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Kö::bi::;t()n.~áfli sr:tolflál(tt Romún iálJa.lI. 
HazíUlk a román királysággal keleten é~ rés7.hcn 

délen is több mint 800 kilometer hosszúságban ~ZOlll
szedo~ léYén, már az 1890. évi csendőrségi zseb
kÖll)'l'hen tárgyaltnk «Utlevél és idegen renMszet» 
cziw alatt - főképen az említett szomszpds>Ígra n"lló 
lekintettol - a két állam o,lathalóinal, közlekedését 
és - minthogy útleyélkényszer áll felIll - a köl
esönös titjuthatáshoz szükséges okmányokat. Nelll 
esz érc1ektelen főbb \'onásokban a szomszédos 
kir.ílysílg közbiztonsági szolgálatának kezeléso\t ig 
megislllerni, részint mert él'dekes összellaRonlítá~t 
Dgcll lL miénkkel, l'észint mert a magyal' CSPIl előr

ség II hatál'szélen gyakl'an jön érintkezésbe u. tnlsL' 
'állam közegei \'el és végül mert a szóban forgó is
meret sok oly jelenségnek lesz megmagyarázója, 
• mit, különben nem fejthetnénk meg. 

RomlmiMmn tnlajdonképen csak most \ an ,\z eg~' 
&éges c~elldőrszolgálat sZl:l'vezés alatt s így It jelen
leg fcnn'lllú közbiztonsági rendszel'eket mind meg 
kell iSlll13l'lliink. E szel'int megkülönböztetjük: 

l·ször a közbiztonsági szolgálat kezelését fillnn és 
'sebb Y'lrosokban; 
2'57.0 l' .\ fő\' ál'osi katonailag SZel'VBzett C~('llrHír
et · 

3.s;'or az ol'szág llatárszéli feliigyeletét és "égül 
4-szel' a szel'Yezés alatt leyő úgyneyczett (/"üléki 
elHlűrségeh (Genrlarmel'ia nu·ala). 

Ad l. KözbiztGnsá.gi szolgá.lat kezelése falun és 
ki.sebb városokban. 

Mintl lOg.\' Homálliában nincs llivatásszel'ii cöclld
Ise:; és sok tekültetben a katonaság is segít köz
iztons.ígi szolgúh1.tot teijesíteni, legelébb i~ uo ka
DBSlÍg g;r,C'l'\'ezE'tét és csak annyiban kell megismer-
ünk, il IllCllll,dhel1 tényleg részt kell a katol1(\ság
k i~ \ pnnic fl közrend éR biztonság fenta,rtá~Ílhall. 

1''>' ' 
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"Miml,m pl'efectl1l'a tfőispánság) székhelyén .ronde. is. lIa t(~ür(b nincs, akkor községröl·községre II 

fúll egy clorobancz·gyalogezred,. vagy .. p.€lhg rgy Chef cIc garnison által kirendelt cií.lií.ras viszi a .il" 
lOyaRezl'ed tclí.larasi), esetleg mmclketto IS Yall cl· lantést, hlt tettleges állomá.l1ylÍ. ily 10\'as nincs. Ha. 
helyezvc melyeknek századai kisebb "árnsokhnD, .,,· 'rall'''''OI\· bűneset nyomozásánál esetleg a pillanat· 
eset.leO' f~ntosabb községekben állomásozIlak. Vn!lIl~k mgy ellenszegülés leküzdésére az 
oly c1~robanczok, lúk három évi és 01ya~10k" k 11, 0\ ei"el elégtelen, akkor köyetclheti, 
é,:i tettleges szolgálatra kötelezyék, ntób~lakrol fl , tartalékos állománylÍ. dara· 
ball csak a harmadik czímszónál, "UgylS az orsz.Bg en ki; ezen esetekre yalamel.re~ 
hatál'széli felügyelet.énél lesz említés téve. Azon .koz. fegyverzettel is rendelkeznek a közsé· 
5&0'01,ben. hol semmiféle tényleges lmtonaRág lllllrs, cle m:lskülönben a bűneset kinyomozásá"alnem 
re~clesen egy tarta.lékos altisztet "agy idő~cl)b ka· türü!1nek; megvárja, mig a prefect vagy al· 
tonát (Chef ele O'o.rnison) bízJ1n,}{ meg, a la.n nem tl~lispán) és az ügyész a helyszinén meg' 
tettlC' o' es leO'ény~éO'et bizonyos tközbiztonságl) némelykor tényleges Mlományú eloroban· 
"álat~k~'a kircndel'hcti, azokkal katono.i rencle hoznak magukkal és a nyomozásr!l- nézye 
közöl stb. adnak az előljá.róságnak, melyet ez a ka.· 

A. prefect székhelyén "agy a városi viszen keresztül. Hogy az ígr 
területén levő tényleges elorobancz merőben avatatlanok és szak· 
katonák a közbiztonság fentartása . ' . legtöbb esetben selejtes eredmény· 
ll, }Jrefect, valamint a· rendőrsé~ ~Jt.al 19ényh(' el, ismeretes dolog, de könnyen el is 
tök fi hogy ez gyakran tortomk, az al Ha ezen káros körülményhez még hozzá· 
tünik ki. hogy jelentékeny bií.ncselekménynek kell 

Közs ~ o ekben az előljáró,ság tartozik a köz a nehézkes előljáróság a még nehé;.:· 
sáo'ot f e~1ta,rtani, mely czélra a biró (primar), mozgásba hozza és a nyomozÍLs 
eskúdtek és nehány szolga (rendőr) áll végett o.z urakat is a városból kifá· 
ZéSl'C s ezen fn,lnsi rendőröknek, to.lán a teh:í.t csekélyebb beszámítású bií.n('s('· 
véért, ogyenruhájuk is "a,n, melyet szo egyszeriíen elhallgattatnak, esetleg elsi· 
,tllmlm:í.\'al felölteni kellene. Ezen egyel1l'\11H\ ; ha elgondoljuk továbbá, hogy Romániában 
czia·aJa.kú sal)lm "örös alszéllel, szürke kÖlwny, község szerteszét egymástól messze feln'ő 
kék kabát " örös hajtókával, szürke nach'ág hova o. községi rendőrök el sem jutnak. 
szeO'élylyel és csizma. A rendőrök f'egy,YC:J'zdc nem örömest jelent fel bűncselekménye-
ú'a,r~z llll\rkolatú széles kés, továbbá forgol'mlinly cso.k o. távolság végett is; ha végül még 
ae úO'y a ruh{~zatot, mint a fegyyerzetet is ko\'(\ \'Ilszszilk, hogy úgy a községi, valamint a 
hasz~ál.iák. A városok rendörei is ~p en íg,\' \'11 l'onc1őrség cso.k a község vagy város terti.· 
felszel'el\'e. tllrtjl~ úgy a hogy fenn a közbiztonságot, ele 

A községek belsejében .tehát a közs.é,gi . erdők, mezők, közlekedési vonalak, 
sá"ok tartják fenn a közbIztonságot sapt. kOl'csmák, malmok, sz6val emberlakta 
k el R h o. ezek valamely büntetenelő csel pontokra teljességgel senki sem ügyel fel. 
bukkannnk, akkor táyirati jelentést tCRZIl hiímyzik a mindenütt és vára.tlanul megjelenő 
pl'efecturára, valamint az államügyésznek ( II közhátorságnak, másfelől pedig számba 



RelJ) jöhet azon őrködéR, ,t mit részint közRégi 
őröl •. J'észint katonn.k a nagy ritkán előforduló AJ A /öuárv.<i loras csend{~rsl.q. 
lüséretek alkalmával teljesítenek, ha lllÍnclezen körül· 
lllényeket összegezzük: a közbiztonsági állapotokat Bgy iima.gy parancsnoksá.ga alatt két sv,{,v,adoH 
Homími:í.ban gyengéknek kell neveznünk, külöuösen négy föl~n.clnagy, négy hadnagy, két őrmester (ser~ 
" sz"hac1 közlekedés biztons(,ga szenved legtöhbe~ g~llt llll\Jor ), 18 szakaszvezető (sero>entJ és 450 em
júllt'het a községekh en élő n 'p zöme romlatlan i ber It. i. tizedes, örvezető és csendŐrből) n.11. A tisz
réRv,hen nlnyomott állapota. részben kitannlutlaD' tek II hadseregből helye7,tetllek át, a leo>énysé"et 
ságlínál fogv" "személy- és n gyollbiztoll8n.gllt ~edig ,közvetlenül . cs~n~ől'J1?k Rorozz,ík be hn.r~m 
ritkán z"varj" m eg. Bizonyára. a felsorolt kárOR erre es ,\ katonai lnkepezesre fekt E'tik a fősúlyt. 
llOtok hirták rtÍ a román kormányt, hogya! fegyYerzet lovassági kard, Martini-relli!szerií. ka-
számíua csendőrség fokozatos feltÍllítn.sát rabély, fehér szíjazat. A díszöltözet euy síu'''a pléh-
mely felállíttÍs múlt évben már kezdetét ~iitétkék kabát pirossal szegélye;ve. A lJÍrossal 
)uelyről külön fejezetben később knhátlebbeny előszögletei felfelé visszn Yan-

:\Iiként már említettük, a vidéki városoknn.k nak h[\j~Ya.; ~'~~1 továb?n. testhez álló fehér nar1rág, 
rnhn.zott reni!örRég:e ll1üködik a te,rllm: jelnl er? lakkcsizma, sarka.ntym-al és sárga 
tartása körül s ~ünthogy rendesen rnll~·o.ltok .; ~ s~rga gombok lav osak. f'i közönséges 
tonaság is yau kéznél. meg a biróság is, ~II!IZ llt sotetkek sapka, llgyfl.lllly kabat, mindkettő 
aránytalanul könnyebb dolga van, mint a pIrOS SZtlgélylyel, szürke nadrtÍ" és ily köpeny véuül 
renclőrRégnek, de a rendelkezésre álló eAzk téli c~iz1lltÍhól ~~l. !'Z ?rmester ~l1egközelítőleg' 50 kl'., 
az allmlmazotta.k értelmisége sokban t"',,~v,n.t."kn,"_ sznl,!lHzvezeto 30, tIzedes 20. csendőr 10 lu. zsol-
miért is érr1emleges 'bil·n.latba a b .. kup. 
illetőleg, nem is bocsátkoznnk. ! lomscsendőrség' teendői a következők: 

Testőri szolgálat a király személye körül' ünne-
Ad. 2. A fŐvá.rosi ha.tona.Ua.g nJkalmával a király kocsija előtt és ~l1ÖCTÖtt 

őrség. díszben; ., 
E czím alatt Romn.niában katonailag h) díszes temetéseknél 4.-8 ember elől lov!l.O'ol 

két lovas- és két gyalog-csendőrszázacl van, bs 1\ csali,d kivánja; ., , 
mind Bukurestben, az orszn.g fővárosában, ej ~. gya!og csendőrség és rendőrséggel egyetem-
szolgálatot, kivéve egy (a II. számú) ben éJJel cu·kn.ló járőröket küld ki a fŐvn.rosball; 
,",zázadot, mely Jassy városn.ban van ti) fogolykis(h-et a főváros közelében leyő Yaca-
város részél'e s mely csendőrség az . mti fegyintézetből a tön"ényszékhez és viszont; a 
seregnek képezi kiegészítő részét. A ,foglyok v,{u;; kocsiban (duba), a ('sendőrök lóhtÍtolJ 
rendőrség is va.n, de aránylag csekély szám mennek, továbbá kényszermunkn.rl1 elitélt fegyen-
a csenclőrség képezi a végrehajtó hatalmat, ki~érete sóbn.nyn.kba, végül ,. 
a közbiztonsági szolgálat nagyobb részét, jól külc1önczRzolgálat, ha 11 törvénYRzék vagy rel1r1-
főYtÍros főkapitányi hiyataln.nak (politia ek ~züksége van rn.. 
ren<lelkezésére yan bocRtÍjtya, úgyszintén a tii', r,,~nvOa:. 
~z~knek is. 
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IIml, :I ycrcioron1i yasútállomásra egy altiszt öt 
B) A ,lő vá/'usi ,qyl alug, cSe1ulő/'sé,ll. d" l h t . fl' It ' l 't escn, orre " a\:o~l a egyszel'l e va assa, nun az 

