaszt az ablak táblára gondosan ki kell ter
jeRzteni, úgy hogy mindenütt ragadjon ; azután a 
tapaszra valami pnha anyagot kell borítani, pl. ruha
darabot, rongyot, füvet, szénát vagy mohát, hogy a 
tábla elpattanása által okozott csattanás elnémíttas
sék. Ha már most ez mind el van készítve, akkor 'a 
tábla közepére lassú, de folyton erősbödő nyomás 
alkalmaztatik, míg a tábla elpattan. Rendesen semmi 
zaj sem lesz hallható. Az elpattan6 üvegtábla csatta· 
nását elnyomta a reá borított puha anyag, a csere
pek pedig a tapaszon oda ragadva maradnak; így 
tehát a dolog majdnem nesztelenül végezhető. De ha 
mindennek daczára a zaj nem volt mellőzhető, akkor 
a betőrö egy jó darab ideig mozdulatlanul vár, vajjon 
belül nem-e hallották meg és nem·e lettek figyel
messé és csak akkor folytatja munkáját, ha meg
győződött, hogy a házban minden csendesen marad. 
Akkor leszedi a tapaszt és kinyitja az ablak zárait. 

Ha most még fatáblák, ellenzők vagy spalettládák 
állják útját, azokkal a betörő úgy bánik el, a mint 
azt alább az aj t6kra vonatkoz61ag elmondani fogjuk. 
. Most még ügyelnie kell a betörőnek mindama tár
gyakra, melyek az ablakdeszkán vannak elhelyezve. 
Különösen faluhelyen szoktak az ablakdeszkákra pa-
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laczkokat, edényeket, virágcserepeket és más effélét 
rakni. A tolvaj rendesen már előzőleg gondosan meg
győződik arról, vaj jon ilyes valami van-e az ablak
deszkán elhelyezve, mert az ablak kinyitása folytán 
ezen holmik a padlóra esnek és ez által oly zaj 
keletkezhehk, hogy minden eddigi fáradsága kárba 
vész. Ha tehát a tolvaj észre veszi, hogy ily kelle
metlen dolgok az ablakcleszkán elhelyezvék, nem 
marad egyéb hátra, mint a már benyomott ablak
táblán keresztül benyulni és a holmikat egyenkint 
kiszedegetni. Ha pedig ez nem sikerülne, t. i. ha a 
tolvaj egyet-mást el nem érhetne, akkor vagy arra 
kell magát elhatároznia, hogy egy más ablaktáblát 
benyomjon vagy az egész betörést abbahagyja. 

Függönyök, de legkivált a zsineggel felhúzható 
függönyök (roletták) igen kellemetlenek a tolvajm 
�ézve, mert ha ezek le vannak bocsátva, nem igen 
s1kerül az ablakot nesztelenül kinyitni. Ha tehát a 
tolvaj ilyenekre talál, akkor azt a táblát kell be
nyomni a, a hol a zsineg lóg, hogy a rendesen merev 
s felette keményített kelméből készült rolettát fel- ' 

húzhassa ; de ha az ablakszárnyak keskenyek, akkor 
a csak kevéssé kinyitott szárnyak közt a kinyujtott 
karral i8 elérheti a zsinórt; ha pedig mindez sok 
zajjal járna, akkor nem marad egyéb hátra, mint a 
rolettát ollóval vagy éles késsel haránt lemetslIeni. 

ej Behatolás az ajtón, kapun stb. át. 

Az ajtók, kapuk, spaletták és ablaktáblák stb. be
törése oly sokfélekép történhetik, hogy arról magá1:ól 
egész könyvet lehetne i�ni. Miuden egyes ajtó, kapu 
atb. a szerkezetéhez kepest, más és más elbánást 
igényel. Mi tehát csak az általános megbeszélésre 
fogunk szoritkozni. �z ajtók két . szempontból érdemelnek figyelmet, 
t .. 1. maga az ajtó felülete s anyaga és azután az 
ajtó zára. 
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1 .  Támadás magára az ajtóra. 
A támadás legegyszerűbb módja, ha az ajtó fa

törzszsel, nehéz gerendával vagy feszítőrúddal stb., 
melyek törőkosként használtatnak, betöretik. Ez azon
ban mai nap alig fog már előfordulni. 

Egy más módja az ajtó kiemelése, mely úgy tör
ténik, hogy az ajtó alsó széle és a küszöb közé egy 
emeltyű vagy ék beszoríttatik és ennek segélyével az 
ajtó felemeltetik. Ha ezen eljárásnál elegendő erő 
fejtetik ki, akkor az ajtó szerkezetének megfelelőleg va
lami engedni fog, vagy a zár vagy a zárkengyel, vagy 
az ajtósarkak vagy maga az ajtó, vagy pedig egy-o 
szerre mindez. De az ilyen eljárás semmi esetre sem 
vihető zajtalanul keresztül, és ha a betörő ennek 
daczára alkalmazza, az csak azt bizonyit j a, hogy 
vagy mód nélkül vakmerő, vagy hogy a helyi "iszo
nyokkal annyira ismerős, miszerint tunatában volt 
annak, mikép a zaj daczára senki sem fogja útját 
állani: akár annak folytán, hogy a ház lakatlan, 
akár pedig azért. mert a lakók a betörés helyétől 
messzire tartózkodnak, akár végül azon okból, hogy 
a lakók félénksége folytán a betörő arra bizton szá
mithatott, mikép a zaj daczára vagy talán . épen 
annak következtében nem lesz bátorságuk az udvarra. 
vagy tornáczra kij önni. 

Ha a tolvaj nincs azon helyzetben, 
hogy az egész ajtót útjából elhárítsa, 
akkor annak egyes részei ellen kény-
telen támadást intézni. Legszive- a 
sebben az ajtósal�kakat támadja meg, C����.� 
ha azokhoz kívülről hozzáfér, t. i .  
ha az ajtó kifelé nyilik. Városokban C b 
és nagyobb helységekben most már 
ritkábban taléJ.unk kifelé nyíló ajtó-
kat, mert ezek a járdán keresztül 
nyilnának és így , a járókelőket a 
közlekedésben akadályoznák. Annál 
több kifelé nyiló ajtót találunk azon-
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:ban faluhelyen, hol azokat a parasztok kényelmi szem
pontb61 előszeretettel alkalmazzák. Ha most már ezen 
:ajt6k sarkai nincsenek akkép alkalmazva, mint ezt 
cábránk mutatja, t. i. hogy a-nál az aj t6száron és az 
aj t6sarok pántvasán keresztül csapszeg dugatik, míg 
.a tulajdonképeni aj t6sarok als6 vége egy sr6f (b c) 
,gegélyével, mely az egész ajt6száron keresztül megy, 
.erősíttetik me� és az anyacsavar a czöveken belül van 
alkalmazva : akkor a tolvaj az ajt6sarkakat fejszével 
majdnem nesztelenül eltávolíthatja. 

Ha azonban a tolvaj az aj t6sarkakat nem távolíthat ja 
.el, akkor az ajt6 (illetve ablakfatáblák) farészeit támadja 
meg; a minél nagy előnyére van az ajt6készítés 
ujabbkori m6dja az úgynevezett bélések alkalmazá
'Bával. Az ily ajt6k (melyek csinos külsejüknél és 
.annálfogva, hogy nem hajolhatnak meg és kiszá
radás folytán nem repedhetnek meg, minden esetre 
,gok előnynyel bírnak), mintha csak arra készíttetné
nek, hogy a tolvaj könnyen betörhessen. Hogy a be-

törésnek tényleg 
ellenállhassanak, 

már szerkezetük
nél fogva nem ké
szíthetők el : ezen 
ajt6k ugyanis egy 
rámából és a kö

oe -' . .  ----.. O- -••.. -. . .  ------- O .------ -•. e zéprészből (abcd) . 
állanak, mely 

ut6bbi a rámába 
be van tolva. A 
ráma négy részén 

tudvalevőleg vájat
tal van ellátva, 
tehát a középrész 

'(bélés vagy paizs) szélén vékonyra gyalultatik, hogy 
-a rámA. vájataiba bele illeszthető legyen. Ha mi tehát 
-az előbbi ábránál ee irányában keresztmetszetet csi-
nálunk, akkor - mint a keresztmetszet képe mu
tatja, - látni fogjuk, hogy minden béléssel ellátott 
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ajt6 a ráma és a tulajdonképeni paizs közt - tehát 
az 00 pontoknál - felette vékony. Bárki meggyződő
hetik szobája A.jtaján, hogy zsebkésével az 
o-val jelzett ponton könnyen keresztül hatol
hat, ha a kés élével a farostok irányában vág. 
Ily módon tehát a legnagyobb könnyűséggel 
két oldalt - az ábrán aa' és bb ' vastag 
vonalakkal j elzett - vágások eszközölhetők, 
ha t. i. vékony késsel a farostok irányában 
lassan hasítunk. Bajosabb azollban már a 
farostokat haránt átmetszeni, mert a füré-
szelés, az ez által okozott zaj folytán, eleve ki 
van zárva. Ezen a tolvaj akkép segít magán, 
hogy közel egymáshoz sorban lyukakat fúr, 
melyeket azután késével egymással egyesít 
az által, hogy 2-2 lyuk közötti hézagot a 
késsel átmetsz. Ha tehát a tolvaj az aj t6 
bélését ily m6don köröskörül keresztülmet
szette, akkor kiszedi a közép-bélést és az 
ekkép táma(lt hézag on bemászik a szobába. 

o r:: 

[ 
Hogy mily gyöngék az e faj ta ajtóbélések, azt gyak
ran tapasztalhatjuk korcsmai verekedések alkalmával, 
a mikor a biJ:kozók a há
tuk nyomásával vagy egy 
rugással, de sőt csak a fej 
odaütésével is az egész 
ajtóbélést kinyomják. 

A támadás egy más 
m6dja, ha ugyanis a tol
vaj nem gondol a bemá
szásra, a harán treteszek 
(torlasz) ellen ' irányul, 
melyek az aj t6kon külön
féle módon alkalmazhatók 
és egészben véve igen j6 
szolgálatot tesznek. Ezen 
reteszek azonban csak akkor érnek vA.lamit, ha az 
ajtó maga is j6, mert bál' a harántreteszszel ellátott 
ajtót nem lehet sarkaiból kiemelni, sem álkulcscsa] 
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kinyitni, de ha az ajtó vékony, akkor fúrás és vágás 
által tönkre tehető. Azonkívül szükséges, hogy a rete
,szek megbízható módon mozdulatlanná tohetők legye
nek, t. i. hogy az ide s Lovatolatástól biztositva legye
nek. Az ajtóknál, különösen faluhelyen, az i1y retesz ek 
leginkább akkép alkalmaztatnak, hogy egy többé vagy 
kevésbbé vastag fa30rong rendesen egy a falba oldal
vást vájt üregben nyugszik és az elzárás czéljából az 
.aj tóval keresztbe az átellenben a falba oldalvást vájt 
másik üregig áthuzatik. Ablakfatábli1knál pedig az 
ily elzárás akkép történik, hogy az ütköző léczen erős 
szögecscsel, és ezen foroghatólag, egy harántvas van 
alkalmazva, mely nappal függőlegesen, szorosan a 
léczhez simulva tartogattatik, míg este - az ablak
iáblák betevésekor - a szögecs körül annyira megfor
díttatik, hogy a fatáblákon alkalmazott kapcsokba 
(kampókba) fölülről és alulról becsapódjék. 

Hogy azonban az efajta elreteszelés jó legyen, arra -
a mint már említettük - nem elegendő, hogy az 
illető aj tó, illetve ablakfatábla elég erős legyen, ha
nem - mint már szintén említettük, - szükséges az 
is, hogy a harántretesz mozdulatlanná tehető legyen. 
Ha ez ellen a retesz nincs biztosítva, akkor elegendő, 
hogy a tolvaj az ajtón vagy ablakon egy lyukat 
fúrj on és a harántretesz ártalmatlanná van téve. 
Természetesen ezen lyukat a kellő helyen kell fúr
nia és annak valamivel nagyobbnak kell lenni az 
emeltyűnél, melyet a tolvaj a lyukon át alkalmazni 
akar. 

A lyukat közvetlen a retesz mögött kell fúrnia és 
.emeltyűnek egy erős. hegyes vasat kell használnia 
-és azt akkép kell l'.lkalmaznia, hogy annak foggan
iyúja előre, a hegye pedig hátra irányítva legyen. 
Most az emeltyű hegye erősen a reteszbe benyoma
iik és az emeltyű maga akkép tolatik, hogy most 
már a, hegye előre, a foggantyúja pedig hátra legyen 
irányítva; ez által a retesz is - persze csak 1-2 
em.-nyire - előre tolatott. Ha most már a tolvaj 
�zt többször ismétli, a retesz végül annyira vissza-
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tolatik az üregbe, hQgy az ajtó szabaddá válik és 
annak kinyitása lehetővé lesz. 

Hasonlólag jár el a tolvaj a forgatható reteszszel 
ellátott ablakfatábláknál. Itt is a lyukat közvetlen 
a retesz mögött kell fúrni a, melyen át ugyanazon 
emeltyűvel dolgozik, melyet az ajtónál alkalmazott; 
csakhogy a reteszt most nem fogja vízszintesen tovább 
tolni, hanem forgó irányban mindaddig, míg a kam
pókból kikerül. 

Termé�zetesen
, 

mindez �sak akkor lehetséges, ha a 
retesz nmcs fixlrozva, t. l. ha nem lehet azt moz
dulatlanná tenni. Ezt rendesen akkép eszközlik, hogy 
az ajtóknál a reteszen egy bevágás van, melybe az 
aj tón alkalmazott fUlecs beleillik, a fatábláknál pedig 
a kampók becsapó rugókkal vannak ellátva. 

Ezen eljárás ismerete annyiban fontos, hogy a 
csendőr, ha azt látja, hogy a tol vaj ilyetén lllódon 
vagy legalább ehez hasonlóan valahová betört _ 
jogosan feltételezheti, miszerint a tolvaj már előz

'
őleg 

a �etörés szính
,
elyén megforclult és meggyőződött 

arrol, hogr az aj tón vagy ablakon tényleg retesz al
kalmaztatlk, hol és mikép erősíttetik meg s vajjon a 
retesz mozgatható-e vagy megmozdíthatlan-e. Mert ha 
a tolvaj ezt nem . tudta volna, akkor azt se tudhatta 
hogy

, 
miké:p járjon el a lyuk furásánál, hogy mit 

kezclJen a kl!úrt ly�kkal s vajjon van-e kilátása, hogy 
ezzel valamlt elérJ en. Természetesen nincs szüksécre 
épen mé�éseket eszközölni, hogy tisztába jöj jön azz�l, 
hogy mIkép van a retesz alkalmazva ' neki csak 
biz�nyos jeleket kell találnia, melyek úgy kívül, mint 
belül láth.\ttók és melyek után azután észleleteit tovább 
szőheti. O 

,�
egjegyzi magának pl. hogy az a:i tónál a 

retesz egy uJJnyu'a a kulcslyuk felett van alkalmazva; 
hogy azután az meglehetősen vízszintesen halad az 
már természetes. Az ablakná! pl. ha észreveszi, hogy 
egy szögecs körül forogható retesz van alkalmazva 
�kk?r megjegyzi magának, vajjon a szögecs kívülrői 
IS �a�ható-e j  ha most már a szögecset kívülről meg
talalja, akkor a lezárt reteszt, mely akkor minden 
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esetre vízszintes helyzetben V:1n, könnyen meg fogja 
találni. 

Sok esetben, különösen ha rövid vasreteszek van
nak az ajtón alkalmazva, avagy a tolvaj közvetlen a 
'zárhoz akar jutni, vagy ha a körülmények más 
okoknál fogva szükségessé teszik hogy az ajtón belül 
kényelmesen manipulálhasson ; akkor a tolvaj kény
telen nagyobb hézagot kifúrni. Ez hasonl 6 m610n 
történik, mint azt az ablakfatáblák és ajtóbélések ki
furásánál fentebb leirtuk, csakhogy most a lyukakat 
nem vÍzszintesen egymás mellett, hanem akkép fúrja, 

hogy a lyukak egy kört képez
zenek ; azután finom és igen éles 
késsel a lyukak közötti hézago
kat átvágja, mi által sikerül az 
ajt6ból, ablakfatáblából, fafalb61 
stb. egy km'ek darabot eltávolí
tani, mi által megfelelő nyilás 
képződik, melyen át a tolvaj 
kezével benyullJat vagy legalább 
valami görbe dr6ttal vagy egyéb 
szerszámmal behatolhat. Az áb

rán a kerek lyukak fUl·ás által keletkeztek, a lyukak 
összekötő vonalai pedig a �éss�l bev�gattak. 

. 
. . 

Hogy ily módon a tolvaj kel?es zarakat kmy�tlll, 
reteszeket félretolni, horgas pantokat felemellll és 
más egyéb dolaot elvégezni, az természetes ; de az 

. már megfoghatl�n, hogy sokszor mily kis nyilásokon 
eszközölhető mindez és gyakran mily távolságra ft 
nyilástól képes még a tol vaj manipulálni. Ez annál 
különösebb mert a tolvaj munkálat ának tula.idon
képeni szí�helyét kivülről nem is IMhatja és sokszor 
kezeinek tapintási érzékére sem bizhatja magát, ha
nem csak dróttal vagy más szerszámmal kell keres
gélnie és dolgoznia. 

Ha most a csendőr valami betörésnél ily fúrt nyi
lásra talál, ebből bő anyagot meríthet a találgatásra; 
már magából a helyből, a hol a furás. eszköz?lt�tett, 
következtetni lehet arra, hogy a tolvaJ a belső VISZO-
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nyokról az ajtón stb. mily �épet alko�at�tt magá
nak. Azon alapos következtatesre lehet Jutlll, . . hogy a 
tolvaj semmit sem tudott arról, hogy be.�u�ről :?-l 
van - továbbá t>szlelhető, hogy csak koruIbeIul, 
futÓlagos szemlélésen alapuló tájékozással bü:t, - ?-e 
meg lehet győződni arr?l is, hogy a tolvaJ

. 
oly' �.

61 
volt tájékozva, mikép mmden . esetre. a helyI �or�l
ményeket teljesen és behatóan Isroerllle kellett es Igy 
a tettes vagy segédje csakis egy volt cseléd vagy lak
társ, vagy - a mint egyszer szintén előfordult 
az előbbeni háztulajdonos lehetett. 