Mindenik siázacla egy-egy százados, három fö- orszug hatarszelere azért yezényeltetnek, hogy a 
hadnagy, egy hadnagy, egy őrmester, kilencz sza- "asuti inc1óházalmál a csendet és rendet fentartsák 
kaszvezetö és 180 emberből (tizedes, ön-e7.dő es s az útlevél yizsgánál segéc1kezzenek. Ezen yez~
gyalog csendőr). A szolgálati kötelezettség éR a ki- nycltctés tartamára a gyalog csendörök katonai te
egészítés egyenlő a lovas csendőrségéhez. kin!etlJcn a határitllomási dorobancz-tisztnek alá 

A gyalog csendől'ök fegyverzete Martini-féle Mtul- vanuak rendehe, a szolgáln.tteljesítés dolgában pedig 
töltő puska, yágó szurony és fekete szijazat. Az öl· 8 I'égállomási rendőrbiztos és yámhimtalnak rcn
tözet világoskék köpeny és nach'ág, sötétkék kabál delkczé~ére állanak; 
és ilyen tábori sapka, minel a négy "örös szegél:-Iyol, d) szintén egy havi felváltás sal egy altiszt három 
a köpenyen fehér hajtóka, két sor fehér gombbal, escndőlTcl ,-ezénveltetik a csend és renel fentartá
a kabáton fehér vállszalag és egy sor gomb, sára nyáron át S'inaiába, mig a királyi udnu'!artú,::; 
nyál'i csizma; szolgálatban franczÍl\ szabáRú és fe· ott időzik. ~inaiában egy század c1orobancz állan
hérrel diszített sapka, melynek tetejéről afszhcn az dóan (os nyáron egy vaclászzászlóalj is állomásozik j 
el'llyőig érő fehér lószőrcsomag csüng alá. A dísz· naponta egy tizedes két csenelől"l'el vezén~-el-
hez tartozik végül a jobb "állról alicsúllgő és 11 bnkul'esti északi pályaudvarba Yasútügye-
a jobb mellet eliszítő fehér dús zsinórzat. A kiknek rendes őrszobájuk van j 
fokozatot a sapkán és az öltöny karján alkalmazott fi törl'ényszékhez (tribunal) naponta egy sza-
fehér szalagok száma mutatja. Ugy a gyalog ,-ala· \'czetű 6-8 csendőrrel rendeltetik, hogya Ya-
mint a loyas csendőrség szolgálatban keztylí.t ','O," 'WMofllres.n fegyintézetböl a lovas csendőrség által be-

A gyalog csendőrség fizetésére nézve megjegyz0nd6, yjzsgálati foglyokat átveg:vék, a biróság elé 
hogy minden rendfokozat 10 uani, vagyis öt kraj· a tárgyalás alatt megőrizzék és yissza-
czárl'al kevesebbet kap, mint a lovas csendőrség. de újból ÍLtaelják; 
három évi szolgálat után aránytalanul magas a szol· a nígóhfc1hoz naponta egy tizedes hat csend-
gálati pótdíj. Az első három év letelte után két-kél rendeltetik ki; ,ezeknek kötelessége felügyelni , 
évre történik a további szolgálatra való kötelc~ett · csakis az egészségügyi bizottság által meg-
ség; nyugc1íjigény 12 él'i szolgálat után :-an.. és megbélyegzett marha vágassék le és hús-

A fővárosi gyalog csendőrség szolgálatI teenelől ne forcluljon elő; 
következők: gv,Íni előadások és hangversenyekhez renclesen 

a) A főkapitányságnál 24 órai szolgálatra 4 csendől'l'el vezényeltetik a csenel fen-
~l.ltiszt és 20 csendőr van naponta kirenclell-e, 
főkép a fogdák előtt állanak őrt 3-3 órai fel vál- eskü"őkhöz, vendéglők és kert
tás~al j !aI!,helYls.eg,QklDe, ha az érdekelt felek vagy a yendéglős 

b) a fővárosnak 17 kerületében mÜlc1en kcriileti csendőr rendeltetik j ezek a rend fen-
kapitánysághoz esténkint 3-4 csen előr vezén~'clto· kÍYül arra is őrködjenek, hogy hivatlanok 
tik, kik őrjáratokba osztatnak és a rendőrség jeg.\' nélkül a helyiségbe be ne hatoljanak. 
tagjával éjjeli őrködést teljesitenek j ri pórnép mulat. oda a kOl'csmál'Os óhajttí,sa 

e) apredeali yasútállomásl'a egy altiszt hat cs is hiyata,lból rendeltetik ki csendőrség. 
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A li) és íj pontok alatt felsorolt szol"!ÍJatokél'! tudja magána,k kivínJi, sorsával 
igénybevevők minilen altiszt és csendŐl' után mert nem is önállóan vállalt 
Irnncot fizetnek. Ennek ,,, része a hó \ és szolgii.lati eredménye 
legénység között egyenlően felosztatik, 3/. része sok kid,nni va,lót hagy fenn. Nyomasztólag hat. 
a századpamncsuokság belátása szerint haSZlll1~ fih' (u'osi csenrlörség miíl,örlésére azon körül-
10km fordíttatik, p. o. fogatokat "ásároInak ~s i,;, hogy szolgálatát rendesen polgári hiva-
tana.k fenu, hogy a legénység sürgős esetekh~1l \'pzetése alatt vagy rendelkezése szel'int és 
Sfin a heJyszinén teremhessen ; ,hPCll kell tpljesítenie, kivéve a fogoly kisére-

j) mindazon foglyok elkisérése a határsl\(;Iig, Er.Cll szolgálatot felhivíts folytán önállóan tel-
az országból kiutasíttatna,k, továbbá a vaslltoll. dc fegyvert csa,k akkor hasznó.lhatnak, ha 
leg a zárt kocsiban (duba) történő kis fogoly szökött meg, más, ese~ekhen a 
kényszprmunkára itéltek. más fo"clákba sználat azon esetekre szontkozIk, ha a 
városokba kisél'cnelők fe'elezése, ltii.lönösen a ri himt!l.lnok D,zt saját felelősségére elrellaeli,-
lo\'as csendől'öket czélszerűen használni nem ez soha. sem történik. 

kj segélyszolgál!tt a királyi Ü"yéSll és 
él . b' tt' '" Ad 3, Ha.társzéli felügyeleti szolgálat sz n IZO sagnak, ha a fövárosban yalamely 

tény követtetik el, végül . Romániába.n. 
l) tűzeset ya'gy mlLS elemi csapás esetén :L RouHílliímak határszéli őrizete a dorobancz katona-

a személy- és vagyonbiztollság fental'tíLsa. m B bízva. Említettük már, hogya dorobancz 
A J assyban állomásozó 2-ik csendől'szÍl.v.adnsk ezredek a rendes sorgyalog ezredektől meg-

most felsoroltakka,l teljesen azonos teendűi ' lévén. részint három, részint öt évi 
azon különbséggel. hogy az iczkányi éH szolgálatra kötelezett katonái vannak s ez 
llatárállomásokra küldi a csendőreit. Siuui["'al azok, kikre a határszél őrizete bizva van 
semmi dolga sincs, !lZ öt évet akként szolgálják le, hogy az első, 

A b) lj .i j k j és l) betűk alatt említett ici kiképezés után évente 5--6-szol' beszóllit-
a csenelőrség löfegyvel'l'el is, a többi eRetp.khon c .... lí. )e! .. "IIIII1 .. 8---s napig ,~ határszélen őrköduÍ. 
oldalfegyverl'el jelenik meg. dOl'obanCll század az ő területéhez beosz-

Miként a 12 pontban felsorolt szolgál!ttok Illll s határszélen létesített őrház vagy őr-
ják, a közbiztonsági szolgálat minden Íl.g:íban a legénység felváltása, ruházata 
gyalog rendőrségnek van legtöbb elfoglaltsága 1\ lévén, előre gondoskodik, 
városban s nemcsak minilellféle hatóság, tgy meghatározott terv szerint idejeko~án tud-
még magánszemélyek is igénybe vehetik :1 u(ljn minden faluban a Chef de Gal'lllson-nak 
pal'lHlCSnokság útján s talán épen ezen soko dOl'Ohanczok nevét, kik a hatál'széli örházhoz 
s a néppel való szüntelen érintkezés ' clcntlők. Említettük már, hogy minden köz-
dig a lealázó bÍl.násmód, melyet a bef;IYlLsos, :1 hol tényleges katonaság nincs, egy szabad-
nagy uraktól nyilvánosan kell. a csenclői'ökllCk nltiszt vagy közember az állomás katonai 
ran eltürnie, végül pedig a silány fizct(~s, (Chef de Garnison) hivatalát viseli, a ki 
ll,om, enge(~i őket független önél'zete~Héggpl a beic1ézett c1ol'obunczok pontosan meg-
h'plll: okaI mmak, hogy It csendŐl'~úg :I század ítllomásán, hol a legszükségeseb!> 
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l'uhtízat u. m. sapka, köpeny, kabát vagy ("zéira ahatárszélen 85 őrház V>ln, melyből 
kitli, továbbá fegyverzettel és 6-6 bani (3 kr.1 en és nyáron meg va,n szálha c1orobanczok 
zsolc1dal elláttatnak és akként indíttatnak útba, 1O~.,.. lIlUil, a többiek csak nyáron és őrház helyett némely 
az ől'háznál egy teljes hetet töltsenek, - a csak őrkunyhó van ágból vagy gömbölyü fából 
nap jövés-menésre van szánva. és fa,kéreggel födve. Az őrházakba l'endesen 
Altiszt-őrházparancsnok a három éves pmbpr, - anyárinkba 3--4 vezéllyeltetik, 

czokból rendeltetik. Több őrháznál és úgy hogy az egész határszélen 7 tiszt, 56 altiszt és 
nincs altiszt. A legénység ezen tettleges sz 399 (lol'obancz szükséges egyszerre. Mig a tisztek 
alatt sajátjából tartozik magát élelmezni, az á . 1\11 a d, addig a nyári őrházak (piket) száma 
csupán a napi 3 kr. zsolrlc1al kárpótoltatik. irlőben növekvőben van. 

A könnyebb kezelés, ele takarékosság a dorobanczok akként teljesítik, 
jából is sok századparancsnok alkalmazza azon I1n'n:i'V'''''O.1 egyenként vagy kettősivel 
szert, hogy az örházakhoz felváltásra menő egész a szomszéd pikptig (őr-
banczokllak sem ruházatot, sem fegy"erzetct s lehetőleg minden jelenségre figyel-
ad a század-állomáson, hanem afeh'áltó csoport a hiányos ellenőrzés tudat{~ban s l~ még 
elöc1étől úgy a rnházatot valamint a fegy\'er~etet _ h;Ó", .. ,,,nl'b fizetés mellett nem el'őltetik magukat 

A dOl'obancz ezreitek fegyverzete Martini-féle hútnl. I I(lll attaI és lelkiismeretességgel s általában 
töltő puska vágó szuronynyal ; fekete szijazat. A dara· utolsó két év a.latt tapasztalható, hogy a 
banczok ruházata áll: fekete báránybőr sapka oorobanczok megállítanak és letartóztatnak 
tollal, (ezért «curcani.-nak is nevezik) fehér \':b1~' nélkül egyik országból a 11ll.Í.sikba átszökni 
nadrág, téli csizma, szürke kabát és szürke egyéneket s a közelebbi román yámhh'atalhoz 
Yilágoskék gallér illetn hajtókával, de a ele ezen ritkán történik meg, c1a.czára 
öltözeti szabály szerint a gallér és hajtóka oly tömeges az át~zökés . 
.a sapka pedig fl'anczia szabású. haHn'őrizcttcl párhuza,mosa,n nagy fOll-

Románia határszélén az útlevél I,ezelést és [Li án a m. kir. csendőrségnek is ugyan-
rendészetet a vámhivatalok végzik és segíts itt csak azon - mindkét félre nézve 
dorobancz katonák vannak beoszha, a kik töb - kérdésről t. i. a h~,tárőrizet11él 
őrök gyanánt vannak felállítm az út mentén. , legyen említés téve. Ugyanis a 
eltérés Prec1ealon és Verciorován - hol vasuton !lm az orszagos határt egész hosszában pon-
tömegesebbell történik az országos határon yaló lllegjelölte; gondoskodva van, hogya határ 
kelés --: csak a,nnyiban van, hogy ezen a két felismerhető, erdőkön keresztül nyolcz 
l'enc1őrtlsztviselők végzik a többi államrenrlőri . lesre letarolva legyen. A határrenclezést 
ket, de az útlevélkezelést a vámhimtal teljesíti, ot két lillam egyezményt kötött, mely l\Iagyar-
l'estből vezényelt gyalog csenc1őrök segítsége az 1888. évi XIV. törvényczikkben nyert 

Románia egész országos határának mentén s melynek egyik pontja azt tartalma.zza" 
országgal szemben vagy is az uO"ynevezett ott, hol a határ mentén nem nyitható kiilön-
pontu-tól kezéh'e (triplex confini~ull), hol Ílt, illetve ösvény a határőrző közegek (c8e11(1-
Bukovina és az erdélyi részek határai IOl'obancz('k) számára; ott ezen közege lm közös 
egész Orsováig, c1orobanczok teljesítik II ha,tárőrizet uJat közleked'ési ösvény vagy út gyan:1nt 



::l 38 

egyenlő joggal hasznfÍlják. Ott, hol ezen 
yonalon sem lehet menni, mert a ha,tár ya""y csendőrség Romániába.n. 
élen, vagy folyón, vadpatakon, omlfÍson s't"b. Mtir SZíll1l0S évvel ezelőtt azon llleggyőződ~sre 
melyen haladni képtelenség, a hol tehát a [{omániában, hogya közbiztonsági szolgá-
őrizeti közegek kénytelenek helyenként a ~\f,'OnlSZI~f~,tDlll~ olylttén kezelése, miként az ezen ösmertetéshen 
állam tel'ületére átlépni és ott haladni, ezt ítl'e Yan és az állapotok továbbra is ta-rtllatllt-
ményileg a két állam kölcsönösön biztosított!t; 1\ Yidéken müködő csendőrség felállítása tcr-
is midőn területi nehézségek mÍ!ttt !t tt c közben, több állam cselldőrséQ'ének rend-
közegek számára csltk egy ösyény "an azere - ,ezek között a magyal' is - ta~nulmÍlnyoz-
ként az egyik, helyenként a másik lAtott, ullg yégül a hazai viszonyokat is tekintethe 
yonul el, a közegek ezt mindenkor Té\~, 1 ~93 . Augusztus 30. kihirdették a virléki csend-
használhatják. P. o. a csii.gési és pricsketői 6rs(.1( l~le tbe léptetéséről szóló törvényt s ennek alap-
örsök k~zött az országos határt, egy yadpatltk évben kiadták a csendőrség szeryc-
mely SZIklák között vezet és 25-ször kell c l<S szolgálatfÍról szóló utasítÍtst. N em lehet 
~ vonalon l:omán területre átmenni a magyal' hogy ezen utasításokat részletesen ismer-
omek s nszont ugyanannyiszor átjönni :\ azokat biráJgassuk és a miénkkel összehason-
d,orobanc~llak; a fődolog ilyenkor az, hog'y jt'.llehet igen sok sajátságos intézkedés "an 
fel se vegezzen semmi hivatn.los ü"'ykődést . . csupán főbb vonásaiban legyen tárgyah-a 
másik félnek területén VMI, m ert a közös szolU~zécl állIlom ezen uj intézménye. 
ösvényen csak áthaladni szabad. Így p. o. MilHI ~n ek előtt az ország közigazgatási beosztását 
dolog lenne, ha magya.j' cSlllldőr határszéli ["lU~rni, mert az uj csendőrség szervezete sz,,-
közben akkor á.llítn.nn me'" ~lZy ahoz alkalmazva. Romániáhml :-10 megye 
'tI' Ut kl • " '' ', f' k a epo, a - (Ol' motozn fl m eg <'gy csempl'sl'lt" a rt ónö e egy prefect (főispán). 
tartóztn.tna le ntlakit, midőn közös pori;.vázlbi 5-10 jár{~s van, mindenikndi: 
használva épen romfÍnia.i terület.en van; do lll' (alispán) áll az élén; a. jál'l~s 
magától értetődik, hogy lt tÖl'Yél1.1' 8S módon és I és öná.lló községekből áll, részint 
tel'ii.letell letartóztatott vagy e15Yel'letenr1ö ól (egy csoportban 2-il község 
közös uton átkisérni almdály l1 ?lkül szaun.d. «comuna ruralii." (vir1éki községn<:'k) 
joga, és kötelezettsége y!tn a c1orohancwk s innen a csendőrség neve is. A község Cb(l-

Ezen körillmények részletezés e szükségesIl0 nk Pgy közös előljárója 1'n.n, ki r ent1esen n. eSt)-

l~oz ott, mert közelebbről 'l jogok félre rnntllsabb közspgében székel. 
es ebből kellemetlen surlódásol;: lll<:'rilltek 
állam közegei között. a) .d ~'ÍdéJri c.Yrmdőrs~q tagOZ(Ü{t. 

A két állam közt létrejött és fOllnej,h t' Iljol111an szervezett csendőrség, mely 1894. éYi 
ú~yezll1ény szerint n, mo st t í1.l'gy"lt kÜi\ii~ AUj!Il,ztns l-Yel csak két hac1testpal'ancRnoks{~gnak 
bIzottságllltk. kell megá.llapítunia. , a Uli J11I'glo buenresti 2. és jn.ssii 4. tel'ületén kezdette 
ugyan, de hl\'atalosan a csenc1őr örsökkel Ill Ó;: ~g~' tábol'n?k mint csen~őrségi. felüg~'elő 
ezentul fog közöltetni. , kmek c1a.ncl:U'parancsnoln rangja van. A 

l-~ő és ga.Jatzi 3. hadtest területén n.Jkallll:\s 
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legénység hián:váb:tll csak lllOSt áll:íthdili fel a mint híU'Olll miniszternek n. lll. hadügy-, belügy- és 
őrség, noha 1895. évre szándékolta.tott. miniszternek van alárendelve. Eltekintve 

~<finden hadtest székhelyén egy cseni! szervezetben gyökerező alárendeltségi vi-
van kerületi parancsnoki hatáskörrel. ki a nemcsak az említett miniszterek, hanem a 
parancsnokság területén levő csendőrségnek lmrfi1~C8'..u~köl .. bccsö közegek is n. m. a főispán a megyéje terü-
noka. Minden vármegye székhelyén egy a törvényszéki elnök és Mlamügyész 
század lJarancsnokság van egy százados, egy a hatáskörébe eső örsök felett. az alispán 
tiszt és kezelő személyzettel. j:íl'ttR!l. székhelyén és a községnek előlj{u'ója 

Tekintet nélkül amegye terlUetére lllinilen ott netalán állandósított csendőrörs felett nem 
egyenlően hárolll szakaszra iplnton) oszlik PR hanem para,ncsailási j oggal bir. A tisztekre 
három szakaSZlJarallcsnok őrmester lsergent ki ezen alárendeltségi viszony; ezek a 
kik a szakaszhoz tartozó járások egyikén részéről megkereséseket kapnak, illehe 
belyén áUomásozllak. A eljárás czéljából fl, tallácskozásba is 
köiött megközelítőleg egyenletesen vannak az 
felosztva, melyek két főbb csoportra oszlanak: 
csoportba tartoznak a megye és járások székI! 
levő örsök, melyeket örsvezetők (sergent) - éR kÖII'llIll1lerö 
ségi örsök, melyeket tizedesek . . . 
des, caporal) vezényelnek. Amegye székhelYPIl 
örs három lovas és három gyalogcsendől'höl 
egy-egy örsvezető parancsnoksága a.latt; a 
székhelyén (plasa) levő' örsöt egy örsyezető éK II 
('Rendőr képezi, kik mind lovasok. 

.\. községi örsök egy tizedes és legalább 
e~enc1őrből állanak, de létszámuk akként ynll 

;ílJa.píh·a, hogy minden 100 polgári csalác1m 
csendőr jusson. A századok amegye. - a 
az illető járás székhelyéről llcvezfetnl'k el. 

_\ megye és járások székhelyén levő eselltl ' 
tizeclesi renclfokozattal birnak; a többiek kÖz(,lJl"OI·."~ ... un:I ,,"., 

(le sem a brigadier, sem a calJoral, sem a tizod 
nem megy csendöraltiszt sz:1mba. 

b) Rendeltetés és alá1'l"I1(lelt.~<qi. t'Íszolly. 
c) Kiegészítés, fel.sul'elés, illetékek. 

_\ románio.i vidéki rsendőrség katonailn-g" \"1111 57,pr· 

w zve és a közbiztonság vabmült a l'enll fcnlln·tá· .\ cI'cn<1örtisztek többnyire a hadsereg lm'as állo
~:íl'n, a tÖl'Yények végrebnjtására s különösPIl II köz· :. 'iilIlle \"allJ(!l vétetnek, de tartalékos vagy már kilépett 
lekedési vonalak hiztonságának megörúsél'c YIID Yiseletü tisztek is felvétetnek. Minden csendőr-
h ivRtva. Ezen hivatásból kifolyólag" nem k(·\"r~ eLb loyn~ítva van, ile lovat sajátjából köteles venni. 

Ifj 
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A lUt(lscrcg illeték és ll~'ugc1ij szabályai lel"ö csendőrség mindenben külömbözih: a községi 
tisztekl'e is énényesek. órsököll ' leyőktől, így az illetékekben is. Ugyan is 

A csendőrlegénység a kiszolgált órlllester szakaszparancsnok havonta 45 frt, örs-
katonák és milicz (dorobll.nczokbóll :32 frt 50 krt, csendőr 30 fl·tot kap; a községi 
lékosokból egészíti ki ma.gát. A !éJ!·IClull- . ,örs1ik tizedes örsparancsnoka havonta 22 írt 50 kr., 
nek R.omániában hOll illetékességgel kell csendőr 15 frt fizetést kap_ A fizetések egy hal'ma<la 
il'lli és olvasni, továbbá a négy alapmódozat kózétkezés, két hal'mada pedig fizetés gyanánt 
számolni tudnia. A jelentkezők életkora 24.--1-0 l minden szükség fedezésére, kivéye a lakást. 
'közt lehet. atok sorrendét tekintve az étkezési pótlék 

A szolooálati kötelezettség a csendőrségnél ,it an töltött minden napra 50, 37, 2:), 15 
ennek letelte után csakis öt-öt évi szolgálatra jál'. Miként már fennebb is emlíh'e 
lezheti nlinden egyes magát, tehát a szolgábli szolgálati pótdíj csak 5 évi tettleges szolgálati 
dij is csak öt é,- után kezrlöc1ik és öt él' ut{tn lIt,in adatik é. p. a fizetésnek 20 százaléka, 
poroc1ik. szolgálat után 30 százaléka és 15 él"i szolgálat 

Minden csendőrségi egyén kötelezi magM, .(.(J százaléka. P. o. egy községi örsparancsnok 
tettleges szolgálati ideje alatt s~mmifple má~ üz 6ri szolgálat után 4 frt 50 kr, pótdíjat kap havonta. 
különösen kereskedést, korcsmat, bel'letet nelll A nyugdijképesség csak a betöltött 15 énel kezdődik, 
sem más által nem tart.at. ki pedig tettleges csendőrszolgálatának 25-ik évét 