Ha a fúras nem volt szerencsésen alkalmazva, 
akkor azon kérdést kell felvetnünk, hogy mit kép
zelhetett magának a tolvaj, hogy a fúrást ép�n így 
és nem máskép eszközölte. Ha ezen kérdést mm,den, 
bármily csekély mellékkörülmé�yek kapcsolat�ban 
fontolóra veszszük, akkor néha Igen hasznos kovet
keztetésekre juthatunk ; tisztába jöhetünk pl. l�ogy a 
tettes az ajtót látta ugy�n belülről, (�e neki ez�n 
alkalommal bizonyos, teljesen meghatarozolt állas
pontot kellett elfoglalni, honnan a ténykörülményről 
ama, reá nézve előnytelen benyomást nyerte. Meg
felelő nyomozás által néha azután sikerül azon sze
mélyt megtalálni, a ki a ténykörülmény t csakis ama 
álláspontról szemlélhette. 

Épúgy azon meggyőződésre i� juthatunk, ho�, a 
tettes a helyi viszonyokat csakIS elbeszélés, len'as, 
rajz stb. után ismerhette és hogy enne� foly�án. kép
ződött benne ama hamis képzelet ; a ml azutan Ismét 
kiinduló pontot nyujthat további nyomozásokra. 

Ily esetekben felette szükséges, hogy a kifúr t hé
zagot szakért.ők által pontosan megvizsgáltassuk és a 
munkára vonatkozólag véleményüket kikérjük. Ez 
annál fontosabb, mert a tolvaj által végzett munka 
majdnem mindig bizonyos Jellelízetességet fog �agán 
hordani. Talán meg lesz allapitható, . .  hogy mIcsoda 
szerszámokat használt a tettes, - vajjon szakember 
volt-e s pedig miféle, - vajjon a munkánál volt-e 
elég ideje, - vajjon világítás mellett dolgozott-e, -

1 6  
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vajjon a munkán valami feltünő erőmegfeszítés ész
lelhető, - vajjon különös ügyetlenséggel avagy va
lami sajátságos technikával járt-e el a dologban, -
vajjon különleges fortélyokat alkalmazott-e, hogy pL 
szögek et vagy más vasalkat:részeket kikerüljön j egy 
szóval oly körülmények állapíthatók meg, melyek 
lehetővé tehetik, hogy a tettes személyére és késő1bi 
kinyomozására határozott irányelveket állíthassunk feL 

Ez nem is fog oly valószínűtlennek látszani, ha 
meggondoljuk, hogy az ily észleletek nem fognak 
magukban állani, hanem igen gyakran más észleletek 
által, melyeket ez vagy amaz tett, megerősíté.st fog
nak nyerni s végül kézzelfogható alakot öltem. 

E tekintetben azonban óvakodnunk kell attól, hogy 
minden észleletünket, melyet magunk tettünk vagy 
tenni vélünk, a körüláll6kkal közöljük, mert ezek 
legtöbbször sietni fognak a «csendőr úr» véleményét 
megerősíteni és azt sokszor egyáltalán nem észlelt 
vagy rosszul észlelt ténykörülményekkel támogatni. 
Hogy ily módon a csendőrt az emberek, - gyakran 
a legjobb akarat mellett �s nem is ro?sz a�aratbó� -
mily sokszor félre vezetIk, arr6l bizonyara mmd
egyikünk tudna elég példát elmondani. De az is 
bizonyos, hogy ily esetben gondosan eszközölt meg
figyelések által, - a szakértők nyilatkozataina� .érté
kesítése által - a már elért eredmények előVlgyá
zatos közlése által a kikérclezendő személyekkel, az 
ezek által nyilvánított vélemények összegezése �lt�l 
s végül az összes ilyformán nyert anyag kombma
lása által sok esetben val6ban használható és a 
nyomozást sikeresen előmozdító eredményekhez lehet 
jutni. 

Álljon itt példakép egy betörés leirása, mely több 
tekintetben érdekes és a melynél a tettes fúrás által 
eszil:özölte a behatolást_ 

Bizonyos bérkocsis sok évi kocsikázás által tetemes 
összeget takarított meg és öreg napjaiban ezen ;neg
takarított pénz kamataiból nyugalomban szandé
kozott eléidegélni. Az illető magában álló agglegény 
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volt, gyanakv6 természetü és kincsét aunál is 
inkább féltette, mert ugyanakkor, midőn ő nyuga
lomba vonult, egy másik, öreg bérkocsis egész 
vagyonát ismeretlen tettes, megmagyarázhatlan 
módon lopta volt el. A mi emberünk tehát egy föld
szinti szobát bérelt ki, melynek csak egyetlen egy 
ajtaja volt, a két ablakot rácsokkftl és fatáblákkal 
látta el, az ajtóra különféle reteszeket és lakatokat 
alkalmazott, forg6pisztolyt is vásárolt és most már 
nyugodtabban gondolt a jövőre. Pénzét a takarék
pénztárban helyezte el, a takarékpénztári könyvecs
két napközben minél ég kabátja zsebében magá.val 
hordotta, este pedig a kabátot az ágya melletti székre 
tette és a könyvecskét a zsebben hagyta. 

Előbbeni üzletéből egy régi hintója maradt meg, 
melyen nem turlott tuladni s azért ugyanazon ház
ban levő kocsiszínben tartogatta, a hol lakott. Egyik 
nap reggel azzal. ébresztik fel emberünket, hogy 
valaki a régi hint6t meg akarja tekinteni és esetleg 
llleg is venni. A mily fukar volt emberünk, gyorsan 
elősietett e j6 hírre és az előtte teljesen ismeretlen 
vevővel hosszasan és a legbehat6bban nézegették a 
kocsit, majrl egy a szomszéélban lak6 bérkocs�tól 
egy pár lovat kölcsönöztek ki és azokat a vén Jár
műbe befogták) mert a vevő a kocsit erőnek erejével 
ki akarta próbálni. Kikocsiztak tehát és szépen el
kocsikázták az egész délelőttet, melynek folyamán a 
vevő a kocsival látsz6lag igen meg volt elégedve és 
távoztakor megigérte, hogy délután saját lovaival 
eljön a kocsiért és akkor a kialkudott árt is ki· 
fizeti. Alig hogy a vevő eltávozott, emberünk azon 
kellemetlen felfedezést tette, hogy takarékpénztári 
könyvecskéje eltünt és kétségbeesése még fokoz6dott, 
midőn azonnal a takarékpénztár ba sietve, ott meg
tudta, hogy valami ismeretlen egyén az egész össze
get alig egy 6ra előtt felvette. 

Miután az állít6lagos vevő délután természetesen 
nem jelent meg, most már kétségtelen volt, hogy a 
kocsivétel és pr6bálgatás csak fortély volt, mely 

16* 
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arra szolgált, hogy emberünk el legyen foglalva és 
ne vegye hamarjában észre, mikép a

, 
kö�yve�s�

,
e 

kabátja zsebéből eltünt és igy a « vevő» tarsa Idot 
nyert arra, hogy a pénzt a takarékpénztárban 
nyugodtan felvehesse. . Első tekintetre azt lehetett volna gondolm, hogy 
az álHtólagos kocsivevő a közben, hogy a hintót 
nézegették vagy a kocsi�ázás köz��n az ö�eg bér· 
kocsis zsebéből ügyesen kllopta a konyvecsket és azt 
azután valamelyik segédjének valami úton-n:órlon 
kezére játszotta, ki azzal azonnal a pénztárba sietett. 

De a bérkocsis lakszobájának alapos megszemlé
lése egyszeriben kimutatta, hogy itt nem �sebtolvaJ 
lás, hanem betöréses lopás történt. A z  agy , ala�t 
ugyanis, már közel a falhoz, úgy hogy egy az agy tol 
messzebb álló személy sem vehette volna észre, a 
padlóba egy, körülbelül 40 :=i cmnyi, négyszögle�es 
nyilás volt kivágva és pedig akkép, hogy - mmt 
fenn ebb leírtuk - számos kis lyuk volt közel egy' 
máshoz kifurva és a kifúrt lyukak közötti farészek 

� � � � � �EE'�::��� 
kaJa ketszer IS

, 
at 

_ volt vágva és Igy 
szabadon ki volt - emelhető. A szoba 
parllój a  tudniillik 

akkép készült, hogy mintegy 1 m. távolságnyira geren
dák voltak párhuzamosan egymáshoz lera�va, melyekre 
azután keresztbe meglehetős erős deszkak voltak sze" 
gezve, melyek így a szoba padlóját, de egy�ttal a szoba 
alatt levő Ül' mennyezetét képezték. (Abránk ezen 
padlózatot alulról nézve mutatja.) 

A szoba alatt egy nagy pincze volt, melyet .a 
lopás előtt valami �é� héttel �?y ismere�

"
le� nő kl-

" bérelt és majdnem ertektelen zoldséggel toltott ,meg. 
A tolvaj tehát korán reggel ismételten bezaratta 
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"
magát a pinczébe, a mi annál . könnye�ben volt 
eszközölhető, mert az udvaron Igen keves ember 
járkált. Azután napközben, midőn már hallotta, 
hogy az öreg bérkocsis hazulról elment, elkezde�te a 
lyukakat fnrni ; a minél azonban nagyon elővlgyá
zóan és csöndesen kellett eljárnia, mert a szomszéd
szobában egy szabó lakott, a ki napközben otthon 
dolgozgatott. . 

Midőn azután a tolvaj a fúrással elkészült és a 
hézag a kinyitásra készen volt, a tolvaj egy éjjel, 
a mikor tudta, hogy az öreg bérkocsis mély álomba 
merült, - a padló nyílásán át az ágy alá bújt, 
honnan az ágy melletti széken fekvő kabátot és 
annak zsebében a takarékpénztári könyvecskét már 
könnyen elérhette. Ennek eszközlése után a tolvaj 
ismét visszabujt a pinczébe és e mellett oly elő
vigyázatos volt, hogy a fúrás helyeit a leheWséghez 
képest felismerhetienné tette. Minden egyes deszka
darab alsó oldalán ugyanis egy karikával ellátott 
csavart alkalmazott, mely karikák a kinyitásnál és 
bezárásnál foggantyú gyanánt szolgáltak neki és 
minthogy a lopás elkövetése után a két deszkadarab?t 
alul1'ól ismét helyükre beillesztette, azok szélelt 
kevés, nedves agyaggal kente be, úgy hogy az a 
deszka rlarabok felülről lefelé történt lehuzásakor 
kissé kidülledett és így a vágás helyét eltakarta. 
A tolvaj ennek foly tim bizton rémelhette, hogy azon 
esetben is, ha az ágy alá tekintenek, az ott U1'a�gó 
homályban a kidülledt agyagot véletlenül oda került 
porrétegnek fogjá

.k n:ézni és igy �em fognak
, 

a 
helyes nyomra Jutlll, mely a lopas felfedezésere 
vezetne. A vágás alsó oldalát természe�esen még 
könyebben sikerült felismerhetienné tenm, mert ot� 
a kifolyt agyagot csak a kézzel el kellett .má�olm 
és az egész úgy nézett ki, mintha valami pIszok 
ragadt volna oda. 

, " De a tolvaj elszámItotta magát, mert az lllető 
csendőr, a ki a helyszíni szemlét felvette, nagyon 
AJaposan járt el ; eltolta az ágyat is helyéről és akkor 
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a kellő világításban felismerte az alig megszáradt 
agyagot és így a betörés miként történt elkövetése 
kiderült. 

Most már nem volt nehéz az asszonyt, ki a pinczét 
kibérelte, a házi gazda személyleirása alapján ki
nyomozni, valamint R Z  öreg bérkocsis által be
mondott személyleirás alapján az állítólagos hintó
vevőt is kézrekeríteni. kik látván, ll,ogy minden 
tagadás hasztalan, tettüket beismerték. 

A dologban a legérdekesebb azonban az, hogy a il 
tettes azt adta elő, hogy a lopott pénzt elásta és bár 
többször úgy látszott, mintha be akarná vallani az 
elásás helyét, minden rábeszélés daczára nem tette 
és igy a sok pénz (16900 frt) valahol a földben 
rothad, mert a börtönben meghalt tolvaj a titkot 
magával vitte a sírba. (Foly tat juk). 

Mu,nkástelepek ellenŐ1·�ése. 
Bányákban, gyárakban és egyéb iparvállalatoknál 

rendszerint nagyobb számú munkás nyer alkalmazást. 
A munkások egyrésze rendesen azon vidékről való, . 
a hol ily telepek állanak, másrésze azonban idegen, 
sőt egész bátran állíthatjuk, hogy hazánkban alig 
van nagyobb ipal'telep, a melynél több vagy kevesebb 
külföldi munkás alkalmazva nem volna. 

Ily telepeken alkalmazott munkások rendes foglal
kozással, tehát rendes keresettel is birnak, ez okból 
közöttük bűntények csak szórványosan fordulnak elő, 
miért is ez irányban nem igényelnek különös fel
ügyeletet ; a munkástelepek azonban más irányban 
felügyelendők és ellenőrzendők. 

Ismert dolog, hogy az Europa nyugoti államaiban 
mindinkább terjedő " Socialismus» hazánkban az 
utóbbi időben szintén termő talajra talált és sajnos, 
hogy nem csak az ipartelepeken alkalmazott munká
sok között, hanem a földmiveléssel foglalkozó paraszt
ság között is terjedni kezd. 
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�o�y a cs�ndőröknek kellő fogalmuk legyen a 

sOClahsmus mIben létérő
.
l, nem tartjuk feleslegesnek 

e helye� e�en társadalmI betegséget pár szóval meg· 
magyaraznl. 

"A 8ooiali81nus* azon tudományos elmélet és törek
vés, mely a társadalmat gazdasági tekintetben akként 
akarja alapjában ujjá szervezni, hogy az egyén ne 
önállóan és saját felelősségére vegyen részt a javak 
termelésében, hanem valami nagyobb szervezet 
szabályozza mindenkire nézve egyrészt a termelést, 
másrészt a javak szétosztását. 

Sociali8 kérdésnek nevezzük azon mozgalmat mely
nek czélja az alsó, vagyontalan (bérmunkás) os�tályok 
helyzetét a tőkés és vállalkozó osztálylyal szemben 
j avítani és az osztályok helyzetét telje�en a mai 
polgárosodás áldásai nak részeseivé tenni. Szűkebb 
értelemben a socialis kérdés a munkabér-kérdést 
jelenti. 

A kérdés oly régi mint maga az emberi polgárosodás 
és minden korszakban nyilvánult, mint a szegények 
és gazdagok közti ellentét. 

Sooial demoh-atia politikai párt, mely a társa
dalmi kérdés megoldására törekszik, az állam és a 
polgári társadalom mai rendszerének megdöntés e, 
főleg pedig a rang- és osztálykülönbségek meg
szüntetése útján. Minthogy a mai tőkeuralmi terme
lési mód e felfogással ellentétben áll, a socialdemo
kratia e termelési mód teljes mellőzésére törekszik, 
ha másként nem, még a forradalom útján is. » 

Ezek oly tanok, melyek semmiféle jogállamban 
meg nem valósíthatók és joggal mondhatjuk, hogy 
azok soha megvalósíthatók nem iR lesznek. 

A socialis kérdés hazánkba a külföldi elégedetlen 
munkások által hozatott be, kik honukban - mert 
ott sok már az ily Apostol - boldogulni nem tudtak, 
nálunk próbálnak egy új kereseti forrásra szert 
tenni. 

• Lásd az Athen!llum lexikon át. 
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Az emberi természetben rejlik, hogy mindenki 
sorsát j avítani törekszik ; ez szép és nemes czél 
akkor, ha ez tiRztességes munka, szorgalom és ipar. 
kodás útján lesz elérve, ámde ha ezen czél elérése 
más szorgalmasabb, iparkodóbb vagy pedig a sors 
által egyébként megáldott egyének vagyonának meg· 
támadtatása által szándékoltatik, akkor az már . a • 
fená1l6 törvényekbe ütközik és a mai társadalmi jog
ren,det támadja meg. 

Ertelmes, szorgalmas, takarékos, iparkodó munkás 
soha sem lesz socialista, mert ez saját munkája 
után meg tud tisztességesen élni és nem áhítozik 
mások szerzeménye és vagyona után ; csak is a 
tunya, mulatni szerető, tékozló és dolgozni nem 
szerető emberekben találnak a socialis tanok termő 
talajra, mert mi sem kellemesebb, mint keveset dol
gozni, sok pénzt kapni, jól élni és sokat mulatni. 
A socialista vezérek, agitátorok és ügynökök igen 
jól tudják, hogy az általuk hirdetett tano� nem 
egyebek, mint megvalósithatatlan elméletek, de mert 
ezek terj esztése nekik anyagi hasznot hajt, minden 
alkalmat megragadn ak, hogy ezen tanokat a művelt
ség alacsonyabb fokán álló, tehát a hangzatos igé
retek és kecsegtetések valódi értékét nem ismerő 
emberekbe oltsák, őket e tanoknak megnymjék. 

Ha ezen agitátorok tanaiknak egy munkástelepen 
már tért hódítottak. első sorban is magukra gondol
nak t. i. különböző ürügyek alatt, mint pId. egy 
előkészítendő sztrajkra, vagy idegen, munka nélküli 
munkások segélyzésére, a socialis eszmék terjesz· 
tésének elősegítésére stb. pénzt gyií.jtenek a mun
kások között, melynek hová fordításáról tüzetes 
számadást aligha tesznek. 

Hogy a socialista agitátorok legkevésbé Rem viselik 
a munkások sorsát szívükön, hanem csak a mun
kások jóhiszeműségét saját existentiájuk javítására 
és jólétük fentartására használják fel, eléggé 
igazolja azon tény, a mit a na'Pi lapok nem régiben 
egy külföldi socialista vezér halála alkalmával közöl-
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tek, hogy t. i. ezen egyén óriási vagyont hagyott 
hátra, felemlítvén azt is, hogy a vezetése alatt álló 
socialista társulat különböző fajta, számos agitátorá
nak egyenkint 3-10 ezer márka évi jövedelme van, 
pusztán csak azért, mert ezen agitátorok jól tudnak 
prédikálni, tehát a szegény munkásokat jól tudják 
bolondítani és kizsákmányolni. 