A mc"'ye és járás székhelyén szolgálni botöltötto, annal, nyudíjképpen teljes fizetésére 
legénység: felszerelt irásbeli folyamodvány:í.t lt igén.ve. A községi csendőrök sem nem nyngdíj-
parancsnokság hoz nyujtja be, mely ugy k, ~elll yégkielégítést nem kapnak. 
nyokat ntlamint a folyamodót is megviz . I'tílmszolgálat öt hónapig tart, melynek első 
ajánlatával felszerelt folY !lmoc1ványokat a hónapját a pl'óbacsendőr a század-állomáson 
terjeszti elő, a ki aztán a felvétel iránt hul csak fél fizetést kap; a következő két hónap 
kö~ségi csendőrörsökön szolgálni óhajt6 II járás székhelyén vezettetik be a !lróba-
szintén irás beli folyamodv,í.nyt nyujt be . szolgálatba, mely illő alatt 
séO"csoportna,k előljáróságához, a hol sre van igénye. 
E:en folyamodvány ügyét a községi. alapján könnyií. összehasonlítást tenui 
tület veszi birálat alá s ha a csendőrjelöltet fcl el'edményre jutni, hogy a magyal' csendőrség 
alkalma,snak találja, ajánlatát a snblH'efecthev. b anyagi viszonyok között van, mint 
meg, a ki aztán határoz. nem is említve azon számos más elő-

A vidéki csenc1őrlegénység ruházata és melyeket a szomszéd állam 
mindenben hasonlit a fövó.l'osi gyalog CSPIl csak az eddig emlitett n.datokból 
hez, annyi külömbséggel, hogy a szolgála.tlJaIl, nélkülözni kénytelen. 
nála.mll> föveg nem sapka" hanem a tuzolt és ennek ber~ndezését azon meg~-é-
hasonló fekete pléh sisak. A fegyverzet illetve községnek kell előállítania és 
l"endszerü hátultöltő puska ní.gó szuron:VIl~'ul ; melynek székhelyén a csendőrörs 
szijall,at fekett'. Illii: ltzonban a tisztek és legénység fizetését, 

A ruluí.zat kh-étel(h'el a megy<' és járás H7.~ kllll'tékl?it, lo,"at és lótó.pot a llleg~'() és járá. 

16* 
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:\ romániai csendőrségnek fegyyerhasználati joga 
székhelyén levő csendőrségnek az állan: szolg~,ltllt.jo" kizlÍrólag azon esetre szorítkozik, midőn jogos ön
addig a községekben levő .csel~dőrörsök llynemu koli- védolem ·forog fenn j minden más esetben csakis a 
séuei a közséO'eket tel'heh s 111nen ered azon ,<o,r,u·,_,-,-.. hatósági közeg rendeletére történik a fegyyer 
mény is hoO'y egy és uO'ya·nazon hadtest . s előre is vajmi ritkának mondhatjuk 
melyen ~ mebgye és járás ~~ékhely~n l,e,,:ő az il~' eshetőség beálltát. 
szerre állíttatnak fel, elvIleg a kozsep A törzstiszt évente egyszer, a századparancsnok 
ugyanakkor kellene létesittetniök; az is. ketszcl', a szakaszparancsnok pedig minden hónapban 
a községnek vagy kozségcsoportna~ ~~yagl ~ egyszer köteles örseit megszemlélni. Minden l'endű 
megengedi-e a csendőrségre va,lo. kol~ek~ze~t. uOlU161ő köteles az örs állomásának községi elől-
1895. évben kellett volna Romama tobbl ket JáróslÍgánál őrzött egy lajstromba bevezetni a szem-
testének területén is szerveztetnie a lenok idejét, az Öl'S állapotát és esetleges meg-
de ez elmaTadt részint mert nincs elegendő hagyásokat. 
ember s má;felől mert a községi csendő A felsol'oltakból látszik, hogya Romániában szer-
méO' a legelőbb sz'ervezni szándékolt területen új csendőrség tisztjei a közbiztonsági szolgá-
voltak mindenütt felállíthatók. vezetik mint Magyarországon, hanem az 

élelmezés, ruházat, felszerelés és 
n) Egyéb tudni-valók. znak, mig a hatóságnak teljes 

Romániában is a csendőrség főbb nlllkö<léso dési jog van engedve a csendőrség 
portyázási rel1(~,szeren .ala,pszik. Hogy ~ 
szolO'álatban levonek tekmtessék, nem lenne a szomszéd állam új testületének mű-
fels;erelés valamint a fegyverzettel való valamely birálatot csak meg is kisérleni; 
mérvadó ~int inkább 'egy a - belügymim . meg, hogy sok tekintetben sajátságos 
kiadott .:... könyvecske, melybe röyid szolgálatJ mennyire lesz képes az elébe tü-
bizások is iratnak (portyázási könyvecsk&) fi nagy feladatnak megfelelni és élet-
nélkül szolgálatilag fellélmi nem szaba,d. A bebizonyítani. Magyarországra nézve a 
öxsök csendőreit ezen könyvecskéyel a pg:njneqb<;m!;z~Íios uj intézményből legfeljebb azon előny 
prefectje látja el. ,." hogy innen oda át szökött gonosz-

Minden szolgálati fellépésnel, mmden bun nem élvezhetnek odaát zavartalan nyugtot, 
és nyomozásnál, akáx "an eredmény, a;~,~r nin il kölcsönösség elvénél fogva szakszerüebben 
elj,u-ó csendőr egy «proces v~rbah nevu Iratot s noha a két állam között kiadatás i 
vázlat) köteles szel'kesztenl, mely a nincs, de gyakoribb lesz a tör-
illetve birósáO'nak adatik át. A «proces szórványosan most is előforduló köl-
feltétlen hitelt adnak a hatóságok, mig kiadása vagy a határszélig való tolonczolása. 
érdekelteknek az ellenkezőt bebizonyítani 

A községi örsbeli csendőr és alt.iszt -
arra képesít"e nincs, - proces v~rb~lt nem 
{el személyesen, azt helyette a k,o~segcsol~,Ol:t 
járója véO"zi - különben is a közsegl cRendorok 
'hónapon lt 'csak mezőrendőri teendőket y{'!!OlmeJl7.II!:I · 
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A. pett'yes S~((.l((,fI. * 

Egy magán-detektiv knIandjaioól. Irta:..4.. 

~47 

Ic a .Henségekböl s lllelyek lllegls minni" orős 
IOl;ikai alapon nyugocltak és a l~gtitokzatosabh 
köriillllPnyeket is bámulatos világossáO'O'u.! cleritet-
ttk ki. bb 

Hllllltll'Osa.n maganu'a kapta,m a ruháimat s pár 
Jprilis elején történt egyszer, nyolczn1uhál'<nnblll! pCl'<:Z JlI1lh-a készen voltam arra, hogy har!Ítommal 

hogy amint egy reggel fölébredtem, Sherlock Hol· lelllcnjek a nappali szobába. 
mes barátomat láttam az ágyam előtt állani, teljesen Frkotébe öltözött és s1lr1ln lefátyolozott nő ült 
felöltözve. Lakótársam rendszerint későn szokotl olt az I1bbkban s fölállott, a mikor beléptünk. 
kelni s mivel a kandn,Hó órája azt -.ró regl}elt kivánok! szólította meg Sherlock 
még csak egynegyed nyolczra; meglep LaW~:"'U'IW'l" nclama.n. - Sherlock Holmes va.gyok ez 
föl Sherlock Holmesra, sőt kissé talán son pedig IUrghitt barátom és lakótársa.m cll'. Wat~on 
mert én minden dolgomban nagyon rendszeres ki előtt oly bátran beszélhet ön, mintha csak 
pontos szerettem lenni. volnánk. Ah, örömmel látom, ho"'y Ml's. 

- Sajnálom, hogy felzavartam önt Watson, elég ügyes és tapint,atos volt, tüzet "'yuj-
Sherlock Holmes nyugodtan, - de ma ez már Kérem, foglaljon helyet a kanda.lló mell~tt B 

sorsa édes mindnyájunknak. - Mrs. Hudsont, a milllljál't hozatol> föl egy c.sésze forró kávét is, mert 
asszonyunkat, szintén fölverték, ő l'ajtam adta ön, lllint látom, didereg. 
mérgét, én pedig önön. -Nem 11 hidegtől borzongok,-viszonzáhalk han-

- Hát mi történt? TiÍ,z \"l1n? II nő, mialatt Sherlock Holmes utasításához 
- Nem. Kliens van. Ugy látszik, egy fiatal . a kandallóhoz ült. 

l'endkiviil izgatott állalJotban érkezett ide és - Hát mitől? 
áron beszélni akal' V<lleIu. Lenn várakozik a - Fél~lemtől, Mr. Holmes. RetteO'éstől. 
szobában. Már pedig ha a fiatal hölgyek Fölrlllelte a fátyol~t, mialatt ezt "mondta, és lát-
órába,n kószálnak a főváros utczáin és hogy yalóban szánalmasan izgatott állapot-
álmos embel'eket ftZ ágyukból, ez azt l'llll; az arcza meg yoIt nyulva és Rzinte szül'ke-
nagyon sürgős lehet ft mondani . 1\ ~zemében pedig oly ijedt kifejezés volt látható, 
eset érdekesnek bizonyulna, meg vagyok 1'I,lami üldözött állatéban. 
ződve, hogy ön az elejétől fogva óhajtaná 'ból és alakjából azt lehetett következtetni 
Mindenesetre jónak láttam hát, hogy felköltsem hl\l'lnincz éves lehet, de a hajában korai ős; 
és megadjam rá az alkaImat. mutatkoztak s arczkifezese bágyadt és két-

- Kedves bal'átom, nagyon köszönöm. ett volt. 
sem szerettem volna elmulasztani. rlock Holmes egyetlen gyors pillantással fel-

N em volt nagyobb élvezetem, mint követni állapotát és odafutott hozzá. 
Holmest az Ő nyomozásaiban és csodálni a7.O No ne féljen, mondá csillapitóan s előrehajolva. 
gyOl'S következtetéseket, melyeket ötletszerűen megveregette a karját. - Előre is bizonyos 

hogy rendbe fogjuk hozni a dolgot. 
* A ,Pesti Napl6. napilap IS!):::, évfolyamáb61; Et szűrke81. i.I~ I:Oll ll ttll,1 érkezett Londonba, a mint látom. 

töség szíves engedelmével. Rút iRmer, Mr. Holmes? 
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- Nem; de bl1lkeztyüje tenyerébe egy Azurún ismét az illeg Cll nőhöz fordult; 
jegyet látok bedngm, amely nyih-án -Os~k l~nyit mondha~ok. hogy a legnagyobb öröm" 
jegy. Igen korán kelhetett utra, mert fogok az ön ügyével is épp olyan gondosan foglal-
vaspályához ért, még na.gy utat tett meg kétli~erl~Ku_il~lOzlll. mint annak idején a Mrs. Farintosh esetéyel. 
kocsin, nagy sárban. jutalmat illeti, engem a foglalkozásom maga 

Az idegen nő hevesen összerázkódott és megjutalmaz. Szabadságában áll azonban meg-
bámult Sherlock Holmesra. . l~Z esetleges költségeimet, mihelyt módjában 

- Nincs ebben semmi titokzatosság, mondá ... lVIost pedig, kérem, mondjon el nekünk min-
mosolyogva. A kabátja bal ujján nem kevesebb, 1\ miből véleményt alkothassunk magunknak. 
hét helyen látok apró sárfoltokat. A sárfoltok Ah, sóhajtott fel a nő - helyzetemnek a bor-
egészen frissek. Ilyen módon csakis kétkerekií. éppen abban van, hogy aggódalmaim 
sározhat ja össze magát az ember, akkor is csak és oly aprólékos körii.l-
ha balkézt ül a kocsis mellett. hogy még az az egyetlen 