A munkás telepek, de az összes munkások vesze
delme, ezen agitátorok ; kik annál j obban boldogul
nak és pénzeInek, minél több munkást tudnak tév· 
útra vezetni és minél nagyobb elégületlenséget tud
nak a munkások között előidézni. Sokszor egész 
lényegtelen, alárendelt, inkább csak egyeseket érintő 
sérelmek ezen lelketlen bujtogatók által annyira fel 
lesznek fujva és általánosítva, hogy ezen sérelmeket 
a munkások nagy része - különösen oly ipartelepeken, 
a hol a munkások szétszórtan nagy területeken dol
goznak, tehát egymással valamennyien közvetlenül 
mindig nem érintkezhetnek (mint például a bánya· 
vagy mezei munkások) - magáévá teszi. Ezen hírek 
azután a munkások között folytonos megbeszélés 
tárgyát képezik, és a mint az ilyenkor már szokás, 
mindenki tud valami ujat, míg végre oly halmaz 
állítólagos sérelem forog közszájon a munkások 
között, hogy a valót többé senki sem tudja, de nem 
is kutatja. Az izgatók ezután úgy maguk mint tár· 
saik segítségével - kik rendesen a külföldi de 
sajnos már hazai elégedetlen munkásokból is sora· 
koznak - a munkások szájába adott kérdéseket 
illetve sérelmeket, mindenféle hírekkel, igéretekkel 
és kecsegtetésekkel elmérgesíteni és ez úton végre a. 
munkásokat a munkaadó ellen felizgatni törekednek. 
Ha ez nekik sikerült, kezdőc1ik ezen kétes egyének 
aratása. Mert a tévútra vezetett, jobblét után áhitozó, 
talán dolgozni nem is szerető munkás eszét a sok 
bolond beszéd utóvégre is annyira megzavarja, hogy 
sziv e sen áldozza fel keresménye egyrészét és oda 
adja az ámítónak azon reményben, hogy ez majd 
baján, nem létező összeköttetései révén segíteni fog 
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és megzavarodott fejétől semmiféle okos szó többé 
ki nem veri azt a meggyőződést, hogy a munkaadó 
őt zsarolja, hogy a munkaadónak ő szerzi meg a 
pénzt, hogy a munkaadó az ő csekély fizetésén gazda
godik meg és miután ezek szerint ő szerzi meg a 
munkaadónak a nyereséget, ő neki ezelt nyereség 
osztalék ára tehát jogos igénye is van. Es ha ezen 
tévtanok támogatására egy pár tényleg előfordult 
sérelem, vagy a munkások által jogosan követelhető 
kivánság is áll rendelkezésre, melyek békésen, köl
·csonos felvilágosítás mellett könnyen és minden 
szenvedélyeskedés nélkül rendezhetők lennének, az 
izgatók által mint jelszavak a munkásoknak mind
inkább fokozottabb felizgatására felhasználtatnak, míg 
végre a tévutra vezetett munkások - saját akara
tuknak többé urai nem lévén, - azt teszik a mit az 
izgatók tőlük kivánnak. 

Minden socialista agitátornak aknamunkája főbb 
. vonásokban olyan, mint előbb leírtuk és a melynek 

a végeredménye sok esetben elvállalt, tehát szerződ
tetett vagy kötelezett munkának jogtalan beszünte
tése vagyis az úgynevezett sztrájk. 

A sztrájk kitörésével az agitátor munkáját rendesen 
be is fejezte és a helyszínéről a legtöbb esetben el
párolog, mert jól tudja, hogy ha a munkások most 
már eszüket vesztve erőszakoskodásra vetemednek, 
a törvényes rendet a katonaság és a csendőrség 
állítja helyre, ezeknek szuronyai elé pedig állani 
ll,em mer. 

Minél több külföldi munkás van egy telepen 
alkalmazva, annál könnyebb ezen lelketlen iz
gatók munkája, mert a legtöbb külföldi munkás 
socialista eszmékkel van tele és csak az alkal
mat várja, hogy e tanokat tovább terjeszthesse, 
hogy azután az ezek által előidézett zavarban, mint 
mondani szokás, kedve szerint halászhasson. A kül
földről ide szakadt munkások egy része elzüllött, 
csavargó és semmiféle vagyonnal nem bíró nép, 
mely ma itt, holnap ott van s a mely már rendesen 
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csak több sztrájk után került hazánkba, ennél tehát 
egy sztrájkkal több vagy kevesebb nem igen számít, 
mert veszítenie nincs mit, sőt minden sztrájknál 
csak nyer, mivel rendesen haza tolonczolják, tehát 
az úti költséget megtakarítja magának. 

Nem így áll a dolog a hazai, vagy már megtele
pedett munkással. Ez nemcsak hogy egy sztrájk 
összes izgalmainak, kellemetlenségeinek és veszélyei
nek kitéve lévén azokat, - ha ugyan nagyobb 
baj nem éri - túl élni kénytelen, a sztrájk lezajlása 
után renilesen még a nmnkát is elveszti, és mert 
helyhez van kötve, kereset nélkül marad, tehát sok
szor a legnagyobb nyomorba esik ; mindezt pedig 
csak azért, hogy néhány kétes existenciáju, leginkább 

. külföldi lelketlen ember jólétét előmozdítsa . 
. A munkásoknak egy sztrájkra való készülődése 
mindig bizonyos izgatottságban nyilvánul, t. i. a 
munkások nem úgy viselkednek, mint rendes körül
mények között, hanem munka közben is, ha fel 
ügyelet nélkül gondolják magukat, kisebb-nagyobb 
csoportokba összeállanak, tanakodnak ; ha feléjök 
ilyenkor egy rnég avatatlan mnnkás vagy felügyelő, 
esetleg oly egyén közeledik, a kiben nem bíznak, a 
beszélgetéssel azonnal felhagynak ; egy vagy más 
munkásnál, - rendesen azpknál, kik az elégületlen
séget szítják - öRszejöveteleket tartanak, titkolódz
nak, a korcsmákban itt-ott a készülődő mozgalomról 
pár szót elejtenek, a meggondolatlauok vagy a 
részegek fenyegetődznek, a gyermekek a férfiaktól 
ellesett és az ügyre vonatkozó pár szót egymás között 
megbeszélik, de egyúttal már a sztájkról is beszélget
nek ; a munkások a szokottnál több előleget vesznek 
a munkaadótól ; a családos ' munkások nagyobb 
mennyiségü éleimi szerrel látják el magukat ; [1 
máskor különben beszédes emberek szótlanok és 
különösen a közbizton sági közegekkel szemben 
bizalmatlan ok és tartózkodók lesznek ; a munka
felügyelőkkel és a hivatalnokokkal szemben daczosak, 
a munkát csak Ímmel-ammal végzik, minden ki-
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fogásolás vagy megróvás ellen - melyet máskor szó 
nélkül fogadtak - kifakadnak, stb. mind oly jelen· 
ségek, melyek a csendőr figyelm ét el nem kerülhetik. 

Az elmondottakból eléggé kitünik, hogy a csend
őrök, a munkástelepeken, vagy egyáltalában ott, a 
hol sok munkás tartózkodik, mily irányban gyako
roljanak felügyeletet. 

A csendőrök szolgálata ily telepeken két részre 
oszlik és pedig : ellenőrző szolgálatra rendes viszonyok 
között és felügyeleti szolgálatra egy készülődő mozo 
galom alkalmával. 

Az ellenőrző szolgálat rendes viszonyok között a 
következő kötelezettséget rója a közbiztonsági köze· 
gekre : a csendőröknek biztos tudomással kell bir
niok, hogy a munkások között kik az izgágák és 
elégedetlenek és ezek között, kik az úgynevezett ve· 
zetők. Ezen utóbbi egyének fognak valószinüleg 
adandó alkalommal izgatni, tehát mindig szigornan 
felügyelendők. 

Legczélszerübb, ha ezen főkolomposok előjegyzés
ben tartatnak és a felügyeletük következtében szer· 
7.ett adatok feljegyeztetnek, hogy azután ezek alapján 
az illetők, - ha idegenek és tényleg veszélyesek -
ft közigazgatási hatóság és a munkaadó közbejöttével 
a telepről szépszerivel - még mielőtt nagyobb bajt 
okozhatnának - eltávolittassanak. 

Minden le nem telepedett, tehát idegen vagy kül
földi munkásnak igazolványnyal vagy pedig munka· 
könyvvel kell birnia. E könyveknek a munkaadónál 
kell letéve lenniök, hol ezeket a csendőrök megtekin· 
teni tartoznak, így tehát meggyőződnek, hogy miféle 
egyének dolgoznak a telepen. 

Az erdőkben dolgozó fa· munkások kö�ött nem 
egyszer talált már veszélyes gonosztevő foglalkozást, 
a ki e munkában az egész telet is kihúzta, hogy 
tavaszszal újból mint tolvaj vagy rabló folytassa 
előbbeni életmódját, mi bizonyára nem történhetett 
volna meg, ha a csenuőrök e munkásokat szigorúan 
ellenőrizték volna. 
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Igen czélszerű, sőt szü.kséges, hogy a munkaadók 
munkásaikról egy rendes Jegyzéket vezessenek, mely
ben minden munkás neve, illetősé�e. a munkába 
belépés és abból való kil�pés feljegy?zve leg�en: Ezen 
jegyzék alapján a munkasok állomanya mmdIg pon· 
tosan megállapitható és ennek segítségével a csendő
rök biztos meggyőződést szerezhetnek maguknak arról, 
hogy minden idegen vagy külföldi munkás igazol· 
ványnyal vagy munkakönyvvel tényleg el van·e látva. 

Oly munkás telepeken, hol a mu.nkáso�ól az emlitett 
előjegyzés esetleg n�m vez�t�etIk, az il!ető. szakasz· 
parancsnoknak a kÖ.zIg�zgatasl hatóságna�. kl kell esz· 
közölnie hogy egy Ily Jegyzék vezetése koveteltessék, 
mivel e

' 
nélkül az idegen munkások, - különösen 

oly telepeken, hol a' m�nká�ok száma szá�a�ra, 
,
de 

ezrekre is megy, - egyaltalaban nem ellenőnzhetők. 
A csendőrség egyik főkötelessége ily telepeken a 

munkások minden viszonyairól bíztos tudomást sze
rezni ' ismerniök kell tehát a munkások életmódját, 
keres�tük nagyságát, visz�nyukat a. munkaad?hoz, 
bajaikat és jogos követeléseiket ; tudmok kell tova?bá, 
hogy a munkások nem lesznek· e a munkaadó altal 
túlságosan kihasználva, fizeté�.�et pont�san meg· 
kapják·e, nem lesznek· e megrovIditve, müy bánás· 
módban részesülnek a munkaadó vagy ennek alkal· 
mazottjai részéről, egyszóval : II csendőrség a m�nk.á. 
sok minden viszonyait ne csak ,figyelemmel kIsérJe, 
hanem azokat tanulmányozza is, hogy minden fel· 
merülő baj - azonnal a közigazgatási hatóságnak 
és a szak�szparancsnokságnak bejelentve - még 
ideje korán, mielőtt még elmérgesednék, orvosolható 
legyen. 

A csendőr állásánál és hivatásánál fogva minden· 
kire nézve semleges, neki tehát kötelessége mindenkit 
kivétel nélkül minden jogtalanság, erőszakoskodás 
vagy kárositás elle� mego1talmaz�� ; en�ek folytán ő 
II munkásnak ép ugy védelmeZŐJe, llllnt a munka· 
adónak, tehát ha a munkásoknak jogos panaszuk, 
kérelmük vagy sérelmük van a munkaadóval szem-
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ben, azt nem csak tndomásul venni, hanem orvoslás 
czéljából az illetékes hatóságnak bejelenteni és oda 
hatni kötelessége, hogy a sérelem vagy panasz orvo
soltassék, a kérelem pedig teljesJttessék. 

A munkások részéről a csemlőrökhöz intézett min
den kérelem vagy panasz, ha az jogos és méltányos, 
a csendőrök által a szükséghez képest a munkaadóval 
közvetlen is közölhető, de e körülmény az illetékes 
hatóságnak szintén föltétlenül bejelentendő. 

A csendőrség igyekezzék fL derék és befolyással biró 
munkásokkal jó viszonyban lenni és e viszonyt 
ápolni, mert ezen munkások sok mindenre figyel
messé tehetik a csendőrt, melynek alapján az esetleg 
még csirájában levő bajnak elejét veheti. 

A telepeken megforduló idegen egyének szigoru 
figyelemmel kisérendők és a legkisebb gyanu alapján 
felelősségre vonandók és kifürkészendő, hogy ezen 
egyének mi járatban vannak, kivel érintkeznek ; mert 
ha ily egyének szoczialista szellemü munkásokkal 
sűrűbben érintkeznek, bizton feltehető, hogy az ille
tők e tanok utazó ügynök ei. 

Ily egyének a közigazgatási hatóságnak feljelenten
dők, hogy a telepről eltávolittassanak, ha pedig reájuk 
bizonyul, hogy a munkásokat izgatják, vagy a szo
czialis tanokat közöttük teljesztik, a közigazgatási 
hatóságnak azonnal előállitandók. 

A munkás telepeken levő korcsmák ellenőrzendők ; 
ezen helyiségek szombat este és vasárnapokon vagy 
ünnepeken át - különösen pedig, ha a munkások 
fizetést VRgy előleget kaptak, - tömve vannak. 
Ilyenkor rendzavarások, verekedés ek és egyéb csend
h!),borítások igen gyakoriak, melyek tehát a csend
őrök által megakadályozandók. A korcsmák súgoru 
ellenőrzése azért is szükséges és fon tos, mert az izga
tók és a szoczialista utazó ügynökök itt is szoktak a 
felpálinkázott munkásoknak prédikálni, ily egyének 
tehát az izgatáson, illetve a szoczialis tanok terjesz
tésén tetten is érhetők. A korcsmárosokat a csendőrök 
igyekezzenek megnyerni, hogy azok minden gyanus 
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idegen emberről - ki náluk megfordúl - ne=
különben helyiségükben netán a közbiztonság meg
zavarását czélzó minden körülményről a csendőrséget 
azonnal értesi tsék. 

Azon postahivataloknál, a melyek utján a mun
kások a postl1küldeményeket kapják, a csendőrök 
gyakrabban tudakolódjanak, vajjon nem érkeznek-e 
a munkások részére gyanus vagy izgató iratok és ha 
igen, ki részére ? hasonlólag megtudandó, hogy kik 
járatnak szoczialis irányu lapokat, kik kapnak a 
munkások közül - különösen a munkás mozgalmak 
idején - nagyobb pénzküldeményeket ? Ezen egyé
nek viselkedése a csendőrök által szigoruan meg
figyelendő és ellenőrzendő, mert ezek a szocziális 
eszmék hivei és teljesztői, tehát a szoczialista vezérek 
segédei. 

Az előadottakból kitünik, miszerint a csendőrség
nek egy munkás telepen a megelőző szolgálatot a 
legnagyobb lelkiismeretességgel és pontossággal kell 
teljesítenie, hogy ez által mlllden esetleges mozgal
mat még csirájában elfojthasson, illetve, hogy az ily 
telepeken oly gyakori surlódások, panaszok és egyéb 
sérelmek által keletkezhető mozgalomnak közbelépése 
által elej ét vegye. 

. Ha azonban a legéberebb őrködés daczára is fL 
munkások között mozgalom támad, ennek okát a 
csendőrség azonnal és minden körülmény között Jii
puhatolni és a közigazgatási hatóságnak és a sza
kaszparancsnokságnak is haladéktalanul bEjelenteni 
tartozik. Ilyenkor, midőn a munkások között már 
bizonyos izgatottság észlelhető ; minden gyanus idegen, 
a ki a telepen megfordul, a legszigorúbb an ellen
őrzendő és ha magát tüzetesen igazolni nem tudja, 
vagy csak a legcsekélyebb gyanu is terheli hogy a 
munkásokat bujtogatja, a telepről való eltávolitása 
czéljából a közigazgatási hatóságnak azonnal előállf
tandó. 

A munkások sorából való izgatók a közigazgatás 
hatóságnak szintén azonnal feljelentendők, de ha az 
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illetők a munkaadónak vagyon- vagy életbiztonsága 
ellen izgatnak, letartóztatandók. 

A csendőrök, mihelyt a mozgalom okát kipuhatol
ták, a munkásokat igyekezzenek felvilágosítani, hogy 
panaszukat, sérelmüket vagy kérelmüket nyugodtan 
és minden szenvedélyeskedés nélkül a csendőröknek, 
vagy pedig a közigazgatási hatóságnak esetleg magá
nak a munkaadónak adják elő és az illetékes körök 
határozatát nyugodtan várják be, sőt még akkor is, 
ha kérelmük nem volna teljesíthető, nyugodtan visel
kedjenek és igyekezzenek bajukon törvényes úton 
segíteni. A csendőrök pedig közvetítőleg lépjenek fel, 
a kérelmeket, sérelmeket vagy a panaszokat az ille
tékes helyre j uttassák j az illetékes szárny- illetve 
szakaszparancsnok úr pedig oda törekedjen, hogy a 
munkások jogos és méltányos kérelmei vagy pana
szai gyorsan kedvező elintézést nyet j enek, illetve 
orvosoltassanak. 

Minden kezdődő mozgalom alkalmával a munkás
telepeken követendő eljárásra vonatkozólag a csendőr
ség a közigazgatási hatósággal egyetértőleg jár el, ez 
okból tehát szükséges, hogy a csendőrség a mozgalom 
minden mozzanatát a közigazgatási hatósággal ' azon· 
nal közölje. 

A csendőrségnek a munkásmozgalmak kezdetén 
van a legtöbb és a legkényesebb teendője, mivel a 
csendőrséguek minden erejéből oda kell hatnia, mi
szerint minden nagyobb zavarnak elejét vegye, tehát 
éjjel és nappal folyton talp on kell a helyszinén állania 
és minden fizikai és erkölcsi erejét, valamint szel
lemi képességét meg kell feszítenie, hogy a felette 
nehéz feladatnak sikerrel megfelelhessen. A csendőr
ség teendői ilyenkor a következők : 

Minden nem engedélyezett gyűlés megtartásának 
megakadályozása esetleg szétotizlatása j szigorú ellen
őrzése az izgatók hirében álló munkásoknak és 
vezetőknek, nemkülönben megakadályozása annak, 
hogy ezen egyéneknél a munkások titkon gyűlésez
zenek j a telepen megforduló idegeneknek szigorú és 
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állandó felügyelete, a gyanús irIegeneknek a telepről 
való kiutasftása esetleg elő vezetése vagy letartóztatása . 
a rend és csendnek éjjel-nappal való szigorú fel
ügyelete és fentartása j a gyártelep építmények meg
őrzése, hogy azokban roszakaratúlag kár ne ejtessék ; 
a munkaadó és alkalmazott jainak minden erőszakos
kodás ellen való megvédése j a koresmai zárórák -
melyek a közigazgatásí hatóság által ilyenkor a leg
kisebb mérv re szorítandók - betartásának ellenőrzése. 
A csendőrök ezenkivül a munkásokat, kiÜönösen pedig 
a vezetőket folyton rábeszélni és fel világosítani töre
kedjenek, hogy szándékuktól álljanak el, esetleges 
kérelmeikct ne erőszakos, hanem törvényes úton ér
vényesíteni törekedjenek s mindenek felett minden 
erőszakoskodástól óvakodjanak, mivel ez utóbbinak 
igen szomorú következményei szokta.k lenni. 