- Akárhogyan magyarázza is, Mr. Holmes, is, a kihez teljes joggal fordulhatok segít-
bizonyos, hogy tökéletesen igaza van, tanácsért, mindarra, a mit mondhatok neki, 
Hat óra előtt indultam el hazulról s husz II ,~zt feleli, hogy az egész csak ilyen magam-
hat után értem Leatherheadbe, ahonnan ItZ ideges leánynak a képzelődése . Nem mondja 
yonattal jöttem aztán Londonba. . . Uram, ki rilágosan, de csillapítgató felel~teiből és félre-
viselhetem el tovább ezt a szörnyií. izgalmat . tekintetéből kiolvashatom. Om'ől azonban, 
tovább tartana, bele kellene őrülnöm _ .. ~Cll azt hallottam, hogy mélyen bele tud 
sincs, a kihez forduljak, ... senkim, csnp,ín az emberi sziv gonoszságának legtitkosabb 
ember van, a ki törődil~ velem, de az is. Tanácsot fog talán adhatni, hogyan 
keyeset segíthet rajtam .... Hallottam az ön közt, amelyek környékeznek_ 
Holmes. Egy Mrs. Farintosh nevií. asszonys kisa.sszony, figyelemmel hallgatom, 
nek~.m önről, akit ön egy igen nagy bajáb lock Holmes. 
ki. Otőle tudtam meg a lakását ... Oh, Helén a nevem s a mostoha-apámnál 
gondolja-e, hogy rajtam is segíthetne, utols6 sarjadéka a legrégibb angolsz,'\sz 
hogy egy kis világosságot deríthetne alTa II egyikének, a stoke-morani Roylottoknak, 

. ségre, II melyben yergődöm? Ebben a grófság nyugati határszélén. 
nincs még módomban, hogya sz rluck Holmes ráhagy6an bólintott. 
jutalmazzam, de egy-két hónap - ~Clll ismeretlen előttem ez a név, mondá. 
gyek és szabadon fogok rendelkezni a - A Roylottok valamikor Angolország leggazda-
mal ... Meglássa, nem leszek hálátlan. családjai közé tartoztak s birtokuk a határ-

Holmes visszament az ir6asztalához, kivett tul átnyult északon Berkshirebe, nyugaton 
egy abc-rendes kis könyvet és keresgélt De a mult században négy egymás-

- Farintosh, mondá azután. Ah igen, em következett örökös egyÍl'ánt pazar és tékozló 
már az esetre .... Az opál-diadém esete Yolt. s 1\ csa.lád pusztulását betetőzte aztán egy ötödik, 
emlékszem, Watson, hogy akkor még nem i kíutyás volt. Az egész bu·tokból csak néhány 
egymást. . . Illllradt, meg egy kétszáz éves ház, mely maga 
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is súl) Of' kölcsönök terhe ,tlatt roskadozik. Ar. lottok ősi házába ismét beköltőr.ött n. 
fö]rlL'snr ott tengette napja,it, az elszegényedett "rl~.· ,Llr~, egyik sarjadéka: bezárkózott a házába 
toluatft keserns életmódját folytatva az járt ki s akkor is rútul összt'Yeszett 
hl1,n; ,le egyetlen fia, az én mo "U"""'·"'IJUdLJ. a ki csak útjába, akadt. 
fölismerte, hogy életét az ujkor lúi"·"t,,,lm,6,,·,,ö; cHaló.d férfi·tagjaiban úgy látszik, öröklött baj 
alkalmaznia. kölcsönt vett föl egy LunUH",LUI II cBalmem őrjöngéssel határos heveskedő ter-
lehetőn( tette neki, hogy elvégezze az onORi s mostoha·apámban ezt a szerencsétl(·n yér-
mányokat; nzután pedig kiment Calcuttábll, csak még jobban kifejlesztette [IZ, hogy 
tnc1om:1nyánál és jellembeli tulajdonainál fogm . tartózkodott yolt a forró égő\' alatt. 
gyakorlatra és jöyec1elemre tett szert. Egyszer II veszekedéseknek egész soror.ata for-
ban amiatt való dühében, hogy a házáhan j',slll,étel{MIld111t közül kettő a rendőri tönényszék 
lop,í.sok fordultak elő, holtra verte indiai ; úgy hogy yégtére (h. Roylott . Ya16-
<;sa.k nagynehezen menekült meg n halálos lett a falunak s az emberek ijedten fIltot-
Igy is azonba.n hosszn,s fogsá.got szem'edett é~ ha meglátták, mert rendkívül erős ember és 
mint mogorva, kiábrándnlt ember tél't hmm AnI!Or.~BgjlaJO,1l teljességgel nem bir magán uralkodni. 
országba.. It héten a falub eli koY{~csot a korláton 

Még Indiában tartó7.];:odása f1,latt történt. ül belehajftotta a folyóba., és én csakis min-
dr. Roylott nőitl vette anyámat, Stonel' lehető készpénzünknek az összeszedéRénl tud-
fiata.l özvegyét. Julia nevű testvérem meg én ikrek elejét venni annak, hogy ujabb, nagyobb bot-
tn nk s csak kétévesek, mikol' anyánk Roylottné Ile keletkezzék. 

Anyánknak jelentékeny yagyona volt, a mely nem voltak, kivévén a ván-o 
Irevesebb, mint évi ezel' fontot jövedelmezett s ő ezeknek a csaval'góknak meg-
a vagyont, illetőleg a jövedelmét teljesen it szabadon táborozzanak azon a néhány' 
hagyta, ameddig tudniillik mi nála leszünk. gazzal benőtt területen, mely a családi bir-
azt kötve ki, hogy ha férjhez megyünlr, megmaradt, a miért aztán cserébe elfogadta 
éYi járadék illessen meg bennünke.. sátraik vendégszeretetét, sőt néha hetekig is. 

Kevéssel azután, h<;>gy Angolországba velök kóborohli szerteszét. 
tünk, a,nyám meghalt. Crewe közelében, kedvelője azonkívül az indiai álla-o 
baleRct okozta szerencsétlen halálát. Dr. és most is tart a házban egy csita-párduczot, 
ekkor. letett arr 61 a kisérletéről, hogy egy páviánt, a melyek szabadon járnak a ház, 
01'\'051 gyakorlatot teremtsen magának s e s melyektől a falusiak majdnem annyira. fél-
nünkPt ősi hajlékába, Stoke·Moranba. Az októl. 
maradt ngyon jövedelme elegendő volt Holmes, mindezekből, hogy Juliá-
mÍllden szükségletünket födözze és nekem nem volt nagyon kellemes az éle-
hogy boldog életünknek semmi sem áll C~cléd nem a,kal't nálunk megmaradni és sok 

De mostoha-apám abban az időben lIIagnnk végeztünk a hár. lröl'ül minden dolgot. 
tozlÍson ment át. A helyett, hogy . cSlIk harmincz éves volt, mikor meghalt, de 
kötött volna és ellátogatott volna a mnr fehéreclni kezdett, épp úgy, mint az 
u' kik eleinte na.gyon megörültek annak, hogy il is. 
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- A teshére tehát meghalt ? - kérdé ölwrloek lIolmes. dr. Roylott korán tért be a hálószobájába, jóllehet 
" _ Most ll:ét éve. S éppen az ő haláláról llknrok ludtuk, hogy nem feküdt le, mert Juliát bántotta 
'~:mnek. SZÓllll, Mr, Holmes, viszonzá a leány. Elkél)' az P I'ŐR indiai szivaljainak a szaga, a melyel,et ren
.!l: ellietI , hogy olyan életmód mellett a milyet wi des en RzÍn1Í szokott. Julia hát kijött szobájából és. 
folytattunk, nem igen lehetett arra e~et ho';" IllS' átjött énhozzám. Hosszabb ideig maradt' nál!Lm~ 

.gu~kh?z , való leá?:>oklml é~·intkezzünk. De ,~~It egy közelebbi férjhezmeneteléről beszélgetve. 'l'izenegy
~.aoynenenk,. anya~n!Lk haJ!Ldon hug!L, Miss HOllo, fölállott, hogy visszatérjen a szobájába, de· 
na Westphall, a kl Harrow közelében lakik R II ki. ' IZ nj tób!Ln megállott és visszanézett rám. 
hez . oly~~r ,szabad v?,lt . el-ell~togatnunk n~hlÍnr .Hclém, mondá, «hallottál te már valakit éjRza-
napra. Ket evvel ezelott IS Juha odament akará. kának idején fütyölni?» 
-csonyi, ü~?epekre s találk?zott ott egy .~oha». 
Jtengereszornagygyal, a kI meO'kérte a . E~. ugyebár, lehetetlen, hogy te álmodhnn fü-
kivel je~yet_ is vá}tott ... Most?ha-apám az elj !rólnél? 
ről cs.ak. a~or ertesult, mIkor Julia hazajött és •• Srmmi esetre. Miért ell a l,ülönös kérc1éH?' 
'Oe,mml klfogast sem tett a házassáO' ellen' dc kél .Mert az utolsó pár éjszaka három óra tájban tisztán 
hettel az esküvőre kitiízött nap előtt ' hallottnm valami halk, de éles fütt.yentést. Nem 
,a~ a bo~zasztó esemény, a melyengem alszom ~nélyen s fölébredtem rá. Nem tudom meg-
tarsamtol megfosztott. mondanI, hogy honnan hallatszott, talán a szomszéd 

Sherlock Holmes hátradőlve ült a székébon, be. IZoMhól, talán a pázsitról. Azt gondoltam hát magam-
~unyt szemm~l,. a z.söl~e párnájába mélyesztett fej- ban. hogy megkél'dezlek, vajjon te hallottad-e?~ 
.Jel, de most fehg kmyItotta a szemét s r:í.pilhlltott .Nenl. Nem hallottam. Bizonyosan azo}, !L l1yO-
a látogat6jára. ' . It czigányok voltak, a kik körülöttünk ta-

- Kél'em, adja elő tüzetesen a l'észleteket Illondá. ak • 
. -::- Kön~yen megtehetem, mert annak ae', ",CIIO'." "jI[;- .Ugy kell lenni. De mégis,ha kivüll'őljött yolnlt az a. 
~donek ,mmden mozzanata mélyen bele van liityölé~, csoc1álnám, hogy te nem hallottnc1 ·mlnlt.l> 
.az emlekezetembe. A családi ház mint már omll. dl(cn ám, csakhogy én mélyebben alszom, mint te». 
-tettem, igen l'égi s csupán az egyik fele vall hasz. .~o de különben nem nagyfontosságú dolog,lI mo-
nála~ban. A~ ép~letnek ebben a szál'nyáball 1\ solygott l'ám vissza Julia s behúzt a mnga után !LZ 
szob~~ a fol~szmt~n, v~nn~k,. minthogy a lI[\ppali ajtót.. Pár pillanattal utóbb hallottam, a mint a. 1'111--
szob~~ az .. é12ulet kozepso reszet foglalják el. E háló- megfordult a zárban. 
'Ozo~,a~ korul az elso a dr. Roylotté, a mtísodik II Ez mind igen szép, mondá Sherlock HolmPR -
..JuhB;.e vol~ s a .harmadik az enyém. Közlokedés rendes szokásuk volt, hogy éjszal(árn, minrliO' 
szobak kozt lllncs, de valemennyinek [lZ k!Íztak? b 

ugyanegy folyosóra nyílik. EléO'O'é érthető !lZ a - ~[indig. 
mondok? bb' • - Bs miért? 

_ Tökéletesen. - UI(Y tudom, említettem már, hogy dr. Roylott 
-:- Mind a három szobának ablakai a egy c~ita·pó.rduczot, meg egy páviant tartott It ház 

illYIln-ak. Annak a végzetes éjszakának az körül. Nem éreztük magunlmt biztonságban, ha csak 
be nem zárkóztunk • 
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- Igaz. Kérem folytassa az elbeszélését. Ő már hálóköntös ben elibém sietett II SZl>-

- Nem tudtam elaludni. Valami homályos bal· 
j óslatú clőél'zet zaklatott folyvást. Julia és én, llIiut . JuJiához visszaérkeztünk, a szegény leány 
már említettem, ikrek voltunk s ön is tudja, milyen m,u' cgzméletlen yolt és jóllehet mostoha·apám Hzeszt 
finolll kötelékek füzik egybe azokat a lelkeket, B öntütt le a torkába és ol'Yosi segélyért kü.ldött a fa· 
melyek ilyen közeli rokonságban vannak egymással. luha, minden erőfeszítés hasztalan "olt, lllprt .J uliá· 
Viharos éjszaka yolt. A szél vadul üvöltött s az cső bóllllindjobban elszállt az életerő s csakhama!' meg ill 
.folyníst ,'erte és paskolta az ablakokat. bnlt " nélkül, hogy az eszméletét visszanyertE' ,"olna. 

Egyszerre a vihar zürzavaros harsogfísából élc. .Ilyen volt a "ége az én szeretett, egyetlen test· 
sen kihallatszott egy rémü.lt asszonyi sikoltás. Azon. mClUpek. 
nal mogismertem a testvérem hangját. Leugrottnm - Alljunk meg csak egy pillanatra, moncU SIler
'az ágya,mról, nagy kendőt kaptam magamm ~ ki. I.oek Holl!-l~S. Bizonyos ~n abban, hogy fiittyentést 
i'ohnntam a folyosóra. eo I:daml erez eS CSftttanast hallott? MeO' merne rá 

~!;. mint az ajtómat kinyitottam, úgy tct~zct~ esküdni? " 
mu;.tha halk füttyenést hallottam volna, a lllilyet - Ugyanezt kérdezte tőlem a yizsO'ó,latot végző 
J'ulw. emlitett s pál' pillanattal azutó,n valami csal . • • nr,"",,' is. De erős a benyomásom, hogy jól hallot· 
tanó hangot, nlÍntha nagy darab ércz esett \'olnl yihár zugása és az ódon ház recse· 
le. A mint odll,f';ltottam Julia szobájának ajtajához, közepett nem lehetetlen, hogy csa· 
az 11em volt beznl'ya, hanem lassan fordult lUC" a 
s~rkába,n. " - Fel \'olt öltözye a testvére? 
Rémülettől megdermedve bámultam rá _ nem - Nem. Csak az éjjeli pongyolo. yolt rajta. Jobb 

~~ldya, ho~y mi fog rajta kijönni. A folyos6 IÍlmplÍ. az újjai közt egy elégett gylljtószál11ak a 
Jo,no,k a vIlágossága mellett Juliát láttam a nYÍlús. s bo,lkezében egy gYlljtószálas skatuJyát tn-
ban megjelenni, bOl'zadálytól elfehéredett al'c~czBl 
',segítségért kapkodó kezekkel .... Tántorocr l'1\ jött 
elő. mint a részeg ember. " , 

Oc1arohalltam hozzá s átfogta-m a két karolllmol 
de abban a pillanatban térde megcsuklott ~ ő le: 
esett a földre. Vonaglott, mint a ki rettenetes kina· 
kat szenved és tagjai görcsösen ránO'atóztak. 
. Az első pillanatban azt hittem, llOgy n1('g sem 
Ismert, de a mint föléje hajoltam, elsikoltotta 11J:lglll, 
s olyan hangOlJ, a melyet sohasem fogol, elf"h'jtcni, 
.azt mondta: 

«Nagy Isten! Helén! A szahl.g! A pettyes s;r,a 
Szeretett volna még egyebet is mondani s : 

a "mostoha.apáL? szobája fejé mutogatott, ,[e 
gorcs fogta el es fullasztotta torkábo, a szót. 

Kirohantam, hangosan kiáltnt mostoha·a 

-;- ;\ mi a~t mutatja, hogy világot gyujtott és 
szetnc7.Ht.t, npkor a támadás érte. Ez nagyon fontos 

11llPlly. Es minő követl,eztetésre jutott a coroner? 
Nag.v gonddal ejtette meg a vizsgálatot, mert 

ottnak o, magaviselete régóta hirhedt volt 
, környéken; de képtelen volt bárminő ki· 
. magyo,l'ázatot találni a halálra. Az, a mit én 

mOIHlhattnm, o,zt bizonyította, hogy az ajtó belülről 
~ I·.olt ZlLl'\'a: az ablakolmt pedig ódivatú fató,blák 
mIlik d, ~zele8 vasreteszekkel, melyeket minden 
este föltpttek. Gondosan meg"izsgálták a falakat ib, 
és ozt tttlú.ltó,k, hogy minclenütt tökéletesen épek; 

gondossággal yizsgálták meg o, pacllókat 
'IZ eredmény ugyanaz volt. A kü.rtő széle:'! 

Ile négy erős vasrúcl z:í.rja el, úgy hogy 
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lzobúha, II melyuen testvérem m?gh~lt ~ ablHll1 
a20n Renki S('111 juthatott be a szobába. Kétségtel ha n kell hálnom, a melyben o ha~t.. . , 
bizonyos tehát, hogy Julia egészen egyed iil Iheti hát, Mr. Holmes, szörnyu lJe<l~Se!?e. 
mikor végzete elérte. Azonld"ül pedig ll-Z wi,IJu a mult éjjel, a mi~t áIl1l~tlan.~1l Jekur1: 
nak semmi nyoma sem volt rajta fölfedp7.lwtö. nz ;l:;yuan és az ő borzaszto,.halálan ,tUllor1t.~m. 

- Hátha méreg yolt? . . . ..."'!Im. •• """ ,.,, csak meO"hallottam az e.lszaka nema csoncl-
- Az orvosok ezt ig YizRgálták, de r}'(. '(I IllCa~4rlll: azt it halk futtyentést, mely előhirnöke volt 

telenül. Iml:íl(mak ... 
- Mit gondol tehát, mi okozta a lloldolgtRI~~.l~.l.. ' R meggyujtottam a lámpát, de a szo-

terem~és halál:í.t.? S0I111ui sem volt látható. . 
- En azt hiszem. hogy a puszta félp]('lll é~ I jobllan fel voltam izgatva, selllhogy azutan 

rázkódás ölte meg, habár el nem tudom Icfddlettom volna. Igy hát feloltoztcm s " 
hogy mi okozta ijedelmét. lUl'!.!\'irmclt, kilopóztam a házból, fogadtam a 

- A czigányok ott voltak a.kkor a h(\z körül . egy kétkereküt és elhajtattam ~eatl~~l'-
- qtt. M~ndég van ott belőlük I?g;v-eg~- II msúthoz s egyenesen azzal a ,cze~la~ Jot-
- Ugy? Es mit következtettek önök a hnl Londonba, hogy önt fölkeressem es kikerJem 

nak abból a szavából, hogy «szalag - ..... P clIJiiJlttanAcS(lt. 
szaIa.g,?» 

- En néha azt gondoltam magamhan, hogy 
csak az önkivületben kifejtett értelmetlen 
voltak, néha pedig olyasmi jutott eszeml,e, 
czélzás is lehetett a czigány okra, a l,ik III 

tarka-barka szalagokat, pettyes kezkl?l1öht érti ezt, Mr. Holmes? . 
a hajukban és a fejükön. . . felelet helyett feltürte a cs~pk~-

Sherlock Holmes a fejét rázta, mint " ki leány térdén nyugvó kézről, m~,lynek feh~r 
sincs megelégedve a hallott magyarázatja!. most öt sápadt folt, egyeroszakos kez 

- Ez na·gyon is erőltetett magyarázat lC'llllC, " • . '1;:' ;'., II nyoma lőn látható. • 
mondá. Kérem, kisasszony, folytassa a7. ('I Ez kegyetlen bánásmódot árul el, monda 8her-

- Azóta két év mult el s az én életem Holmor' cgyszeri'ten. . 
időtől fogva. magányosabb volt, mint valn ha. Dc leány mélyen elpirult s ÚJl"D. betakaTta kez!" 
hónappal ezelőtt !"gy igen kedveR lHtnít(lun;l:',~;l\;~~n~I,~ilt. 
évek óta ismerek, m<?gtisztelt azza.L hogy !ll illClulatos [ember, m?lHIá _ s tal ,In 
a kezemet. Percy Armitagenek hh-ják . H hoO"y mekkoTa ereJe "an. 
fia a Orane Waterben, Reading közelébl'll Inkó c~enc1 kö~etkezett most, m~ly alatt 8her-
Armitagenek. , l~ tenyerébe támasztott allal bámtllt a 

Mostoha-apám semlDi kifogást sem tétt e !'IIpogó tüzébe. , 
ság ellen s a tavaszon m eg is tartjuk a~ lHl"y~m bonyolult dolog, szólalt m!".g vegre. 

Két nappal ezelőtt tatarozási munkákat, n p~~) részlet "an a melyet ismerm szeret-
az épület balszámyában s áttörték a7. én miel őtt elhatároznim, hogy minő lépéReket 
falát is, úgy, hogy út kellett hnrczollwdnolll 17 



tegyünk. Másrésilről [I.;lonban egyetlell perezet 
szabad eh-eszítenilnk. Ha ma kimennénk " '_ . .... """"h k é t.sé ~ td()niil egnt1íil kellett lellnie, wikor 
l\1oranba" lehetséges yolna- e megnéznünk I~ ,-ég'zete' elérte: 
szobá.lmt, a nélkül, hogy mostoha apja llH,.,tud lEt awk az éjszakai fütt~· -ntések, lll(Jg ll- hal-

. V éle~lellül éppen 'arr61 beszélt' tegm~l, I,·illl.'- sa.iátságos f'za,\ ai ? 
ma Igen, fontos dologban Londonba jön. Val, - EI S(>lll tudom képzelni, 
hogy egesz nap Itt lum'ad s hoO'y ennélfo"l'Il - lb ( ,~~-I' P \'eti a:>: éjszakai fütyoléseket, a cú-
se~ fogja önöket ott h,í.borgatni: Van ug~-all k jeloulétét, a kik bizalmas lállun á.llmwk 
mar gazdasszonyunk, de az "én és eO'yüO'yíí (.~ továbbá azt " k öI'ülményt , hogy alapl)~ 
nyen elküldhetem valahoní hoO'," ~th~; Ile' hog5" dr. Roylottn[l,l, érdekéhell 

- Na,o'VOIl derék 'ti, mostoha-lenllyainak a fér.ihpz-
Sherlo~,l, Holmes' most hozzám fordult: úgys:álltén fl. haldokló leánynak azt a Sila-

- Nincs ellenére ez a kif; kirtÍ.ndnlás, a cúg{myok tarka kendőire látszik utalni, 
kérdé. l, tényt, hogy Miss Stonel' YfLlami érczps 

- LegkeyésLbé sem, ' hallott, melyet példánl ali irlézhetctt elli, 
- Akkor hát mind a ketten killle"dink ilY. nbb1wt elzál'úlasrndak egyike Yis·'zaziik-

Sl~erl~ck Holmes a lá.togatónkhoz. Hát"ÖllIlf']: n Cs,tpj:í.ba: ha, monrlom, mÜH1ezt egybe ,-et j ük, 
szn.ndeka, lnsasszolly? hisy'C Ill, eleg('udő okunk ntil föltenni, hog-~' a 
,- Ha. már a városban vagyol" nyitj'l ott kcreR('ndő. 

vegezlll egy-két "lJl'Ó dolgot. De n. tiv,C'llkM Dt' hát nút csináltak volna a czigányok? 
vonattal haza megyek, hogy idejekol'ÍLlI ottlwn - :\y.t llmg"ll1 sem tudom elgondolni. 
gyek az önök c!fnglHlás:1rll,. - En sok ell('n \'etést találok e föltevés ellen. 