Ha pedig végre a munkások munkájukat felmon
dás nélkül abba hagyják, tehát ha az úgynevezett 
«sztrájk» kitör, a csendőrség főfeladata a munkaadó 
és alkalmazott jainak életbiztonságát megvédelmezni, 
valamint az összes építményeket erőszakos kártételek 
ellen megoltalmazni mindadclig, míg a veszélyeztetett 
helyre nagyobb karhatalom nem érkezik. 

Hogy pedig ez keresztül vihető legyen, mihelyt egy 
telepen egy mozgalom kezdődik, oda azonnal oly 
csendőrség i erő öszpontosítandó, hogy az minden eshe
tőségre elegendő legyen. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy ha egy kezdődő 
mozgalom vagy sztrájk alkalmával a munkások nyu· 
godtan viselik magukat, semmi törvényellenest nem 
követnek el és nem erőszakoskodnak j a csendőrség 
nincs feljogosítva önállóan a munkások ellen bár
mely irányban is fellépni, ha csak arra az illetékes 
közigazgatási hatóság által fel nem hivatik. 

Minden sztrájk kitörésekiJr a szinhelyen a közigaz
gatási hatóság kiküldött je veszi át az intézkedési 
jogot ennek következtében a csendőrség ilyenkor ezen 
kiküldöttnek karhatalmi segécUetét képezi, tehát e 
kiküldött intézkedései szerint jár el. 

1 7  
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Mindezekből kitünik, mily felelősségterhes és .Qlily 
kényes · szolgálata van a csendőrségnek a munkás· 
telepeken és ezért nem tartjuk szükségtelennek itt 
hangsúlyozni. hogy a csendőrség től különben is min· 
.den ténykedésében követelt tapintat, komolyság, higgadt cselekvés, körültekintés és humánus eljá.rás ily 
helyeken és ily alkalmakkor, fokozott mérvben sllem 
előtt tartandók. 

Végre pedig e czikk befejezésénél megemlítjük, 
hogy hazánkban a legutóbbi időben az értelmes és 
hazafias gondolkodásu munkások között a szoczialis
mus ellen mozgalom van keletkezőben, a mely ezen 
külföldről hozzánk átplántált társadalmi betegséggel 
szemben már nyíltan fellépett és mely feladata'ul tüzte 
ki ezen már is gyökeret vert bajtól a haza munkásait 
megóvni ; remélhető tehát, hogy az ország hazafias 
munkásainak ez sikerülni is fog. 

A vörös liga. * 

Egy magán-detektív kalandjából. Irta : A.. Conan Doyle. 

Ha végig tekintek azon a hetven különféle eseten 
a. melyben az utóbbi nyolcz 'év folyamán alkalmam 
volt tanulmányozni Sherlock Holmes barátomnak a 
módszerét, sok tragikus, sok mulatságos és igen kü
lönös esetet találok bennök, de egyet se olyat, a mely 
közönségesnek volna mondható. Sherlock Holmes 
ugyanis nem annyira haszonlesésből, mint inkább 
kedvtelésből dolgozott és sohasem ment bele olyan 
.dolognak a nyomozásába, a mely egészen szokatlan 
nak, vagy épen fantasztikusnak nem igérkezett. 
. Mindemez érdekes esetek közül pedig bizonyára a 
legkülö.nösebb volt a « vörös liga» históriája, melyet 
lehetőleg híven akarok itt elmondani. 

'ravaly ő.szszel meglátogattam egyszer Sherlock 

• A «Pesti Napló. napi lap 1893. évfolyamáb61, a szer
ll:esztőség szíves engedelmével. 
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Holmes barátomat, s komoly beszélgetésben találtam 
egy zömök, piros képü élteses emberrel, a kinek láng-
vörös haja volt. . 

Bocsánatot kérve a háborgatás ért, rögtön h�'Vozni 
is akartam, de Sherlock Holmes berántott a szoba 
közepére s becsukta utánam az ajtót. 

- Nem is jöhetett volna jobbkor, kedves Watson 
barátom. mondá nyájasan. 

- Azt gondoltam, el van foglalva _ . _ 
- Jól gondolta. Nagyon is el vagyok foglalva. 
- Akkor hát várhatnék addig a másik szobában_ 
- Szó sincs róla I 
S odafordúlt az idegenhez : 
- Mr. Wilson, ez az úri ember a legtöbb sikeres 

nyomozásomban társam és segítőm volt nekem ; és 
bizonyára a legnagyobb hasznomra lesz az ügyé
ben is. 

A zömök úr félig felállott a székéről, bólintott 
egyet a fejével. a mi köszönés akart lenni s élénk 
kérdő pillantást vetett rám apró, hájas környékü 
szemével. 

- Foglaljon helyet a kanapén, mondá Sherlock 
Holmes. visszabocsátkozva zsölléjébe s összetéve két 
kezének az újjahegyeit, a mint szokása volt, mikor 
elmélkedésnek engedte át magát. - Tudom, kedves 
'Watson, hogy miként én, ön is szereti mindazt, a mi 
különös és kivül esik a közönséges. hétköznapias 
élet ell'yformaságán és szintelenségén. Bebizonyította 
ezt a ked vtelését azzal a lelkesedéssel, mely arra 
késztette volt, hogy krónikása és -- meg kell valla
nom - ügyesen színező és csoportosító krónikása 
legyen az én apró-cseprő kalandjaimnak. 

- Azok a kalandok engem valóban rendkivüli 
módon érdekeltek, viszonzám. 

- Emlékezni fog rá, hogy épen a minap, mielőtt 
a Miss Mfl.ry Sutherland rendkivül egyszerü esetének 
a vizsgálásába bocsátkoztunk, azt az észrevételt tet
tem ön előtt, hogy ha különös esetek és rendkivüli 
bonyodalmak érdekelnek bennünket, akkor csak fül'-

1 '1:  
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készszük az életet magát., a mflly mindenkor sokkal 
merészebb a maga bonyolitásaiban, mint a legcsa
pong6bb képzelet. 

_ Emlékszem s arra is emlékszem, hogy én ezt a 
kijelen�ést bátor voltam kétségbe vonni. . 

_ Ugy van, kedves doktor, de most mégiS az én 
nézetemre lesz kénytelen áttérni, mert annyi tényt 
fogok ön előtt felhalmozni, hogy kénytelen lesz magát 
megadni és elismerni, hogy igazam van. 

Ime, Mr. Jabez Wilson szíves volt engem meg
látogatni és olyan történetet kezdett elbeszélni, me ly 
a legkülönösebbek egyikének igérkezik, a melyekkel 
valaha dolgom volt. Azt az észrevételemet is haJlotta 
ön már egyszer, hogy a legkülönösebb és leghallat
lanabb dolgok gyakran nem a legnagyobb, hanem az 
apr6bb büntényekkel vannak kapcsolatban, sőt sok
szor olyan körülményekkel is, melyek kizárják a 
büntény föltevés ét. 

Abból, a mit Mr. Wilsont61 erldigelé hallottam, 
lehetetlen megmon�anom, hogy a Jelen eset büntény
nyel van-e kapcsolatban, vagy nem, de maga az eset 
szerfölött különös, úgysz61ván egyetlen a maga ne-
mében. 

Sherlock Holmes most oda fordúlt a látogat6jához. 
_ Mr. Wilson nem lenne talán szíves, előlről 

kezdeni az elbeszélését ? Nem csupán azért kérem 
erre, mert dr. Watson barátom nem hallotta az 
elejét, hanem azért is, mert a dolog sajátságos ter
mészeténél fogva azt 6hajtanám, hogy a történetnek 
minden legapr6bb l'észletét az ön ajkár61 halljam. 
Rendszerint úgy szokott lenni, hogy ha az események 
folyamár61 egy s más részletet hallok, rögtön el tudok 
indulni a nyomon az ezernyi hasonl6 eset alapján 
melyek eszembe jutnak. De a jelen esetben kénytelen 
vagyok megvallani, hogy a tények legjobb tudomá
som szerint, egyetlenek a maguk nemében. 

A zömök kliens fontoskod6 büszkeséggel duzzasz
totta ki a meJlét s valami piszkos, gyürött uj ság
papirost húzott ki nagykabát jának a belső zsebéből. 

.. 
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, Mialatt a l�P?t kisimította a térdén s előrenyújtott �?vel futott veglg a hirdetéseken, kényelmesen szem
ugyre vehettem az embel'emet és Holmes barátomnak 
a szokása szerint azon iparkodtam hogy levonjam a 
lehe.�ő �övetkeztetéseket a ruházatáb61 vagy általában 
a kulseJéböl. 

De nem igen sok eredménye lett a vizsgál6dá-
somnak. . 

Látogat6n�on m�g volt a közönséges angol üzletemb�rnek mmden Ismertető jele : pohos, nacryképü Il;ehezkes, lassú. Bő szürke nadrácrot nem túl�ácrosa� tIszta fekete kabátot viselt, a mely 'nem volt b:rromboi va, szennyes-sárga mellényt, meg egy rpzlánCczot a melyen négyszögletüen átlyukasztott kerek ércz: darab fityegett. Kopott kürtökalap és szinehaayott barna felsőkabát, gyürött bársónycrallérral hev�rt a mellette áJl6 széken. b 

Akárhogyan néztem is, semmi figyelemre mélt6 n�m volt eze� a� emberen ; csupán lángolóan vörös feje, meg, vo�as�m, a rendkivüli boszankollás ás elégedetlenseg kl fej ezese. 
Sher�ock .Holmes gyors pillantással vette észre h?gy en �m töröm R, fejemet s mosolyogva vont vallat, a mmt kérdő tekintetelllmel találkozott. - AzokoJ� a szembeötlő körülményeken kivül hogy valamikOl: nehéz kézmüvesi munkát végzett: ho�y ,burn�tozn: szokott, hogy szabadkőmiives, hogy �hmaban Járt es hogy az ut6bbi irlőben igen sokat lrogat?tt, semmi egyebet nem tudok konstatálni -monda. 
Mr. Jabez , W�lson ijedten riadt föl a székén, ujját 

a térdén levő hlrlapon tartva, de szemét merő en fuggesztve Sherlock Holmesra. 
- Minő csodánál fogva tudja ön mindezeket Mr. H?lmp;,s ?  .kérdé. ,Hogyan tudja például azt: �lOgy kez,muvesl munkat végeztem valamikor ? Szent Igaz pedIg, hogX fi�tal koromban haj6-ács voltam. 
,- A . keze arulJa el, kedves Ml'. Wilson, a kezé Lam a Jobb keze egy egész számmal nagyobb, mint 
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a bal. Sokat dolgozott vele, még pedig erős munkát · 
s így az izmok jobban ki vannak benne fejlődve, 
mint a másikban. 

- Jó, de hát a burnót, meg a szabadkőművesség ? 
- A burnót nyomait igen könnyű meglátni, a mi 

pedig a szabadkőmüvességet illeti, hát hiszen derék· 
szöget meg czirkahnat visel melltű gyanánt a nyak
kendőjében 

- Ah, igaz, erről meg is feledkeztem. De hát a 
sok irás ? 

- Mi egyebet jelentene az, hogy kabát jának a 
jobb ujja könyökön alul egészen fényes, míg a bal 
ujjnak csak könyökben van egy fényes foltja, jeIéül 
annak, hogy irásközben balkézzel az asztalra szokott 
könyökölni ? 

- Jó, j ó, de hát Khina ? 
- Az a hal, mely a jobbkeze csuklójára van teto-

válva, mutatja, hogy ez a munka csa,kis Klünában 
készülhetett. Tanuhnányaim tárgyává tettem a tet 0-
válást, sőt gyarapítottam is valamicskével ennek a 
miívészetnek az irodalm át és ennélfogva tudom, 
hogy a hal pénzének halványpiros pettyekkel való 
tarkitása kizáróan khinai sajátság. Ha aztán azonki
vül még khinai pénzdarabot is látok óralánczán csün
geni, az egész dolog még sokkal egyszerübbé válik. 

Mr. Jabez Wilson nagyot nevetett. 
- N o de ilyet I mondá. Előbb azt hittem, hogy ön 

valami rendkivül elmés dolgot miveit, de most már 
látom, hogy voltaképen nincs benne semmi. 

- Arra a gondolatra kezdek jutni, Watson, 
mondá Sherlock Holmes, hogy nagy hibát köve
tek el a magyarázataimmal. " Omne ignotum pro 
magnifico» hiszen tudja és a kis hirnevem, a mi 
van, mihamarabb odavesz, ha őszintén felmntogatom 
a kártyámat I Nos, Ml'. Wilson még sem találta meg 
a hirdetést ? 

- De igen, már meg van, felelte Mr. Jabez 
Wilson, vastag vörös ujjával a hasáb közepetájára 
mutatva. Itt van ni. Ezzel kezdődött az egész dolog. 
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Azután hozzám fordult, és ideadta az ujságot. 
Elvettem a lapot és olvastam, a mint következik ; 

A vörös ligától. Néhai Ezekiah Hopkins észak
amerikai (Lebanon, Pennsylvania) polgár végren
delkezésének értelmében ez idő szerint ujabb üre
sedés van, mely a Liga egy újonnan fölveendő 
tagjának heti négy fontnyi tiszteletdijat biztosit oly 
teendők végzéséért, melyek pusztán csak névszerint 
valók. Minden ép testű és elméjií. vöröshajú férfi, 
a ki huszonegyedik életévét betöltötte beválasztható. 
Pályázni kivánók személyesen jelentkezhetnek a 
legközelebbi hétfőn délelőtt 1 1  órakor. M1·. Duncan 
R088nál, a Liga hivatalo8 helyiségeben, Pope's 
OOU1·t, Fleet-Street 7. 

- Mi a csodát jelenthet ez ? - kiáltottam föl, 
miután kétszer is elolvastam ezt a rendkivüli hir
detést. 

Sherlock Holmes jóízüen nevetgélt s rázta magát 
"3. zsölléjében, a mint szokása volt, mikor jókedvében 
érezte magát. 

- Elüt egy kicsit a megszokott, mindennapi dol
goktól : ez nem !Lz unásig taposott országút, ugye· 
bár ? mondá. Es most, Mr. Wilson, tessék csak 
hozzáfogni és mondjon el nekünk mindent, a saját 
becses személyéről, a háztal'tásáról, meg arról, hogy 
ennek a furcsa hirdetésnek minő hatásar- volt a sor
sára. . . .  Kedves doktor, nézze meg csak először is, 
hogy mikori keletü az a lap és mi a czime. 

- A Morning Chl'onicle J 890 április 27 -diki száma. 
Tehát éppen két hónapos. 

- Nagyon jól van. Nos, Mr. Wilson kezdje el. 
- Hát épen úgy volt, a mint önnek már elmond-

tam, Mr. Sherlock Holmes, kezdé Jabez Wilson, a. 
homlokát tÖl'őlgetve. Van egy kis zálogházi üz1etem 
a Coburg-Squal'een, a City közelében. Nem valami 
nagy üdet és az utóbbi években nem jövedelmezett 
többet, mint a mennyiből épen csak meg lehetett 
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valahogyan élni. Azelőtt két legényt is tartottam, de 
most csak egyet tartok s annak a fizetése is nehe
zemre esnék, ha az illető hajlandó nem lett volna 
félfizetésért is beállani, hogy kitan ulj a az iÜ>;letet., 

- Mi a neve annak a jóravaló ifjúnak ? kérdé 
Sherlock Holmes. 

- Viucent Spauldingnak hivják, de nem egészen 
ifjú. Hogy mennyi idős, azt bajos volna megmon
dani. De annyi bizonyos, hogy ügyesebb legényt 
sohasem kivánnék magamnak Mr. Holmes és jól 
tudom, hogy könnyen tehetne szert jobb állásra és 
két annyi fizetésre, mint a mekkorát én adhatok 
neki. De utóvégre is, ha ő meg van elégedve, minek 
.adjak én neki m�s gondolatokat a fejébe ? 

- Igaza van. Onre nézve mindenesetre nagy sze-
, l'encse, hogy olyan alkalmazottja van, a ki a piaczi 
áron a161 dolgozik; A mai világban ez épen nem 
közönséges dolog. Ugy látom, hogy ez az ön legénye 
legalább is olyan szokatlan és különös jelenség, mint 
.az imént hallott hirdetése. 

- Oh. neki is megvannak a mnga hib�i, mondá 
Mr. Wilson. Soha még olyan mííkedyelő fotogra
fust nem láttam. A mikor csak szerét ejtheti, rögtön 
Előkapja a masináját s azután szabd le a pinczébe, 
mint ürge a lyukába, hogy a képeit elkészítgesse. Ez 
.a főhibáj a ; de egészben véve igen szorgalmas, dolgos 
.ember. Semmi rossz hibája sincs. 

- Természetesen most iR önnél van még ? 
- Mindenesetre. Rajta kivül van még a házam· 

ban egy szolgáló, a ki főz és takarít. Ennyiből áll 
.az egész háztartásom, mert özvegy ember vagyok és 
családom sohasem volt. Nagyon csendesen élünk mi 
hármacskán ; melegs7.ünk mikor hideg van és fizet
-get jük az adósságainkat, ha már többet úgy sem te
hetünk. 

Az első dolog, a mi a házi csendünket felzavarta, 
EZ a hirdetés volt. Spaulding ma épen nyolcz hete 
nagy sietve lépett be a boltomba, a kezében ezzel az 
'ujságpapirossal s azt mondja : 
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- Hej, Mr. Wilson, bárcsak nekem is vörös volna 
a hajam ! 