- A komi délután'i órákban ott leszünk. ;\ - )[;\;.(;1.1n is. És épp ez okbM megyün1, ki Illn 

is ""n mé.g egy ki~ eh-égezlli ,""ló r101golll. stokt>-Momnba. Személyes meggyőzőr1é,t 
marad:la Itt reggehre, kisasszony? szo]'('zni arról, hogy azok az elle1l\-et~q·k 

I\öszönöm, sietnem kell. A szivem llltLI' is ll1ogállnak-e, vagy pedig valahogyan ki-
van könnyebbülvc "ttól, hogy SZÖl'l1yü li zlmtók , , . Hát ez mi ali ördög? .. , 
elmondhatta.m önnek, D~lntán telHí.t (Oh a 1'0111 II J'('lkilÍ.ltáHt Sherlock Holmesből n.z a körül-
urakat, cOIdta ki, hogy lL szoba ajtaja hirtelen fe!r{l,n-

Azzal visszaboc~átott,l, l1.l'czára a síí.l'í'I .. ' n nyilásban egy óriási ember-alak jelent 
tyolt és kis uh ant >1. s7.nbából. Olti',y''']''' sajátslÍ.gos vegyiHél\e volt a városinak 

- Nos, mi véleménye van a doloO')'ól W,~tsoD illak: magastetejíí. fekete kalap, hosszú ka-
kérdé ,Sherlock Holmes, a székében h{l,tl';ldiíll'o, ]mmásli és a kezében ,"ar1ászlwrhács. 

U~y látszik, igen sötét és baljóslatú il' s7.álas ember volt, hogyalmlapja teteje 
BIzony sötét és nem kevésbbé Jmlj<"Klatú, flz 'Ijtú sZ0111öldöldájáho7, és olyan testes, 
De ha ennek a leánynak igaza \'an, Illid ón cgc'szen Letöltötte az ajtó-nyilást, Széles arcza 

monc1ja, hogy a padlózat és a falak ép .. " s i /,;lIlczczn.l ,"olt telebaní.zdálva, sárgára volt 
az aj.tó, ablak .és kürtő mim1 olyan, hogy a naptól 'minden gonosz szenvedélynek a 
senki be nem Juth[l,tott a szobájába: akkor n. I'Ísolte magán. 

;IZ c;.(~·iküllkre, hol a mfÍsiknnkra nézett mé-

17':' 



260 261 

lyeJJ ülö, mérges szellleivel, n~elyel, a kit~lló. feuyoaetöen s a begörbített pigzka,msat II 

or~:~l együtt ~' ,,~allli dühös, ven mgadozo IllaclilrlW!m~dlillilhu 'd(~hva, kirobogott a szobából. 
terH·k 11a80nlo,-a. szeretetreméltó embernek látsúk. 

- Velyiköjök a Holmes? kérdé. Holmes neyehe. Én nem vagyok 
- En volnék, Ul'am, de nel,em viszont. nincs mint ö, ele ha itt maradt volna. 

rencs,h,u . - . mondá Sherlock Holmes llyng-od attam volna neki, hogy az én fogtÍS(lln 
~,En <11'. Grimcsby R,oylott vagyok, Hb kal g~'öngébb, mint az övé" .. 

ranlJol. füh'ette a piszkavasat és egy hntelen 81'0-
- Ön-elHlek, eloktor úr. viszonzá Sherlock újra kiegyenesitette. , 

lllCS nyájasan. Kérem, foglaljon helyet. sol1a pimaszság, összetévesztem Pllgel11 a 
Eszem ágában sincs. A mostoha-]e:'tnyow , rendörséggel ! folytatá Sherlock ,Holm,eg. 

volt. Követtem a nyomát. Miket 1110nclotr .. kis epizód csal~ annál ércleke~euhe ~es~? a 
- Hihös idök jártak mosta,nában, lllOll,ilí és remenylem, hogy kIS uamtnonk 

lock Holmes. a mecrac1ni vigyázatlanságának az árát, hogy 
- :Miket mamI ott ömlel, ? kiáltá dühüH011 \l\d b~romm!ll meglesette magát. , 

ember. IlOtlig, kedves cloktorki'.m, felho~atJnk a n'g-
- De úgy haJlom, a sáfrány jóna]( ~R azután elmegyek a hatósaghOl~, a hol 

folytatá Sherlock Holmes zavartabnul. Illhltot vélek beszerezhetni, a mel~-ek hasz-
- Ah ! Figur{~zik velem? szólt dr. I~h~tllek ebben a lmtatásban. 

lépve 8 (l, vadászkorbácsávrJ hac1on:1zya. 
gát, hogy milyen gaz:f1czkó! Ha.llottam lli!""t I 
az a Sherlock Holmes, a ki minrlen Iében halJíd! 

Sherlock Holmes mosolygott. 
- Holmes, a szimatoló! 
Sherlock Holmes még jóizií.bben 
- Holmes, a mihaszna, a fogdmegek 

ditója! 

* 
óra volt már, mikor Sho,rlock Hol

ött,. Egy iv kék papIros volt a 
kálm számokkal és jegy?,etekkel. L' 

az elhunyt asszony vegrenclele,et, 

Sh01'Iock Holmes hangosan nevetett. 
- Uraságor1nak a társalgása valóban éh CZte lll!!ill 'IIIkol' 

mondá. Kérem, ha kimegy, luhzp, be az ajt,,)t, 
nagy l~ légyonat. 

Hu"," teljes jelentösécrét mogálh.píthassam, 
Idt ;~ámítanoin az illclö befektetések ml)g

A teljes jövedelem, mely az a,sszony lIa
ko\'és hiján ezerszáz font volt, most. a gaz~la-

- Majd akkor megyek, ha ell110ndtam a~t, II 

,.karok. Bele ne ártsa magát az én dolgaim ba, II 

mondok. Turlom, hogy Miss Stoner itt "olt
.iöttem! Veszedl'hnes ember vagyok, ha 1" hlILUI_~1II 
\. elem. Nézze. 

IHIl1\'atlása következtében 11elll tobb, mmt 
1';'l1t Minc1enik leánynak kétsztlzüt\-en 

lIrra tlZ' esetre, ha férjJiez megy. Világos 
, hog,\' ha mind a l,ét leány férjhez ment. Yol~~a. 

S gyorsan elöre lépve, fölkapta a pis7.hal'1lsat 
hatalmas ba,ma l;ezei ,-el begörbítette. 

- ·Vigyázzon rá, IH\Q'5T a kezeln ](ö%é ne I(CI'U.IJO)!I.IIf.5intl!m 

II ~~ép úrnak alig maradt \'ol~la ;alanllC~k~.1~. 
e"Yllt' k a férjhezmenetele IS elegge megroYllh
~Elpg az hozzá, a dél elötti munkám nem 

kí\J'bn., mert hiszen bebizonyította. hogy 
ttk igen-igen alapos alm Yf1.11 fUTa, hogy 

il,\' (,1l ~7.tÍ.ll(lékllak út.iát állja. 
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És lllost , ke(hex 'Vatson, ez sold,al I,,, 
,lolog, somhogy hiába fecsérelhetnő}; ar. id ' mutatn)" melyek kissé odább, balra lát-
hogy az öregnek tudomása van rólo. llll"\ ' ha, a házhoz akarnak menni az urak, 
,lünl~ a dolgai iránt; így hát, ha k'ész €,;. I ,~i1ael'llek, ha, ezen a meredeken felhaj-
kOCSIt hozatl1nk és kihajtatunl, a. yasMJwz. :\ aZ1Jtan gya.log y,l,gnak keresztül fL mezőn. 
le lellllék kötelezve, ha zsebébe csú~úatJl(t II nz út, II hol az a hölgy jft.rkft.J. 
yerét. Az ilyen Eley-féle "No. 2.11 kiti\ll,'j (,I '1 hölgy, ha nem tévedek, l\IiSH Stoner, 
,),z olyan ul'iemberel,kel szemben, ,l, l,ik p:;i~·;~.m·7.é l('g Sherlock Holmes, ernyőül tarh[1, kezét 
vasakl'a IS gör,csöt tudnak kötni. Egy l'l'l'()II',,{J~l'ii~I1~lng fülé. úgy hiszem,' legjobb lesz, ha 
l'gy fogJ,efe, ng~' hIszem minrlaz a lllirC!' 
günk nl,n. ' tunk it 1,ocsil'l\1 s láfizet.tük o.z embert, a 

A pálya.házban éppen szerencséseJl <"J'hik h,m I'issr.u.hajtott LeatherJre,l,dbe. 
a leatherheadi vonatot. Az állomásoJl ,IZt(lI1 k I{Lttam - mondá Sherlock Holmes, a mint 
bél'eltünl, s ll~gy-Öt angol m6rfölclllyirü haj' ,,, _~ ..... ...,, Ie ha kbUunk ,l, domboldalon - azt hitetni el 
toya a SUl'l'eyl kedves út"ona1a.kon. BY. ,'mJ.Jerl'?l, 110gy. mint építéRzfk .iöl'ilnk ide, 
volt; cS,illo,gó ~ ~l'őfénYIlyel, bál'ányfelh lalml}I ~llas n,zletI dologban. Igy a.ztán nem 
A fak es uts7.Ci'h bokrok most creRztc,tték (>1~li kalm ... .Jo napot, Miss Stoner! A mint 
hajtása~lmt, és a levegő tele volt a nc(lYl" talaj uknak állottunk 
lemes Illatava!. . Stoner ugyanis, a mint meglátott bennün-

. H.eám legalább élénk benyomást tet.!. :t (' .iött elibünk, arczán a legna.gyohb Öl'öm 
Inkelet ke(lYessége és a reánk váró t.itnk/. 'H'l. 
adat borús volta kÖ7.t való ellentét. Ut Olyan nehezen y;Í.l'tam önöket! kilí.ltá, mele-
kocsi olején ült, összefont karokkal, RZ('lI swríty[1, kezet mind a kettőnldwl. Pompásan 
ImlaplHl! s mellérp horgasztott fő\'('I, a l., minden. Mostoho. apám Londonba lllent és 
gondnJkozásba mOI·ülve. l':d,'lSúnü, hogy estig hazajön. 

EgyRl':el'l'e azonban fölr«zzent. \.nlt Rr.el'cncsénk a doktor úrral l1legismerked-
keresz!i!l mntatott a mozőségen. lllOJultÍ. 8herlock Holmes s pár szóval el-

- N ezzen ('sak n ela., moncl,í.. . a t·örténteket. 
f:lürü pagony huzódott fölfelé ('!!\' ('II\'ür I . Stllnel'llek méC>' az ajka iR elfehéredett, a 

melynek a tetején azt.án erdővé tÖJ;liil'iil( :\ hllII g'ltta.. b 

köziU vo.lami igen régi ul'ilakmd, ,l, 1""lIll'lIni ~wJ)t lf.ten, hát llt<í.nam jött? kiMtott fö!. 
l1lagaR tetőzete nyultak ld. . - Ugy l.itsúk. 

Stoke-Moran? _ szMt Shol'lo('k I-Iolmcs - OlyaJl ral'asz, hogy sohasem tudom, mikor 
lwcsishoz. k (·Jötte biztonságban. Vajjon mit fo~ mOll-

_ Igenis, uram, ,t ha hazajön? b 

Ci'lllbc]'. . kell magára, mert l1gy eshetik , hogy 
~ - Valami ~pítk~zés folyik "tt _ ]lIOIHI'L ram~zabb embert tldálhat a nyomá-
::5heJ'lock Holmes. Epp amiatt igy!'kHZiillk nm é.iszakára be kell előle zárl~óznia. 

- ,.I,IlI"tt (l, faln, _ mOlJ(lIt a-·l,nc,j,. "g,l' Illllst"JlII-ll,pja mégis erőszalwskodnék, elviszszük 
a nlll!.vIl,~n.iéh('7" Hal'J'owhn .... De mORt ól I<~JlP.W 
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legjobban kell fölltasználnunk az időnket. Sr.i\·e!;kcd.i lil'irhch'tle.n.c ,'olt~k. Kérem most menjen ue o. Szo. 
jék htít megmutatni nekünk a.7.01mt a sW[,'lknt, és l'eteszelJe be a fattíbltíkat, mint éjszaktíl'a 
melyeket meg kell vizsgál1ll1llk. szokta. 