- Aztán minek ? kérdem tőle. 
- Minek ? Tessék, megint egy üresedés a vörös-

hajuak szövetkezetében. Egész kis vagyont jelent 
ez akárkinek is, a ki ezt az állást megkapja és úgy 
hallom, hogy több üresedés van, mint ember, úgy 
hogy az igazgató· tanácsosok már nem is tuilják, hogy 
mit csináljanak :1 pénzökkel. Hej, ha a hajam hirte
len megváltoztatná a színét, milyen takaros kis hiva
talba ülhetnék bele l 

.....,... Ugyan ? Hát mi ez ? kérdém. 
Tetszik tudni, Mr. Holmes. én otthonülő ember 

vagyok és mivelhogy a kenyérkeresetem a házamhoz 
j ön, nem pedig nekem kell utána járnom, néha hét
számra se teszem ki a lábamat az utczaajt6n. Igy 
hát édeskeveset tudtam arról, a mi ott künn törté
nik és mindig örültem, ha valami kis ujságot hall
hattam. 

- Hát sohasem hallott a vöröshajúak szövet
kezetéről, az úgynevezett "Vörös ligáról ? kérdé 
Spaulding, tágra nyitott szemmel. 

- N em én, soha. 
- No ezt nagyon csodálom, mert ön maga is 

megyá}aszthat6 az üresedésben levő állások egyikére. 
- Es micsoda tis7,teletdíj jál' azokkal a7, állások

kal ? kérdém . 
- Oh, mindössze évi kétszáz font, de a munka 

nagyon könnyű és legkevésbb é sem háborít ja az em
bert a saját külön foglalkozásában. 

Gondolhatja, Mr. Holmes, hogy erre ugyancsak 
hegyezni kezdtem a fülemet, mert az üzlet egy pár 
év 6ta nagyon vékonyan eresztett és kétszáz fontnyi 
mellékkereset nagyon rám fért volna. 

- Mondja el csak az egészet, Spaulding, kértem 
kiváncsian. 

Spaulding erre megmutatta nekem ezt a hirdetést 
és azt mondta : 

- A mint láthatja, a Ligánál most üresedés van 



266 
és itt meg is van nevezve a czím, a melyhez bővebb 
értesítés végett fordúlni kell. A mennyire én tudom 
a Ligát egy Ezekiah Hopkins nev ű amerikai millio: 
mos alapította, a ki roppant sajátságos ember volt. 
N agy rokonszenvvel viseltetett a vöröshaj ú emberek 
i�á�t, mert maga is ;'�l:Ö� volt és mikor meghalt, 
kltunt, hogy egész 01'1aSl vagyonát alapítványkép 
hagyta hátra azzal a rendelkezéssel, hogy kamataiból 
tisztességes javadalmakat tűzzenek ki olyan emberek 
számára, a kiknek vörös a hajuk. Úgy hallom, hogy 
fl, j avadalmak jó nagyocskák és igen keveset kell értök 
dolgozni. 

- De, vetém ellene, hiszen millió, meg millió vörös
hajú ember pályázik akkor ezekre a javadalmakra. 

. Nem egés!;�n úgy van, a mint ön gondolja, 
vlszonzá Spauldmg. Először is a j avadalom csakis 

. londoni lakosokra terjed ki és azok közül is csak a 
felnőtt emberekre. Ez az amerikai milliomos Lon
donból származott el fiatalkorában, s hálából szÍves
séget akart tenni a szülővárosának. Azt is hallottam 
továbbá, hogy hiába pályázik valaki, lia a haja vilá
gos-vörös, vagy sötét-vörös, vagy akármilyen, ha nem 
tőkéletesen fényes, tüzes, láng-vörös. Lám, Mr. 
Wilson, ha ön pályázni akarna, kényelmesen beleül
hetne. abba a javadalomba, hanem persze, önnek talán 
nem lS volna érdemes fáradnia egy pár száz fontért. 

No már uraim, tény, - hiszen önök is láthat
ják, - hogy az én hajam igen. igen élénk színű és 
nekem persze úgy tetszett, hogy ha csakugyan van 
a dologban valami, hát én ép olyan jó kilátással 
mehetek bele a pályázatba, mint akármely másik 
ember, a kivel valaha találkoztam. . 

Spaulding olyan sokat látszott tudni a dologról, 
hogy úgy gondoltam, hasznát fogom vehetni ; meg' 
mondtam hát neki, hogy csukja be mára a boltot 
és jőjjön el velem. Spauliling örült a szabadságnak. 
Becsuktuk a boltot és elindultunk arra a czÍmre 
mely a hirdetésben meg volt nevezve. ' 

Nem hiszem, 110gy valaha még tanuja leszek olyan 
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� látványnak, a milyen az volt.. Eszakról és délről 
keletről és .nyugatról valamennyi ember, a kinek 
csak egy klCsik� vörös árnyalat . volt is a hajábany 
odasereglett a Cltybe, hogy a hll'detés értelmében 
pályázzék. A Fleet·Street a szó szoros értelmében 
tömve :,olt, vörös�.a.i�. néppel és a Pope' s COlll'S olyan 
volt, mmt egy gyumolcskereskedőnek a narancs·kira-· 
kata. N en;t hittem volna, hogy az egész országban 
�an a�n�l kolle.gár�, a mennyit az az egy hirdetés 
osszecsodltett. Kepvlselve volt ott a hirtelen·szőkének 
m.inden árny�lata ; szalmaszín, czitromsárga, narancs
voros, �églaszlll, vörhenyes, rőt., jajvörös : ele miként 
Sl?auldlDg . mondotta, az igazi, eleven, lángoló vörös 
sZlllből vaJml kevés példány ,'olt látható. 

�ik�r láttam, hogy milyen sokl1n vál'l1koznak, 
mar kets.égbeesetten akartam lemondani a ·kisérletl'ől 
de. ,Spaulding erről hallani sem akart. Hogyar:: 
cSlDálta, azt el sem tudom képzelni, de addig tolon
gott, lökdösődött, furakodott, mig végre keresztül
törtettünk a sokaságon és ott voltunk a lépcsőn 
mely a hivatalos helyiségbe vezetett. 

� 
A lépcsőn kettős emberáradat vonult föl és lefelé : 

az egyik rész reménykedve haladt fölfelé, a másik 
leverten ballagott le. Mi is felhatoltunk valahogyan 
és nemsokára benn voltunk a Liga helyiségében. 

- N�gyon érclekes és mulatságo s lehetett, veté 
most kozbe Sherlock Holmes, mialatt mr. Jabez 
W.ilson szünetet tartott és emlékezetét egy hatalmas: 
sZlppanat burnóttal iparkodott fölfrissiteni . .  Kérem, 
folytassa ezt az érdekfeszítő előadást. 

:- A , hivatalos helyiségben semmi más nem volt, 
ml.nt. ket szék meg egy hosszú fenyőfa· asz tal, a mely 
n:o�ott alacsony . emberke ült, a kinek a haja még. 
voro,sebb volt, mlllt az enyém. . 

P�r ,szó� mondott minden egyes kandidátusnak, 
a kl nala Jelentkezett és mindig tudott valami hibát 
fogyatkozást találni, a mely az illetőt az ül'esedé� 
betöltésére alkalmatlanná tette. Ugy látszott tehát. 
hogy mégsem olyan könnyű bejutni ebbe a Ligába. 
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l\Jikor azonban ránk került a SOl', a kicsi · ember #> 
nyájasabb volt hozzám, mint a többiek bármelyikéhez s becsukta az aj tót, mikor beléptünk. Nyilván hat szem közt kivánt velünk beszélni. 

- Van szerencsém bemut.atni Mr. Jabez Wilson t, 
.a ki pályázni kiván a Ligánál levő üresedésre, szólt 
,a segédem. 

- Es a mint látom, teljesen alkalmas is a be·töl tésére, viszonzá a másik. Megvan hozzá minden !kelléke. Nem emlékszem rá, hogy mikor láttam ilyen ·tökéleteset a maga nemében. 
Hátralépett, félreszegte a fejét s úgy nézegette a hajamat jó sokáig, e lannyira, hogy valósággal el,szégyeltem magamat. 
Azután egyszerre közelebb lépett, hatalmasan mflg' rázta a kezemet és gratulált a sikeremhez. - Méltatlanság lenne csak pillanatig is habozni, mondá. De, úgy-e bár, kérem, meg fog bocsátani, ha nem tévesztem szem elől a szükséges óvatosságot ? Azzal belemeritette a hajamba mind a két kezét és • �ddig ránczigálta. hogy orclítani kezdtem kínomban. - Könnybe lábadt a szeme, mondá aztán, a mint ·elbocsátotta :1 hajamat, s én meggyőződést szereztem arról, hogy minden úgy van, a mint lennie ·kell. De hát nagyon óvatosnak kell lennünk, mert két Ízben csaltak már meg bennünket parókával, -egyszer pedig festett hajjal. Olyan dolgokat tudnék önnek elmondani, a melyek megutáltatnák önnel az .egész embet"i természetet. 

Azután odalépett az ablakhoz és torkaszakadtából kiáltotta ki rajta, hogy az üresedés be van töltve. Alulról csalódottság zúgása hallatszott föl és a ·.sokaRág szerteoszolt minden ilányba, úgy hogy végre ..egyetlen vörös fej sem volt látható, csupán az enyém meg az igazgatótanácsosé. 
- Duncan Ross vagyok, mondá azután. a kis embér .és én is egyike vagyok azoknak, a kik néhai patró\l1usunk jótéteményét élvezik. Házas ember ön, Mr. Wilson ? Van-e családja ? 
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Azt feleltem rá, hogy nincs. 
Mr. Duncan Rossnak egyszerre megnyult az .arc�a_ 
_ Ejnye, ejnye, mo�dá nagykomo!yan, ez Igazan. 

nagy baj ! Szörnyen sajnálom, hog'y .. Igy .áll a dolog. 
Az alapítvány természetesen a voroshaJuak sza}?o
ritására és gyarapítására volt szánva éP. úgy, ml.�t. 
a tagok eltartására. Rendkívül nagy baj ,  hogy on 
nőtlen ember. 

Most meg már az én arczom nyult meg Mr. 
Holmes, mert azt gondoltam el magamban, hogy
ime hát mégsem kapom meg az állást.. De pá;' ;percz
nyi fontolgatás után Mr. Duncan Ross �egls azt. 
mondta, hogy hiszen majd rendben les7; �).l�den. _ Az esetre ha más alkalmas pályazo IS volna, 
mondá ez a 'hiba végzetessé válhatnék ; de ilyen 
gyönyÖrü hajjal dicsekYő ember k�dvéért. szaba� lesz. 
szemet is hunyni. J\Iikor foglalhatja el hl.va�alat ? 

_ Oh ez bizony nehéz lesz egy kICSit, mert 
nekem rr:ás foglalkozásom is van, mondám. _ Sohse törődjék azzal, Mr. Wilson I m,onclá erre-
Vincent Spaulding. Majd ellátom én azt on helyett. 

_ Mely órákban kell a hiyatalban lenni ? kérdém. 
- Tíztől kettőig. , , . Ön is tudja talán, Mr. Holmes, hogy t�  ,zalog.hazl 

üzlet jobbadán az esti órákban ad munka t, kivált; 
csütörtökön meg péntekeR este, a fizetéses nap előtt. 
Igy tehát épen kapóra jött nekem . az, hogy a ��l
előtti órákban is kereshetek valamICskét. AzonklVul 
pedig t udtam azt is.' hogy Spauld,ing kitünően el fog 
látni mindent, a ml csak előfordul. 

_ Ez nekem igen alkalmas idő lesz, mondám .. 
Es mennyi lenne a fh:etség ? 

_ Hetenkint négy font. 
_ És mi lenne a munka ? 
_ Csupán olyan, hogy épen ,neve legy�n. , _ Mit nevez ön olyan munkanak, a mlllek eppeD 

csak neve van ? . _ Azt, hogy az eg�sz idő al�tt itt kell lenn�e a. 
hivatalban, vagy legalabb az épuletben. Ha a hlva-
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talos idő alatt elmegy, örökre elveszti az állását. Az 
�lapítvány.tevőnek a rendelkezése ebben a pontban 
teljesen világos. Mihelyt a hivatalos helyiségből a 
-kiszabott idő alatt kimozdul, megszegte a föltételeket. 

- Hiszen csak napi négy óra s nekem eszem-
:ágában sem lesz, hogy a hivatalos idő eltelte előtt 
-elmenjek, mondám. 

- Megjegyzem, hogy semmiféle mentség sem fog 
használni, tevé hozzá Mr. Duncan Ross sem betegség, 
'!lem elfoglaltság, sem semmi egyéb. Itt kell ülnie, . 
mert 4ülönben vége az állásnak. 

- Es a munka ? 
- Másolni fogja az Encyclopaedia Britannicát. 

()tt van az első kötet az asztalon. Tintát, tollat, 
itatós-papirost magának kell hozzá beszereznie, mi 
.csak azt az asztalt meg ezt a széket adjuk. Belépne 
holnap ? 

- Mindenesetre. Itt leszek, felelém. 
- Akkor hát Isten önnel, Mr. J abez Wilson, és 

�ngedje meg. hogy még egyszer gratuláljak ahhoz a 
fontos álláshoz, a melyet elnyerni elég szerencsés 
"Volt. 

Hajlongva kiRért ki a szobáMl s én hazamentem 
1l, legényemmel, alig tudva, hogy mit szóljak, vagy 
'mit tegyek, annyira örültem a szerencsémnek. 

Egész nap ezen a dolgon járt az eszem s estére 
ismét levert voltam ; mert teljesen elhitettem magam
mal, hogy az egész dolog nem lehet egyéb, mint 
'Üres komédia, vagy csalás, ámbár el nem tudtam 
képzelni, hogy mi czélja lehet. 

Teljességgel hihetetlenek látszott, hogy valaki 
<>lyan alapítványt és olyan rendelkezést tehetett 
volna, vagy hogy ezek az embeJ:ek most olyan tekin
télyes summát fizessenek egyszerüen csak az Ency
-clo.paedia Britannica másolásáért. 

Vincent Spaulding minden tőle telhetőt megtett, 
hogy felvidítson, de mire áludni tértem, már le
téttem az egész dologról. Reggel azonban elhatároz
tam, hogy mégis csak bepillantok oda ; vettem hát 
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egy penny ára tint:ít s egy tollpennával meg két 
árkus papirossal fölfegyverkezve elindultam a Pope's 
Court felé. 

Nagy meglepődésemre és gyönyörüségemre min
den olyan rendben volt, a mennyire csak lehetett. 
Az asztal már el volt készítve s7.ámomra és Ml'. 
Duncan Ross ott volt, hogy lássa, hogy kellően 
munkához fogok. Neki indított az 4 betünek s azután 
magamra hagyott ; de időről-időre bejött megnézni, 
hogy szorgalmasan dolgozom-e. 

Két órako elbocsátott, megdicsért, hogy milyen 
sokat Írtam bezárta utánam a hivatal ajtaját. 

Igy ment ez nap nap után, Mr. Holmes, és szom
baton Mr. Duncan Ross bejött és letett elibém négy 
fényes arany sovereignt a heti munkámért. A másik 
héten ugyanígy volt a dolog, úgyszintén a harmadik 
héten. Minden reggel ott voltam pontban tíz órakor, 
és minden délután két órakor távoztam el. 

Mr. Duncan Ross lassankint rászokott, hogy egy-
• egy délelőtt csak egyszer jött be, utóbb pedig egy

.általában nem is mutatta magát. De én azért termé
szetesen nem mertem kimenni a szobából egy pilla
natra sem, mert nem voltam benne bizonyos; hogy 
mikor talál bekukkanni ; a javadalom pedig olyan 
jó volt és nekem annyira jól esett, hogy nem szeret
tem volna megkoczkáztatni az elvesztését. 

Nyolcz teljes hét telt el így és én írtam Abáról, 
Afrikáról, Amerikáról, Attikáról és bizton reméltem, 
hogy nemsokám hozzáfoghatok a B betühöz is. 
Meglehetős sok papirost pusztitottam el s körülbelől 
egy polcz volt már tele az irásaimmal. Egyszerre 
aztán vége szakadt a dolognak. 

- V ége szakadt ? 
- V ége. Még pedig épen ma reggel. Mint rendesen, 

tíz órakor be akartam menni a hivatalba, de az aj tó 
zárva volt s a közepére egy kis fehér kártyalap volt 
szögezve. Tessék, itt van. Olvassák el az urak. 

Es felmutatott egy levélpapir nagyságú lapot, a 
melyre ez volt írva : 
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A VÖRÖS LIGA 

Feloszlott 

1890. október 9-én. 
Sherlock Holmes meg én vá1t.ig . nézegettük e�t 

a rövid értesítést, meg a mögötte láthat6 levert �I
fejezésű a.rczot és a dolog komikus volta annyira 
):láttérbe szorított minden egyéb megfontolást, hogy 
mind a ketten barsány kaczajra fakadtunk. 

_ Nem látom, hogy mi van ebben olyan nag�on 
mulatságo s, kiáltott föl a kliensünk, lángol6 baJza
tának egészen a tövéig elvörösödve. - Ha a� urak 
nem tudnak egyebet tenni, mint azt, hogy kmevet-
nek, bát én elmehetek máshova. . _ Nem nem kiáltott föl Sherlock Holmes VIssza
el'őltetve � jámbort a székére, a melyről félig föl
állott volt. - A világ minden kincséért sem szeret
ném elszalasztani ezt a rendkívül érdekes esetet. 
Igazán meglepően és örvendetesen szokatlan. D� �e 
vegye rossz néven, ba azt mondom, bogy egy kICSIt 
mulatságos is. Mondja meg most �érem, }1ogy 
micsoda lépéseket tett, mikur ezt az aJt6n talalta ? 

_ El voltam hülye, Mr. Holmes. Nem tudtam, 
hogy mitévő legyek. Azután besz6ltam a többi iro· 
dák ba, de senki sem tudott az egész dologr61 �em· 
mit. Végre bementem a házfelü.gyelőhöz, � kmek 
magának is üzlete van a földszmten s kerdeztem 
tőle, hogy nem tudja-e, mi lett a Vörös ligából. Azt 
mondta, hogy soha ilyennek hirét sem ha1l9tta. 
Kérdeztem tőle, hogy k i az a Mr. Duncan Ross. 
Azt felelte, hogy ez a név egészen új előtte. 

__ Hát az az úr, a kinek a 4·es szám alatt volt 
az irodája ? 

- Azt a vöröshajut gondolja ? 
- Azt. � _ Ob,. hiszen azt William Morrisnak hí"j�k. · .1 

Ü6Yvéd ember s itt csak ideiglenesen bérelt szobat, 
a míg az új irodáját rendbehozzák. Tegnap délután 
hurczolkodott el. 
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- Hol találhatnám meg ? 
_ Az új irodájában. Itt hagyta núJ.am a czimét. 

Hol is van csak ? Igen . . .  Edward· Street, 1 7, a 
Szent·Pál·egyház közelében. 

Elindultam a megnevezett czíml'e, de mikor oda
értem, ott csak egy fogtechnikai mühelyet találtam 
és senki sem tudott sem Mr. Willian Morrisr61, sem 
Mr. Duncan Rossr61. 

_ Mit tett ön ekkor ? kénlé Sherlock Holmes. 
_ Hazamentem a Coburg-Squarel'e és tanácskoz· 

tam a legény emmel. De ő semmikép sem segít
hetett mjtam. Csak annyit mondhatott, hogy ha. 
vál'akozom, majd kapok ' értesítést posta útján. De 
ez engem nem elégíthetett ki, Mr. Holmes. Nem 
akartam küzdelem nélkül elveszíteni egy olyan 
kitünő állást ; így hát, mi vel azt hallottam, hogy ön 
az ilyen szegény, zavarban levő embereknek szíve
sen ai! tanácsokat, egyenesen ide jöttem. 

_ Nagyon bölcsen tette, viszonzá Sherlock Hol
mes. Az ön ügye rendkívül figyelemreméltó és 
én nagyon szívesen fogok vele foglalkozni. Abb61, 
a mit ön nekünk elbeszélt, azt kell következtetnem. 
hogy ennek az egész dolognak aligha sokkal komo
lyabb háttere nincs, semmint első tekintetre gun
dolná az ember. 

_ Hiszen elég komoly ez így is t mondá Mr. 
Jabez Wilson. - Havi tizenhat fontot veszítek ! 

- A mi önt személyesen illeti, viszonzá Sherlock 
Holmes, nem látom be, hogy önnek v:11ami komoly 
neheztelésre lehetne oka e különös és titokzatos 
szövetkezet ellen. Ellenkezőleg úgy tudom, hogy ön 
körülbelől harmincz fonttal gazdagabb lett általa. 
nem is nézve azt, hogy milyen tüzetes ismereteket 
volt alkalma szerezni minden olyan tárgyr61, mely 
az A betü alá tartozik. Igy hát nem veszített 
semmit. 

_ Igaz, Mr. Holmes. nem veszítettem. De ki 
akarom őket nyomozni, hogy megtudjflm, kicso�ák 
és mi czéljok volt azzal, hogy engem így megtréfál-

1 8  
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tak, mert világos, hogy megtréfáltak. Igaz ugyan, 
hogy meglehetős ep drága tréfa volt, mert harmincz
két font j ukba került . . .  

- Rajta leszünk, hogy kiderítsük az ön számára 
ezeket a körülményeket. Először is egy·két kérdést 
kell önhöz intéznem, Mr. Wilson. Az az ön legénye, 
a ki a Vörös liga hirdetésére figyelmeztette . . .  }lleny-
nyi idő óta is volt önnél ? . 

- Akkor körülbelül egy hónap óta. 
Hogyan került önhöz ? 

- � hirdetésem alapján, melyet közzétettem. 
- Ö volt az egyedüli ajánlkozó ? 
- Nem ; volt legalább tizenkettő. 
- Miért fogadta meg épen őt ? 
- Mert ügyesnek látszott és kevés fizetést kivánt. 
- A rendesnek a felét, úgyebál' ? 
- �genis. 
- Es milyen a külseje annak a Vincent Spaul-

dingnak ? 
- Alacsony, zömök, gyors mozdulásu, csupasz 

képű, ámbár közel jár a harmincz esztendőhöz. 
A homlokán fehér folt van, mintha leöntötték volna 
savval. . 

Sherlock Holmes izgatottan ült föl a székében. 
- Mindjárt gondoltam, mondá. - Vette·e észre, 

hogy a füle ki van fm'va, mint az asszonyoké, a 
kik függőt viselnek ? 

- De igen. Azt mondta, hogy egy vándorczigány 
fm·ta ki a fülét kisfiu·korában. 

- Hm ! dönnyögött Holmes, újra gondolatokba 
mélyedve. Most is önnél van még ? 

- .Oh igen, Mr. Holmes. - Épen csak az imént 
váltam el tőle. 

- És mialatt ön a .hivatalban » volt, ellátták 
az üzletét ? 

- Semmi panaszom sem lehet. Délelőtt különben 
sem sok a dolog. 

- Eleget tudok, Mr. Wilson. Egy·két nap ' mulva 
lesz szerencsém véleményt mondani önnek a dolog· 

I 

I. 

• 
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ról. Ma szombat van s reménylem, hogy hétfőre 
már kisütünk valamit. 

Mr. Jabez Wilson hajlongva táVOl7.0 t. 
- Nos, Watson, szólt hozzám Sherlock Holmes, mi

kor egyedül maradtunk, mi véleménye mindezekről ? 
- Semmi véleményen sincs, viszonzám őszin· 

tén. Szerfölött titokzatos egy história. 
- A szabály az, hogy minél titokzatosabb szine

zetű valamely dolog, annál egyszerübbnek és kézzel
foghatóbbnak bizonyul azután, jegyzé meg Sherlock 
Holmes. - Csak a közönséges, minden jellemzetes 
vonás nélkül való hétköznapi büntények azok, a 
melyek igazán titokzatosak, épen úgy, mint a hogy � 
legegyszerübb, kifejezéstelen arczot, a melynek semml 
jellemző vonása sincs, lehet legnehezebben fölismerni. 
De gyorsan kell cselekednem ebben a dologban. 

- Hát mit szándékozik tenni ? kérdém. , 
- Rágyujtok, viszonzá Sherlock Holmes. Epen 

három pipíu'a való probléma ez és kérem önt. ked· 
ves doktor, hogy ötven perczig ne szóljon hozzám. 

Összegubbaszkodott a zsölléjében, térdét majdnem 
egészen felhuzva keselyü·formájú orrahoz és úgy · 
ült ott behunyt szemmel, míg km·ta, fekete cserép
pipája úgy nyult ki a szájából, mint valami különös 
ragadozó madárnak a CRŐre. 

Már arra a következtetésre j utottam, hogy el . 
aludt, sőt magam is bóbiskolni kezdtem, midőn 
Sherlock Holmes egyszerre csak felugrott a zsölléjé
ből, még pedig olyan .embernek a �agl.�jtésével, a ki 
eltökélte magát valamlre s letette PlpáJat a kandalló 
'párkányára. 

- A St.-James's Hallban ma délután Sarasate 
játszik, mondá. - Mit gondol, Watson, nélkülöz
hetik önt a betegei egypár órára ? 

- Ma semmi dolgom sincs. Különben sincs bok
ros elfoglaltságom soha. 

- Akkor hát fogja a kalapját és jőjjön. Először is 
kereszti:ilmegyünk a <)ityn s útközben ehetünk egy 
kis villásreggeli t is. Ugy látom, a programrnon sok 
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a német muzsika, a mi az én izlésemnek jobban 
megfelel, mint az olasz vagy a franczia zene. Benső 
szemlélődésre készteti az embert s nekem most éppen 
erre van szükségem. 

A . földalatti vasuton mentünk el egészen Alders
gatelg s egy rövid gyalogséta eljuttatott bennünket 
a Coburg-Squarere, annak a különös történetnek a 
szinhelyére, a melyet mr. Jabez Wilson nekünk ma 
elbeszélt. Takaros, kicsi, félig uras, félig szegényes 
terecske volt, melynek négy sor szennyes, kétemele
tes téglaépülete kicsi?y! kör�lrácsozott kertre nyilott, 
a melyben száraz pazsltok es hervadt bOI'ostyán-bok
rok küzködtek a füst-terhelte, ellenséges levegővel. 
Három arany golyó meg egy «Jabez Wilson}) feliratú 
fehér-betűs barna tábla egy háznak a szögletén je
lezte, hogy vöröshajú kliensünk hol folytatja a maga 
üzleti dolgait. 

Sherlock Holmes megállott. a ház előtt és figyel
mesen nézegette, mialatt félig lecsukott szemöldöke 
alól csak úgy villogott ki a szeme. Azután lassan 
végigment a házsoron és vissza, folyvást éles szem· 
mel nézegetve az épületeket. V égre visszatért a 
zálogos bolt elé s miután botjával kétszer-háromszor 
erősen rácsapott a kövezetre, odament az ajtóhoz és 
bezörgetett. 

Rögtön egy derült, simára borotvált arczú fiatal 
em�er j?tt elő, a ki udvariasan kinálta, hogy tessék 
besetálnl. -

_ Köszönöm, viszonzá Sherlock Holmes, csak 
azt akartam megkérdezni, hogy hogyan juthatnék el 
innen (l Strandra. 

_ Jobbra harmadik, balra negyedik utcza, felelt rá 
hamarosan a boltos legény és betette maga után az ajtót. 

_ ,  Takaros legény, jegyzé meg Sherlock Holmes, 
a mmt tová9b mentünk. - Az én vélekedéRem 
szeri,rit L�ndonnak ő a negyedik legügyesebb embere, 
a ml pedIg a személyes vakmerőséget illeti, nem va
gyok benne bizonyos, hogy nem-e inkább a harmadik 
hely illetne illeg. Voltak már vele tapasztalataim. 

277 
Úgy látszik, mondám én, hogy Mr. Wilsonnak 

e
.
z a l�génye nem lényegtelen szerepet játszik a Vörös 

lIga htokzatos históriájában. Bizonyos vagyok benne 
hogy ön csakis azért tudakolta tőle az útat hogy 
megnéz hess e az arczát. ' 

- N em az arczát. 
Hát mit ? 

- � nadrága térdét. 
- Es mit látott rajta ? 
- Azt, a mit előre gondoltam. 
_ Miért iitögette botjával a kövezetet ? 
_. Kedves d�ktorkám, most megfigyeléseket kell 

tenm, nem pe�,lg társalogni. Mi itt kémek vagyunk 
�llenséges foldon. A Coburg·Squaret némileg már 
Ismerjük. , Lássuk már most a szomszédos ' területet. 

Az av. utvonal, a melyre a néptelen Coburg-Square 
s�rkán befordult.unk, olyan nagy ellentétben volt a 
kiS térséggel, mmt valamely képnek a festett oldala 
a hátával. Egyike volt ez azoknak a fő-ereknek me
lyek , a City forgalIllát északra és nyugatra leve�etik. 
Kettős, Rzakaclatlan áradatban özönlött a forga.lom ki 
és befelé a .ko�si-llton, 'mig a gyalogutak feketék vol
tak a tovaSIető emberektől. A mint a pompás ki
rakatokat és roppant üzleteket néztük szinte nehéz 
volt elképzelni, hogy mindez tőszomsz�dságában van 
annak az elhagyatott, néptelen térnek a melyről az 
imént eljöttűnk. " 

_ Lássuk csak, mondá Sherlock Holmes me"
állva a sarkon és végignézve az útvonalon � viss�a 
akarn�m .�clézni az emléke�etembe, hogy 'odaát ho
gy�n IS kovetkeznek egymas után a házak. Bogaram 
m!1r az nek�m, hogy pontosan ismerjem Lonclonnak 
mmden zl:gat. Ott va!l ,elő,ször is Mortimer, a dohány
á:us, , azuta� a kIS uJsag-aruló bolt, a City- és kül
v�rosl bankmtézet fiókja, a vegetariánus vendéglő s 
vegre a: Mac "Farlane kocsigyári épülete. Ennyiből 
�ll az mnenso sor. Most pedig, kedves doktor, hogy 
Itt a. dolgunkat elvégeztiik, ideje, hogy élvezzünk. 
Egy sandwich meg egy kis fekete kávé s azután el, 
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hegedű-országba, a hol csupa édesség, kellem és har
m6nia minden és a hol nincsenek vöröshajú kliensek, 
a kik a badarságaikkal zaklatnának bennünket. 

Sherlock Holmes barátom nemcsak lelkes zene
kedvelő, hanem kit ünő hegedüs és nem közönséges ' 
tehetségű szerző is volt. Egész délután ott ült a 
zártszékében, a legtökéletesebb boldogságba merülten, 
hosszú vékony ujjaival szeliden kisérve a zene üte
mét, míg nyájasan mosolyg6 arcza és bágyatag, áb
rándos szeme legtávolabbr61 sem hasonlított ahhoz a 
vizsla- és szelindek-természetű, fáradhatatlan, éleseszű, • gyors-kezű fogdmeghez, a kinek a világ ismerte. 

Az ő sajátságos jellemében felváltva nyilatkozott 
ez a kettős természet és rendkívüli tudása és éle�
eszűsége volt úgysz61van a reakci6 a költői és szem- .a 
lélődő hajlam ellenében, mely olykor felül kerekedet r 
benne_ Természetének ez a váltakozása a legmozdu
latlanabb bágyadtságból a legnyughatatlanabb tevé
kenységbe sodorta át ; és mint igen jól tudtam, Sher
lock Holmes akkor volt igazán félelmetes, ha napo
kon át tétlenül hevert a kanapéján, zenei rögtönzései 
és kótái között. liyenkor szállta meg egyszerre a va
dászat mohó szenvenélye s érvényesült bámulatos 
okoskod6 képessége a maga egész ragyogó voltában, 
úgy hogy az már nem is okoskodás, hanem látnoki 
tehetség volt ; és azok, a kik ismerték a rendszerét, 
szinte áhitattal néztek rá ilyenkor, mint olyan em
berre, kinek a tunása túltesz más halandókon. 

lVIidőn tehát a St. James's Hailban annyira beleme
l-ülve láttam a zenébe, éreztem, hogy nagy veszedelem . 
fenyeg!lti azokat, kiknek a fölhajszolására vállalkozott_ 

- On bizonyosan haza akar menni, kedves doktor, 
mondá, a mint a hangverseny-teremből kijöttünk. 

- Igen, 'ha ön is j6nak látja. 
- Nekem pedig egy kis dolgom lenne, a mely el-

tart nehány óráig. Ez a Vörös,liga-história igen ko
moly dolog ám. 

- Miért ? 
- Nem csekély bűntett van tervben. De alapos 
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okom van hinni, hogy még idejekorá.n gátat vethe
tünk neki. De az a körülmény, hoay szombat van 
egy kicsit bonyolultá teszi a helyzet;t. Estére szük: 
ségem lesz az ön támogatására. 

- Hány 6rára ? 
- Tiz óra elég korán lesz még. 
- Tiz órakor ott leszek a lakásán. 
- Nagyon jól van. És . . .  nézze, doktorkám, nem 

lehetetlen, hogy egy kis veszedelemmel fog járni a dolog 
ne saj nálja hát magához venni a szolgáláti revolverét: 

Intett a kezével, sarkán fordult s pillanat alatt 
eltünt a sokaságban. 

Merem hinni, hogy nem vagyok tompább eszű, 
mint más felebarátaim, ne mindig nyomasztóan nehe
zedett rám a saját bárgyúságom érzete, valahányszol' 
Sherlock Holmes barátommal dolgom volt. 

Ime most is : halottam mindazt, a mit ő hallott ; 
láttam, a mit ő látott és a szavaiból mégis nyilván
való volt, hogy ő tisztán látta nemcsak mindazt a 
mi történt, hanem azt is, a mi történni fog, míg 'én 
előttem ez egész dolog még folyvást hom&.lyos, zava
ros, érthetetlenül badar volt. 

Mialatt kensingtoni lakásomra hazahajtattam, végig 
gondoltam az egészet, az Encyclopa'dia Britannica 
vöröshajú másol6jának különös elbes�élésétől kezdve 
egészen a Coburg- Squareen megejtett helyszíni szem
Iéig, nem hagyva figyelmen kívül azokat a balj6s
latú szavakat sem, a melyekkel tőlem Sherlock Hol
mes elvált. 

Miért ez az éjszakai kirándulás és miért vegyek 
magamhoz fegyvert ? 

Hová megyünk és mit vagyunk teendők ? 
Sherlock Holmes olyan czélzást ejtett előttem, hogy 

a zú.logkölcsönzőnek az a simaképű legénye félelmetes 
ember, a ki esetleg igen nagy fába vágta a fe.jszéjét. 

Megkisérlettem, hogy valamiképp megfejtsem ezt 
az egész rejtvényt, de azután kétségbeesetten mond
tam le róla, későbbre hagyva a dolgot s várva hogy 
maj d  az éjszaka meghozza a magyarázatot. ' 
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Egy negyed volt tízre, mikor hazulról elin dultam 
s a Hyde-Parkon keresztülvágva az Oxford-Streeten 
át a Baker-StreetlJe jutottam. A ház előtt két bér
kocsi állott s a mint a folyosóba beléptem, beszél
getés hangj ai t hallottam felülről. 

Fenn aztán, a nappali szobában Sherlock Holmest . 
élénk társalgásba merülve találtam két emben-el, a 
kiknek egyikében Peter Jones rendőrtisztet ismertem 
föl j  a másik pedig magas, vékony, búsképű ember volt, 
igen f�nyes kalappal és rendkívül tisztes kabátban. 

- Ah. most már mindnyájan együtt vagyunk ! 
mondá Sherlock Holmes, a mint beléptem s begom
bolta kabátját, levette a fogasról nehéz vadász-kOl'bá
<csát. - Watson, úgy hiszem, ismeri Mr. Jonest, a 
Scotland·Yard kitünö tisztjét ? Engedje, hogy bemu
tassam önt Mr. Merryweathernek, a ki a ma éjjeli 
kaland unkban kisEÍrőnk lesz. 

- Innét együtt megyünk hajtóvadászatra doktor 
úr, a mint látja, monilá Peter Jones biz'llmasan. -
Ez a mi tisztelt barátunk remekül t\ld indítani. 
Mindaz, a mire szüksége van, csupán egy jól kita
nult vizsla, a mely a vadat felhajtani segítsen. 

- Reménylem, nem holmi hitvány nyúl lesz a hajszá· 
nak eredménye, jegyzé meg Mr.Merryweather boszusan. 

- 'Teljesen megbizhatik Mr. Holmesban, uram, 
mondá a rendőrtiszt, vállveregető elismeréssel. -
Neki megvan a maga saj át külön móc1ja. a mely -
remélem, nem veszi rOS8Z néven a birálatomat -
-egy kicsit nagyon is fantasztikus, de sok olyan anyag 
van benne, a mi képesítimé arra, hogy jó 'detektiv 
váljék belőle. Nem mondok sokat, ha azt állítom, 
.egyszer-kétszer, mint például a Sholto-féle eset és az 
indiai nábob kincse dolgában II közelebb járt a va
lódi tényálláshoz, mint a hivatalos rendőrség. 

- Oh, ha ön így vélekedik Mr. Jones, akkO!" 
rendben van minClen, nyugodott bele készséggel Ur. 
Merryweather. - De meg vallom, nagyon hiányzik 
1l. tarokkpartim. Huszonhét év óta ez első szombati 
-est, hogy nem tarokkozom. 
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- Ugy hiszem, azt fogja tapasztalni uraságod, 
mOllllá Sherlock Holmes, hogy ma sokkal magasabb 
tételre játszik. mint életében valaha és hogy a játék 
sokkalta éruekesebb lesz. Nem kevesebb, mint körül
belől harminczezer forintba fog ön ma este játszani j a 
mi peClig önt illeti, Mr. Jones, éppen azzal az embel'
rel lesz dolga, a kit régóta óhajt már kézrekeríteni. 

- John Clayvel, a gyílkossal, tolvajjal, hamis 
kártyással és okmányhamisítóval, ugyebár ? Fiatal 
ember az, Mr. Merryweather, hanem kitünően érti a 
mesterségé t és nagyobb örömmel vasal nám meg kezét
lábát, mint bármelyik zsiványét egész Londonban. 
Nem utolsó ember ám az a John Clay. A nagyapja 
királyi herczeg volt, maga pedig egyetemet végzett. 
Az esze éppen olyan éles, mint a milyen fürge az 
ujja és habár minduntalan találkozhatnak a nyomai
val, sohasem tudtuk még kézrekeríteni őt magát. 
Az egyik héten Skótországban követ el egy nagyobb 
szabású lopást 8 a másik héten Cornwallban gyűjt 
össze nagy pénzösszeget árvaház építésére. Négy esz
tendő óta nyomozom már, de még egyetlen egyszer 
sem láttam. 

- Reménylem, lesz szerencsém ma este bemu
tatnom őt önnek, momlá Sherlock Holmes. - Nekem 
is volt mr. John Clayvel egy-két apró dolgom és 
egyetértek önnel abban, hogy ő kelme kitüuően érti 
a mesterségét . . . De most már tiz óra elmult és 
itt az ideje, hogy induljunk. Ha önök ketten az első 
bérkocsiba ülnek, mi ketten dr. Watsonnal majd 
utánok megyünk a másodikban. 

Sherlock Holmes az egész hosszú úton nem igen 
volt közlékeny, hanem a kocsi párnáján hátradőlve 
duClolgatta azokat a dallamokat, a melyeket ma dél-
után a hangversenyen hallott. . 

Végtelen utczák és sikátOl'ok útvesztőjén robogtunk 
keresztül, míg végre kiértünk a Farringdon-streetre. 

- 1\1ost már közel vagyunk, jegyezte meg ekkor 
Sherlock Holmes. - Ez a Mr. Merryweather igaz
gatótanácsosa a banknak és személyesen is érdekelve 
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van a dologban. Jónak láttam azt is, hog� magl�nk
kal hozzuk Peter Jonest. N em rossz fiu, habar a 
mesterségében tökéletesen buta. D� van egy. kétség
telen erénye. Olyan merész és kItartó, mlllt egy 
bulldog és olyan szívós, mint a rák, ha ollóját vala
mibe belevágta . . .  De ime itt vagyunk s már vár
nak reánk. . 

Ugyanarra a népes útvonalra értünk, a melyen 
délelőtt jártunk volt. Elbocsátottuk a bérkocsinkat és 
Mr. Merryweathert követve, végigmentün� egy kes
keny sikátoron s beléptünk egy oldalajtón. mely � 
előttünk megnyilt. Bent keskeny folyosót ta�áltunk, 
mely hatalmas vasrácsozathoz �ezetett. Ez lS meg
nyilt s most lementünk egy cSlgalépcsőn, melynek 
az aljában másik hatalmas rács volt_ 

Ml'. Merryweather megállott, hogy meggyuj.�son .egy 
lil.mpást s aztán levezetett be�nü�ket egy szuk, fol�
szagú folyosón s miután klllyltott egy ha:madlk 
ajtót, beléptünk egy rengeteg , . bolt?z�to� .. uregbe, 
vagyis pinczébe, melynek a falalll koroskorul nagy 
vesszőfonatú kasok és ládák voltak felhalmozva. _ Felülről ezek nem könnyen hozzáférhetők, jegyzé 
me" Sherlock Holmes, a mint föltartotta a lámpást 
és körülnézett. 

_ Alulról sem, viszonzá Mr. Merryweather, bot
jával megdöngetve a pineze padját borító kőlapo�at. 

_ Szent Isten, miért van ilyen kongó, üres hangJa ? 
kiáltott föl, meglepetten nézve körül. . . _ Komolyan föl kell kérnem,. h�gy egy klCSlt nyu; godtabban és csöndeseb?en vlselJe magát,. m�n.�a 
Sherlock Holmes szi"oruan. - Már ezzel lS koruI
beiül veszélyeztette egész vállalkozásunkna� a sike:ét. 
Szíveskedjék most, kérem, leülni valamelyik ládarn 
és ha szabad kérnem, ne avatkozzék semmibe. 

A búsképű komoly Mr. Merryweather felült egy 
kosár tetejél'e, sértődöttség kifejezésével az arczán, ' 
mía Sherlock Holmes letérdelt a kőpadozatra s a 
lá�pás, meg egy nagyító-üveg llegitségével vizsgál
gatni kezdte a kövek közt mutatkozó hasadékokat. 
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Pál' másodpercz elég volt ahhoz, hogy ' megtalálja. 

azt, a mit keresett, mert azonnal felugrott és zsebébe 
dugta a nagyító-üveget. _ Lcgalább is egy óránk van még hátra, mondá, -
mert alig tehetnek bármit is, míg a jámbor Mr. Jabez 
Wilson le nem fekszik. De akkor aztán egy perczet 

. sem fognak veszíteni, mert minél hamarább végzik 
el a dolgukat, annál több idejük lesz �z elJ?ene�ü
lésre. Mi most, kedves doktor - a mlllt blzonyara 
már is kitalálta - a legelsőrangú londoni bankok 
'egyikének a pÍl;czéjében vll.g�unk. Mr . . Me�:ryweather 
az igazgatótanacs elnöke s ő meg fOgja onnek mll.
gyarázni, hogy igen alapos c k van reá, hogy London 
légvakmerőbb gonosztevői kivá16an érdeklődjenek e 
pillanatban ez iránt a pineze iránt. 

_ A franczia aranyaink miatt, suttogá a vezér
igazgató. - Több olrlalról figyelmeztettek bennünket, 
hogy merénylet lehet készülőben. 

- A f1'l1nczia aranyaik miatt ? 
_ Igen. Pál' hónappal ezelőtt gyarapít�ni kiván

tuk az érczkészletünket s e végre a fl'anCZla banktól 
harminczezer napoleont kértünk kölcsön: Köztudo
mású lett, hogy mi azt a küldeményt kl sem bon
tottuk s most is úgy hever a pinczénkben, a hogy 
megérkezett. Ebben a kosárban, a melyen ülők, van 
két ezer napoleon, ólomlemezek közé csomagolva. 
A tartalékunk most sokkal nagyobb, mint a me�nyit 
egy-egy fiók-intézetünkben tartani szoktunk s az 19az
gatótanácsban aggodalmak is nyilvánultak e miatt_ _ A melyek nagyo;n igazoltak voltak, jegyzé meg 
Sherlock Holmes. - Es , most itt az ideje, hogy meg
állapítsunk tervünket. Ugy vélekedem, hogy egy Ó1'lI. 
mulva törésre fog kerülni a dolog. Addig, Mr. Merry
weath�r, le kell takarn unk azt a lámpást. 

- Es a sötétben ülnünk ? 
- Sajnos, de úgy van. Hoztam a zsebemben egy 

csomó kártyát és azt hittem, hogy mivel éppen né
,.·gyen vagyunk, ,ön III;égsem fogja elveszten,i a t�r�k�

partieját. De ugy latom, hogy az ellenseg keszulő-
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<tései annyira előrehaladtak, hogy nem lehet meg
Jwczkáztatnunk a világítást- Most mindenek előtt a 
hadállásainkat kell meg választanunk. Vakmerő em
berek azok s jóllehet mi előnyben vagyunk felettök, 
'kárt tehetnek bennünk, ha nagyon jól nem vigyá
:zunk magunkra. Én e mögött a kosár mögött fogok 
-állani, önök pedig huzódjanak amazok mögé. Azután, 
ha rájok vetem a fénysugarat, siessenek elő. Ha lő
nek, akkor Wattson, puffantsa le őket a legnagyobb 
hidegvérrel. 

Elővettem a revolveremet s felhúzva letettem ma
gam elibe arra a ládára, a mely mögé huzódtam. 
Sherlock Holmes rátolta a bádog-lemezt a lámpása 
ii vegére és vak homályban hagyott bennünket olyan 
tökéletes sötétségben, a milyenben még sohasem érez
tem magamat. A forró pléhnek a szaga jelezte, hogy 
a lámpás folyvást ég és minden pillanatban világos
,ságot lövellhet szét. Reám nézve, mivel az idegeim 
a várakozástól túl voltak feszül ve, valami nyomasztó 
és lenyügöző volt ebben a hirtelen homályban s a 
:pincze hideg, nyirkos levegőjében. 

- Csupán egy útjuk van a visszavonulásra, 
suttogá Sherlock Holmes. vagyis keresztül a Wil
cSon házán a C.oburg-Squarere. Reménylem, Jones, 
'\Így intézkedett, a mint moncltam ? . - Egy biztosom és két rendőröm várakozIk ott a 
'h:íz előtt. 

- Akkor el van tömve minden lyuk. Most pedig 
legyünk csöndesen és várakoz zunk. . . Milyen hosszunak tetszett a7. a7. Idő ! Jegyzetemk 
'utólao-os összehasonlítás ából kitünt, hogy mindössze 
,öt n�gyed6ra volt, de nekem úgy tetszett, minth.a 
már az egész éjszaka is elmult volna s ottkünn haJ 
nalodnék. 

A tagjaim 'fáradtak és mereve k voltak, mert féltem 
változtatni a helyzetemet, de az idegeim meg voltak 
feszülve s a hallásom olyan éles volt, hogy nem 
.csupán hallhattam társaimnak a lélekzetvételét, ha- , 
lllem meg tudtam különböztetni a termetes J oues 
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mély ebb, hevesebb lélekzését a bankigazgató vékony. 
s6hajtoz6 lehelletétől. 

Helyemről a láda fölött átpillanthattam a padozatra. 
Egyszerre csak piczinyke fény villant a szemembe. 

Eleinte csak olyan volt az, mintha szikra hullott 
volna a kövezetre, de azután nyulni kezdett és sárga. 
vonallá fejlődött s egyszerre csak, minden előzetes
jel nélkül, nyilás szakadt a padozatban s egy kéz 
jelent meg, - fehér, csaknem nőies kéz, mely abban 
a kis fénykörben jobbra-balra tapogat6zott. 

Egy-két másodperczig a kéz a maga mozgó, tapo
gatoz6 ujjaival, kinyult a padozatból, de azután épo 
olyau hirtelen tűnt el, mint a hogy megjelent volt, 
és ismét sötét lett minden. Csupán az az egy szikra. 
maradt meg a kőlapok közt va16 hasadékban. 

A kéz eltünése azonban csak pillanatnyi volt. Egy 
ráncHtással és annak megfelelő öblös hanggal, a la
pos, fehér kőlapok egyike kiforclult s négyszögletíi 
nyil ás tátongott a hélyén, melyböl egy lámpának a. 
világossága áradt ki. 

A nyilás szélén simára borotvált, fiatalos arcz kan
dikált ki, mely fürkészve nézett körül, azután a nyi
lás két szélére , két kéz támaszkodott s a fej kiemel
kedett vállig, ma.id derekig s végre a test féltérddel 
állott a kövön. 

A következő pillanatban az egész ember künn volt 
már a lyukból s huzott föl maga után egy másik. 
embert, a ki szintolyan fürge és alacsony volt, mint. 
ő, halvány arczczal és feltünően vörös hajjal. 

- Tiszta a levegő, suttogá az első. Itt van-e' 
a véső, meg a zsák ? Nagy ég ! Hamar, Archie, ha
mar, vissza ! a többi az én dolgom ! 

Sherlock Holmes ugyanis előreugl'ott volt és gal. 
léron ragadta az embert. A másik ezalatt leugrott a. 
nyilásba s én ruhaszakadásnak a hangját hallottam, 
a mint Jones utánakapott s beleragadt a kabátja. 
szárnyába. 

A világosságban egy revolvernek a csöve fénylett • 
de Sherlock Holmes vadászkorbácsának a nyele le-
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(lsapott arra a kézre, mely a fegyvert fogta s a re· 
volver lekoppant a kőkoczkákra. 

- Mindhiába, John Olay, mondá Sherlock Holmes 
barátságosan, itt már nem használ semmi. 

- Ugy látom magam is, felelt a másik a le�
nagyobb hidegvérrel. Ugy gondol?m, hogy a paJ 
-tásomnak sikerült a dolga, ámbár latom, hogy a ka
bátja szárnyát elcsipték. 

- A tulsó ház előtt három ember várja, mondá 
:Sherlock Holmes. , 

- Oh igazán ? Ugy látszik uraságod, nagyon ala
posan csinálta meg a iloigát. Fogadja elismerésemet. 

- Maga meg az enyémet, viszonzá Sherlock Hol
mes. Az a maga Vörös ligája pompás eszme volt 
.és tökéletesen új . 

- A czimbol'áját mindjárt viszontláthat j a, szólt 
most Peter Jones. Ö gyorsabban tud lemászni a 
lyukakon, mint én. Tartsa csak ide a kezét, hadd 
.kapcsoljam rá a pereczeimet. 

- Jobb szeretném ha nem nyúlna hozzám azzal 
it mocskos kezével, dtondá a fogiyunk, a mint a b�
lincs a két kezén csörgött. - Maga talán nem IS 
-tudja, hogy nekem királyi vér van a.z ,eremben: Ne 
,13ajnáljon hát tisztességesen megurazlll es udvanasan 
heszélni velem, ha megszólít. 

- No jó, viszonzá Jones, �lőbb ,nagyot nézve, 
:azután vállat vonva. - Tetszenek talan uraságodnak 
fölsétálni velünk a lépcsőn ? Künn van a kocsink, 
.amin méltóságodat elszállít juk a rendőrségre. 

- Ez már tisztességes hang, mondá John Olay 
-derülten. 

Azzal gavallérosan meghajtotta mag�t mind a hár
munk előtt és nyugodtan ballagott kifelé a rendőr-
tiszttel. . , . 

_ Igazán, Mr. Holmes - mon�á. a vezerlga�gató, 
.it mint fölfelé mentünk utánok ml IS - nem IS tu
-dom, hogy a bank hogyan ,hálálhat j a. meg önnek �,zt 
a szolgálatot. Semmi kétseg, hogy on nemcsak fol
fedezte, hanem a leghathatósabb m6clon megakadá-
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lyozta a legv30kmerőbb bank-kirablások egyikét a 
melyekről valaha hallottam. 

- Ennek a John Olaynek volt nálam egy kis 
rovása, a melyért vissza akartam neki adni a köl-' 
cs önt, mondá Holmes. - Némi kis költségem volt 
ezzel a dologgal, melynek megtérítését elvárom a 
banktól, de különben bőven meg vagyok jutalmazva 
azzal, hogy olyan tapasztalatot tettem, mely sok 
tekintetben egyetlen a maga nemében, meg azzal, 
hogy a Vörös liga rendkivül érdekes történetét hall· 
hatta/L. 

- Lássa, Watson, magyarázta aztán Sherlock Hol
mes, a mint a kora reggeli órákban a lakásán ültünk 
és szürcsöltük a szódás szeszt, az első pillanattól 
fogva szembeszökő volt, hogy annak a meglehetIIsen 
fantasztikus Vörös liga.féle hirdetésnek, meg aztán 
az Encyclopredia Britannica haszontai,m másolgatá
sának semmi más czélja nem lehet, mint az, hogy 
Mr. Jabez Wilson mindennap egy pár órára félre 
legyen téve az útból. Különös módja volt ez a házi
gazda eltávolításának, de jobbat igazán nehéz lett 
voln n kitalálni. A J ohn Olay leleményes eszének ezt 
a gondolatot kétségtelenül czinkostársának a vörös 
haj a  sugalmazta. A heti négy font természetesen csak 
arra való volt, ho"y a jámbor zálogost annál bizto· 
sabban csábítsa és lekösse és mi volt az nekik, a kik 
ezrekhez reméltek általa jutni. 

Közzéteszik a hirdetést : az egyik gazember tartja 
az ideiglenes « irodát . ,  a másik pedig ösztökéli a ki
szemelt embert, hogy jelentkezzék s azután gondos· 
kodnak róla, hogy mindennap egész délelőtt távol 
legyen a lakásától. Attól a pillanattól fogva, hogy en'ől 
a félfizetéssel beszegődött boltoslegényről hallottam, 
bizonyosnak látszott előttem, hogy komoly okának 
kellett lennie ez állás megszerzésére és megtartásám . 

- De hogyau tudta kitalálni, hogy micsoda oka 
volt rá ? 

- Ha asszonyok lettek volna a házban, közönsé
ges szerelmi kalandot gyanítottam volna. Erről azon-
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ban itt szó sem lehetett. Mr. Jabez Wilsonnak kicsiny 
az üzlete és semmi olyas nincs a házban, a mi ily 
nagy előkészületet és akko:m költséget, a milyenbe 
l\Ir. Wilson ért verték lnagukat, igazolt volna. Tehát 
olyas valaminek kellett lenni, a mi a házon kívül 
keresendő. De mi lehet az ? Eszembe jutott a boltos· 
legénynek a fotografia iránt való különös előszere· 
tete és az a szokása, hogy minduntalan leszaladgált 
a pinczéhe . . .  A pincze I Itt volt hát a bonyolult 
csomó vége. Tudakozódtam e titokzatos legény felől 
s megtudtam, hogy London egyik legagyafurtabb és 
legvakmerőbb gonosztevőjével van dolgom. Az a ficzkó 
csinál valamit a pinczében - valamit, a mi hó
n apokon át naponkint több órai munkát kiván. Mi 
lehet az ? 

N em gondolhattam egyebet, mint azt, hogy ab?
utat váj valamelyik másik házba. 

Idáig jutottam az okoskodásOl�ban, mikor elmen
. tünk együtt a Coburg-Squarere. On csodálkozott azon, 
hogy botommal megveregettem a kövezetet. Arról 
akartam meggyőződést szerezni, hogy a pincze a ház 
elején vagy hátsó részében van-e. Elől nem yolt. 
Ekkor kopogtattam aztán be s a mint reméltem volt, 
maga a legény jött ki. Volt már egymással bajun,k 
többször is, de még nem láttuk egymást. A .képet 
alig is néztem meg. A térdét akartam látni. On is 
bizonyosan észrevette, hogy milyen kopott, r/i.nczos és 
piszkos volt térdben a nadrágj a, világosan elárulva a 
hosszas földmunkat. A kérdés csak az volt már most, 
hogy mi czélja lehetett annak a munkának. A tér 
sarkán befordulva, láttam. hogy a bank fiók-épülete 
összeér vöröshajú barátunknak a házával s éreztem, 
hogy most már megfejtettem az egész rejtvényt. . Mikor ön a hangverseny után hazament, én a tIt
kos rendőrséghez s onnan a bank vezérigftzgatójához 
siettem éR az eredmény az lett, a minek ön is szem
tanuja volt. 

� De hogyan tudta ön "!lzt, hogy éppen ma este 
teszik meg a kisérletet ? kérc1ém. 

- Minthogy a liga irodáját becsukták, ez annak 
a jele volt, hogy többé nincs s\7,ükségök a Mr. Jabez 
'Wilson távollétére - más szóval, hogy az alagutjok 
J,llár készen van. Fontosnak kellett azonban lenni 
r 'dok nézve, hogy mihamarább használják is fel, 
mert fölfedezik, vagy pedig ők nem találnak majd a 
pinczében semmit. A szombat est legjobuan meg
felelhetett czéljoknak, mert igy két e�ész napjok le
hetett az elmenekülés re. Mindez okokból biztosra 
vettem, hogy ma este ott lesznek. 

- Gyönyörüen eszelte ki, kiáltottam föl leplezetlen 
csodálattal. - Mily hosszú lánczolata e7. az okosko
dásnak, és mégis milyen tökéletes I 

- Mulatságom telt benne, viszonzá Sherlock Hol
mes ásitva. - mert bár rövid időre, ele kiragadott 
az élet unalmas hétköznapiságából. S nekem mindig 
Qsak ez a czélom. 

Szolgálat teljesítés közben elestek. 
Nyikora Sándor őrmester, a m. kir. IV. RZ. 

csendőrkerület állományából, 1895. évi julius 
hó 1 5-én Ökörmezőn. 

Szász János örsvezető és 

Ralderár György ' cSflndőr a m. kir. II. sz. 
csenclőrkerület állományából 1 893. évi julius 
hó 13-án Ozol·án. 

,� ':' * 

Esküjökhöz hűen és fogadalmukat betöltve mint 
jó katonák estek el, legyen emlékük a bajtársi 

kegyelet által meg9rökítve ! . 
Hl 



Tevékenységi kimutatás 
a csendőrkerületekben az 1 894. évben teljesitE � közbiztonsági szolgálatokról. 

A bűntettek és vétsé- I gek megnevezése 

Felségsértés : 
előfordult ! 
kideritett eset 

letartóztatott 
feljelentett egyén 

A király, a királyi ház 
tagj ainak bántalma-
zása, a király meg-
sértése : 

előfordult }eset kideritett 
letartóztatott } én feljelentett egy 

A hűtlenség : 
előfordult ! 
kideritett eset 

letartóztatott 
feljelentett egyén 

A lázadás : 
előfordult }eset kideritett 
letartóztatott } én feljelentett egy 

A hatóságok. orsz�gyü-
lési tagok, vagy ató-
.'si kő ... 'k .u.nj 
erőszak : 

előfordult } 
kideritett eset 

letartóztatott } 
feljelentett egyé 
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gek megnevezése I. n. m. IV. I V. VI. !I::�-
• 
Az alkotmány, a törvény, 

a hatóságok vagy ha
tósági közegek elleni 
izgatás : 

előfordult } set kideritett e 

�:��e�::t;ott }egyén 

A magánosok elleni erő.
szak : 

előfordult } 
kideritett eset 

. letartóztatott } é� felj elentett egy,� 

polgárok választási 
joga ellen elkövetett 
bfintettek és vétségek : 

előfordult } 
kideritett eset 

letartóztatott } é� feljelentett egy,� 

A vallás és annak szabad 
gyakorlata elleni bűn
tettek és vétségek : 

előfordult } 
kideritett eset 

letartóztatott } 
feljelentett egyélI 

A személyes szabad
ságnak, a házjognak, 
továbbá a levél- és 
távirdatitoknak köz
hivatalnok általi meg
sértése : 

előfordult } 
kideritett eset 

letartóztatott } 
felj elentett egyén 
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II A csendőr-kerület száma 

A bűntettek és VétSé-

W -I IV. I v. \ VI. össze· 
gek megnevezése I. TI. ill. 

A pénzbamisitás : 

előfordult }eset 
kideritett 
letartóztatott }egyén 
feljelentett 

A hamis tanúzás és 

hamis eskü : 
tllőfOl'dult leset 
kideritett 
letartóztatott 

egyén 
felj elentett 

A hamis vád : }
eset előfordult 

kideritett 
letartóztatott }

egyéD 
feljelentett 

A szemérem elleni bűu-

tettek és vétségek : 

előfordult }eset 
kideritett 
letartóztatott }egyén 
feljelentet� 

Kettős házassag : 
előfordult leset 
kideritett 
letartóztatott 

egyén 
feljelentett 

A családi állásra vonat-

kozó bűntettek és vét-

ségek :  }eset előfordult 
kideritett 
letartóztatott }egyén 
feljelentett .. 

A rágalmazás és becsu-

letsértés : 
előfordult }
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kideritett 
letartóztatott }egyén 
fer elen tett 
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A bűntettek és vétsé
gek meguevezése 

Az ember élete elleni 
bűntettek és vétlégek : 

előfordult } 
t kideritett ese 

letartóztatott } \� 
feljelentett egyéu 

A párviadal : 
előfordult } 
kideritett eset 

letartóztatott} feljelentett egyéIl 

A testi sértés : 
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1. TI. ill. IV. I v. I VI. 
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kideritett eset 847 856 1 129 1521 
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.\. közegészség elleni 
bűntettek és vétségek : 

előfordult } 
kideritett eset 

letartóztatott} é
feljelentett egyo," 

A személyes szabadság
nak megsértése magán 
személyek á.ltal : 

előfordult } 
kideritett eset 

letartóztatott} feljelentett egyéIl 

A levél- és távsürgöny
titok megsértése ma
gán személyek által : 

előfordult } 
kideritett eset 

letartóztatott } feljelentett egyén 

51 14 104 
51 14 104 

1 3 
80 18 107 

2 12 3 
2 12 3 

3 
2 24 7 _ 

12 365 546 
10 363 542 

8 l 1 3  
1 1  465 681 

1 1 
1 l 
l 

17 
17 

3 
33 

_ ._ il 

2 
2 
1 
3 



A bűntettek és vétsé-
gek megnevezése 

A titok tiltott felfede-
zése : 

előfordult !eset kideritett 
letart6ztatott é felj elentett egy n 

A magánlaknak megsér-
tése magán személyek 
által : 

előfordult }eset kideritett 
letart6ztatott } é feljelentett egy n 

A lopás : 
előfordult ! t kideritett ese 
letart6ztatott é feljelentett egy n 

A rablás és zsarolás : 
előfordult }eset kideritett 
letartóztatott } éll felj elentett egy 

A sikkasztás, zártörés 
és hűtlen kezelés : 

előfordult }eset kideritett 
letart6ztatott } én felj elentett egy 

A jogtalan elsajátitás : 
előfordult } 
kideritett eset 
letart6ztatott } é feljelentett egy n 

Az orgazdaság és bűn-
pártolás : 

előfordult } t kideritett ese 
letart6ztatott } é feljelentett egy n 
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A csendőr-kerület 
I. II. ill. IV. V. 

1 
1 

1 

42 42 47 52 53 
42 42 46 52 53 
18 10 3 4 7 
46 43 73 1 16 1 13 

�688 2577 3595 3341 3570 

�548 1 612 2826 2904 2694 
1487 1 1 09 1001 1028 1212 �205 1956 3205 3608 2810 

183 136 167 168 100 
177 1 14 154 162 90 
245 1 35 1 10 156 1 !ilO 

50 70 133 143 71 

46 40 62 47 31 
46 38 62 47 29 
1 1  10 15 17 7 
49 44 66 45 25 

51 72 106 101 84 
5 1  69 106 101 84 

1 5 4 6 
60 73 124 205 91 

166 96 203 218 406 
166 96 203 218 405 

61 31 13 14 29 
203 104 267 371 517 

száma 
VI. 

�� 
3 

41 

283� 
2114 
1567 
15M: 

56 

�l 
62 

16 
16 
1� 

6 

55 
54 

4 
74 

3�� 
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8E 
36{ 

össze-
.en 

1 
1 

1 

264 
253 

45 
332 

1865 o 
8 

404 
24 

14fl9 
7 

153 

81 
75 
85 

o 
O 
4 
9 52 

24 2 
8 
2 
5 

23 
7 

23 

46 
46 

62 

9 
5 

20 
7 

141 
118 

2 
1 
6 
8 

23 
183 
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A bűntettek és vétsé-
I
_----,A_c.,se_n

_
d
_

ő
,
r
_
-k

_
e
,
rül_"" _

e
_
t 

T
s_zá_m.

.-;
a

c-:-_ gek megnevezése I. II. ill. IV. I v. VI. O::�e-
A csalás : 

előfordult � 
kideritett eset 
letartóztatott 
feljelentett gyér 

Okirat-hamisitás : 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } éT1 feljelentett egy __ 

Orvosi és községi hamis 
bizonyitványok kiálll
táSR és használása : 

előfordult ! 
kideritett eset 
letart6ztatott éT1 feljelentett egy __ 

Bélyegharnisitás : 
előfordult ! 
kideritett eset 
letart6ztatott éT feljelentett egy __ 

A csalárd és vétkes 
bukás : 

előfordult } 
kideritett eset 
letart6ztatott } él1 
feljelentett egy._ 

Más vagyonának meg-
rongálása :  

előfordult ! 
kideritett eset 
letart6ztatott 
feljelentett egyér 

A gyujtogatás : 
előfordult } 
kideritett eset 
letart6ztatott } feljelentett egyén 

73 81 77 44 33 
73 79 74 44 30 
46 32 36 14 18 
46 50 62 43 16 

9 25 13 16 15 
9 25 13 16 15 

1 4  29 1 0  7 11 
3 67 12 15 16 

4 1 1 
4 1 1 
4 

1 
1 
1 

1 1 

1 
1 

1 

1 73 137 218 194 129 
171 130 212 1 90 124-

27 17 6 7 22 
205 122 445 337 238 

495 638 409 1301 992 
419 426 277 859 493 
133 89 64 88 49 
371 477 248 792 629 

1 
1 

1 

� 
6 

13� 

23< 
138 

49 
1 15 

363 
380 
196 
270 

106 
106 

99 
127 

8 
8 
6 
2 

3 
3 
4, 

2 
2 

2 

939 
909 

85 
1484 

4073 
2612 

472 
2632 
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A csendőr-kerület száma A büntettek, vétségek II és kihágások Dleg-
nevezése I. I n· 1 III. I IV. I v. I VI_ II ö::�e-

Vízáradás okozás : 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
felj elentett egyén 

Vaspályák, hajók, táv
irdák Dlegrongálása 
s egyéb köz bizt_ v _ ve
szélyes cselekmények : 

előfordult } 
kideritett eset 
letart6ztatott } é� 
feljelentett egyo," 

A foglyok Dlegszökte-
tése : 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyén 

A fegyveres erő elleni 
büntettek és vétsé
gek : 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyél: 

Az állam elleni kihágá-
sok : 

előfordult l 
kideritett eset 
letart6ztatott 
felj elentett egyén 

A hivatali és ügyvédi 
büntettek és vétsé
gek : 

előfordult } 
kid61'itett eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyél: 

14 1 1  
13 10 
5 � 

22 12 

3 2 
3 2 
1 
7 4 

68 19 14 
68 19 14 
68 18 16  
3 1 2  

46 154 127 
46 154 125 
3 4 3  

81 236 156 

6 l 
6 1 

6 3 

-

4 
4 
2 
3 

12 
9 
3 

34 

2 
2 
l 
1 

10 
10 
10 
1 

5 
5 

12 

2 
2 

7 

5 
5 
1 

17 

13 
lE 
1 1  
5 

1� 
16 

8 

47 
42 
1 3  
89 

8 
7 
2 

13 

125 
125 
123 
13 

34-g 
346 

lú 
493 

9 
9 

16 

A kihágások meg
nevezése 

A hatóságok és a köz
csend elleni kihágá
sok: 

előfordult } t kideritett ese 
letartóztatott } én feljelentett egy V� 

A.. vallás és annak sza
bad gyakorlata elleni 
kihágások : 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } én feljelentett egyv� 

Pénz és értékpapirok 
hamisitására vonat
kozó kihágások : 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyéIl 

A családi állás elleni 
kihágások : 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyén 

A közbiztonság elleni 
kihágások : 

előfordult } 
kid61'itett eset 
letartóztatott} é feljelentett egy n 

A közrend és közszeDlé-
rem elleni kihágások : 

előfOl'dult } 
kideritett eset 
letartóztatott } éT fejjelentett egyv� 
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A csendőr-kerület száma 
ösyze-

se. n. III_ IV. V. VI. I. 

291 63 284 !l8 356 462 1554 
291 63 284 98 356 46� 1554 
16 4 5 15 13 8 61 

753 95 54.7 256 637 108� 3371 

12 
12 
8 

15  

5 
5 
5 
2 

3 17 190 
3 17 190 

1 
7 45 296 

1 14 
1 14 

5 
1 1 5  

2 
2 

3 

7 
7 

9 

3 
3 

4 

494 548 536 136 1252 
491 494 535 136 1252 
61 146 170 160 1665 

579 425 684 22 363 

7 
7 

1� 

5 

1� 
1 

�� 
356 
817 

229 
229 

1 1  
375 

34 
33 
22 
30 

5 
[, 

7 

3896 
3837 
2558 
2890 

582 639 638 842 1798 619 5 1 18 
582 637 638 842 1707 .6�� 5114 

5 48 37 1 9  105 15 229 
901 970 1 157 2295 3189 95� 9465 



A kihágások meg-
nevezése 

Szerencsejáték által el-
követett kihágások : 

előfordult ! t kideritett ese 

letartóztatott 
feljelentett egyéD 

A közegészség és testi 
épség elleni kihágá.-
sok : 

előfordult ! 
kideritett eset 
letartóztatott éD feljelentett egy 

A tulajdon elleni kihá-
gások : 

előfordult ! t kideritett ese 
letartóztatott 
feljelentett egyéD 
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A csendőr-kerület száma 

r. l n. ill. 

108 99 104 
108 99 104 

· 1  
257 293 136 

121 79 282 
119  79 281 

4 
185 91 506 

148 99 64 
148 99 64 

222 1 15 91 

IV. V I VI· l rss•e-. . sen 

25 218 
25 218 

6 
104 381 

335 1201 
335 1 201 

8 18 
830 3099 

134! 141>5 
134

1
1455 

. 20 
282 3012 

85 
85 

!il 
249 

483 
483 

73E 

479 
478 

6 
556 

639 
639 

9 
1420 

2501 
24 

544 

98 
30 
9 

23f" 
23&8 � 
42"8 

9 
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Az 1 894. év folyamán teljesitett egyéb szolgálatok. 

A különféle szolgála- II A csendől"-kel·ület száma 

n m. 1  IV V VI össz.· tok megnevezése I. . . . . sen 

Rendes szolgálat __ _ 
Ellenőrző szolgálat 
Nyomozó-szolgálat __ _ 
Helyi-járől" szolgálat 
Uti·járőr szolgálat __ _ 
Találkozási járőr szol-

22367 16522 19709 16629 17195 19817 112239 

94-27 8699 886·, 9536 9563 9929 56021 

24-22 3433 5628 3220 3965 461f 23284-

6023 2368 3540 6711 9228 581� 33682 

3906 2304 3916 2785 3306 2813 1883(} 

gálat _ _ _  _ __ ___ 494- 473 394 351 603 737 3057 
Letartóztatás felszóli-

tás folytán _ _ _  _ _ _  
Segély-szolgálat _ _  _ 
Rabkiséreti őrizet 
Elővezetés 
Egyéb felsz6litott szol-

2822 464 808 1460 1807 383 7744 

2331 1 161 1388 1908 1520 1137 9445 

3197 15�4 1282 2378 2287 1797 12495 

600 538 1447 468 2310 740 6103 

gálat _ _ _  __ _ _ _ _  2715 2212 3283 5664 4783 3913 22570 
Éjjeli őrök ellenőrzése �3801 26825 20945 426118 32103 31146 177568 

Gödöllői királyi lak 
körüli ügyelet __ _ . . 365 . . . 365 

Vasuti- és haj6-ügyele 
Vásár és bucsuügyelet 
Folyamátkelési ügye-

3016 3729 3673 4861 4545 4084 24108 

2094 2090 1851 1967 2179 3510 13691 

leL_ ___ _ _ _  _ _ _  505 459 20  6 22E 1216 

Fürdőhelyi-ügyelet 
Nemzetközi indóház 

455 618 218 1266 1775 986 5318 

és belépő állomási 
. • ügyelet___ ___ _ _ _  691 

HatÍLrszéli ügyelet _ 601 851 

Határszéli őrházszol-
gálat ___ ___ _ _ _  1271 

PostafedezeL_ _ _ _ 430 
Személyfedezet _ _ _ _  9 
Hulla.fedezet __ ___ 27 

415 120 148 

21 205 10 

5 14  3 

1 692 

884 201 2543 

41 51� 
4 í 
,. 2 

1271 

1668 

251 

53 