Az épület szürke moh.lepte kön,kből ' A IClÍll.y engedelmeskedett és Sherlock Holme~ 
gas középrészszel és két görbe szárnyuyol, II ' Ylzsgálódás után a nyitott ablakon keresztül 
úgy nyult ak ki belőle, mint a l'áknak a lábai, E "j,r_'lll:'Dmlllel:ue,e módon próbálta fölfeszíteni a táblákat: 
nyak egyikében a.z ablakok ki voltak tÖl'\'C ,;s ,Akkora hasadék sem volt rajtok 
des7.ktízva, a tető pedig rés7.ben beszaka,lnl. \" egy kes,nek a'pengéjét be lehetett volna dugni 
ságos rom, A középső rész alig volt jobb íLih\p Tasrc,tc~z kIemelese végett. 
de a jobboldali szárny lakható volt s 07. Azntan a nagyító üvegével megyizsgálta a ~al'-
kék függönyei s a kémények fü.stbodrai a7.t ,le azok tömör vasból voltak, erősen bele-
ták, hogy ott lakik a család. A szögletfallw7. a falazatba. 
állvány volt támasztva s egy helyell a fn,l ! dünnyögött Sherlock Holmes, némi 7.a"a-
volt tön'e, <'Ie kőmüveH vagy egyéb mllJlkuH vakarva az állát, - a föltevés em ta"o.d-
yolt látható, nehézségekbe ütközik. Ezeken a fat{blá-

Sherlock Holmes föl s alá jtírkált a rOH"1.11l ,sem juthatott be, ha el voltak reteszelve. 
d07.ott pázsit szélén s mély figyelemmol 1}(:7. lUtn' most, hogy belől találhatunk-e valami 
az ablakok külső részét. sítÍlst, 

- Ez, ha jól tudom, annak a szob,mn,k az II oldal-bejárás vezetett a fehérre meszelt 
ft melyben ön szokott volt hálni; ez a kii zé lll~l:Y1'e a három hálószoba ajtaja nyilott. 
a testvére szobája s ez a harmarlik ,1. cll'. "zob~t Sherlock Holmes meg sem akarta 
nemde, ? Ilf Y Imt egyenesen a másodikba mentünk be 

- Ugy VMl. De én most a kÖ7.épsií n lIIel.Yben Miss Stoner most hált s amelY: 
hálok. tcsh-él'e meghalt. . 

- A jadtási munkiÍ.latok miatt, a lllint t ,kiUs~.iií. szobácska volt ez, alacsony llle-
'Mellesleg megjegyezY8, azon a szögletf:dtln CIfY&\ l CS n~',ltott kandallóval, a milyeneket a régi 
lában nem látszik, hogy sitrgös ja\'Ítí,~ra 1('1t 10 hazakbau találhatni. Az egyik szö17let-
szükség., . fiókos szekrél;y állott, a másikban p ~dig 

- Nem is volt. En azt hiszem, hogy ,\7. IIgy. Az ablak tol balkézre volt a toilette'-
csak kifogás akart lenni aua, lj()g~- ,' ng(,1I1 n g7.~ken kívül még két szék egészítette ki a 
bámbM eltegyenek. J'<,ny bntorzatát. 

- Ah, lllond yalamit! Ugyebár, ('nll~k n k közepére szőnyeg volt terítve. Körös-
épület-szárnynak a tnlsó felén hnzi"lik ló meg a falak borítása barna, szúl'á",ta 
folyosó, a melyre a három s7,Oha ll.ita.i,~ :Ulott, mely olyan réginek látszott, lll;"''" 
Azon is vannak ablakok. nemd,,? 11'lz építése idejéből való volt még. ,.., 

- Vannak, ele csak igen alll·ól;:. N e III III Holmes az egyik széket félrehúzta (J17\' 
be rajtok senki. . és hallgatigon nézelődött a szobáb;il 

- Minthog~' önök mind a ketten , föl és alá a falakon, nlintha minrlen 
kára az ajtókat, n. szobáik Ilr1'61 a7. reszJctet pontosan a szemébe a,karna gyiijtelli. 
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- HOYl~ szól ez a csöngetyü? kérdé wgrc. :- g~ is újabb iClöböl való, mOll(1!í. :JliRs Stoner. 
vastag zsmórra mutatva, mely a mel1ye~l·tJoéíl -: J\örülbelül abból az ic1öből, mikor a csengetyil-
Ílg~'. melle:t ~süngött le, még pedig úg~', ]Iogy 8 z~ill.·,rt föltették, Ilemde? 
bOJtJa a parnan nyugodott. - Igen. Akkor sok apró változtatást tettek a hiÍzon. 

- A gazdasszony szobájába, felelt rá. 1VIis~ Stoller. - Ugy látszik, nagyon énlekes yálto:d.atások yol-
- Ujabbnak látszik a többi holminál, nC'll)(lr? tak ,twn - néma csengetyií.-zsinórol" a melyek 
- Igen. Csak két éve, hogy föltették. sch"m sem csöngetnek ! . _ .. Szives engetlelméyel, 
- Az elhunyt l\Iiss Stoner ki,·ánságára., ngyrlltír? Mi,,, Stoner, most átteszszük a lmtatásnnkat a har-
. N em. ~ohasem hallottam, hogy hasllnáltn. \ olmi. ' mntlik szobába. 

HIszen UgyIS mugunlmak kellett u' szühéglekillkról Dl'. Hoylottnak a szobája tágasabb yolt, mint a 
gonc1oskodnunk, mert cseléc1, a mint már E'llllílt,ttClIl, lllo,t, .. ha-Ieányúé, de épp olyan egyszerüen yolt bn-
nem akart nálunk megmaradni. toro7.\'a, mint amaz. 

- Igazán, nem igen yolt hát rá szüks{·g. hog\ Tábori ágy, könyvekkel megrakott kis faálh'ány 
'ppen ilyen c1íszes zsengetyií.zsinórt t.eO'YellE'k id" . :. la künyyol, nagyobbára tudományos mlUlkál, yoltak), 
Bocsánatot kérek most egy pár pilla.;atrn. - II pudo oz ligy mellett karosszék, a fal mellett ogy l,özön-
l.ít almrom vizsgálni. ségcs faszék, továbbá egy kerek asztal, meg egy 

Azzal levetette magát a pa.tllóm H l;coz'·hcn 8 nagy \·n.8 pénzes szekrény - ezek tüntek legelö-
nagyító-ü"eggel gyorsan mászkált négykézlídJ ide· szor i" ~y,ell1be . 
oda. no,gy gondnal vizsgálgaha a deszkaszítlnk közl ~lt~r1ock Holmes lassan járta körül a szobát s 
láthat? hasac1élwkat. Végre az ágyhoz jutott és jó wintll'll egyes butordarabot a 1egna,gyobb érneldö-
tlarabIg nézegette meröen s azután föl ~ alí\ jár· dé~~~1 lIézett meg. 
tatta szemét a falon. • - Jli ,'alJ <,bben? l{érdé, a pénzes szekrényre 
. AZl1tá~ fölállott, kezébe fogta a cRellget~' íí-z~ inór~ Dllltllll'H. 
es megmlJtotta. - ~ltlstoha-apám av. irományait tartja benne. 

Ni, hisz ez nem is csengef.yü, !lIOJl'!.·l. - :\.h. hát 1Mb ön már a belsejét? 
Nem szól? - c.."'upím egyszer, néhány évvel ezelőtt. Emlék-

- Nem bizony. Nem is csenget,yü-dl'Mho7. \'IUl SzeJll. Iwg~r tele volt irományokkal. 
erősítve ... Ez nagyon érdekes. Nézze'k r~Hk. II 7.si~ - ~illc~ benne ... pélc1ául . . . macska? 
J?ór egyszerűen rá van akasztva egy h()rga~ szügre, - Oh. (lehogy ! Milyen különös gondolat! 
eppen ott, a. Ins szelelőlyuk fölött . - Különös? Nézze csak! 

- Milyen különös! mondá Miss StOJl(')'. (';zt én .hy"d Sherlock Holmes leyett a yasszekrény tete-
még soha.sem vettem észre. . jérö! <'gy kis csészét, a melyben tej volt. . 

- N[1,gyon különös! mormog-á Sherloek .Holmes, - XClIl, nom. Nincs macska a házunkball. De 
~zórakozottan rángatya a zsinórt. Va.ll (·h],(,1l n 57.0" igeni~ nm egy csita, meg egy pávián. 
bában még egy-két ll1ás dolog is a mi /))( 'gl chcI6· - irti, perslle, persze. Hit hiszen a csita nem 
,;en különös. Példánl, micsoc1a oktaln,n ~pítii llll c,stE,r.~:n~,1S mint na,gyobbflljta macska., c1e egy csésze 
ehetett az, a l,i szelelölynkat fnrt. ál t·,,\, látszik elegenr1önek a szükségletei ki-

o' zobába" holott ng:rmlazllal a fára.,ls,íggil'· II •. Most még csak egy dolgot al,Rrnék 
leyegöyC'l létesíthetett \ oJna közlekC'(lPRt! !l1('gl1ézni. 
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A~zal le,guggolt a fas zék elé s a legnag~'obu fig,n · 
lemmel nezegette az ülését. 

- Kös~önöm szives türelmét, - mondá Y~giil, 
fölállva és nagyítóüvegét a zsebébe téve. Exx~ 1 
készen volnánk. ... N ini, hát ez mi? .. N llg l'Ol1 
érdekes! . 

Az, a mi a figyeimét mf1gára vonta, nagyoll klj· 
zönséges holmi yolt: kicsiny kutyakol'bács, mel,\' IIZ 

ágy egyik szögletére volt akasztva. Az a kii.löJlü~s(.g 
azonban mégis meg yolt rajta, hogya szíja föl \'olt 
kunkol'ítya és a vége m egkötve, úgy, hogy hurolo'a 
yolt húzható. 

- Mit szól ehhez? Watson? kérdé tőlem ~h cl" 
lock Holmes. 

- Közönséges kutvakorb ács. De nem tudom, llIir~ · 
való mjta ez a hur~k , 

- Nem közönséges jelenség, ugyebár? .. Oh iste· 
nem, gonosz világ ez és ha tudományos l'IJlber 
vetemedik bűntettre, az majdnem kifii.rkészlwtetlen, 
mondá Sherlock Holmes, rejtelmes kom()I~·s(lg:;,11. 

Azután Miss Stol1el'hez fordult. 
- Ugy hiszem kisasszony, itt most mÍlr cl cg~t 

láttunk és ha megengedi, kimegyünk lj, p(I7.~ itl'll . 
Sohasem láttam Holmes bo,rátomnak o,z arczlÍt 

olyan l,egyetlen kifejezésiinek, sem a homlokM olYllJI 
sötétnek, mint most, mikor kutatásának n, RzintcrM 
elhagytuk. 

Fel s alá járkáltunk egy darabig a pázsit súlén 
és Miss Stoner meg én egyirállt to,rtlÍ7.kolltnllk attúl, ' 
hogy bu,rátunkat kizayu,rjuk u, gonclobta,iJ,,'d , lIlC' 

lyekbe mélyen el volt mel'ii.he. 
V égre megszólaU. 
- Igen fontos, Miss Stoner, hog,v 

szigol'úan kÖ\'esse az nh,sításo,imat . 
- Föltétlenül l'pn delkezésél'C' állok. 
- A dolog soldmi komolyabb, selllhog.\ h'g'kc. 

yésbbé is szabad '"0Ina habozni. Az élotc függhet 
attól, hogy miként engenelmeskec1ik. 

- Teljesen az ön ke;r,ébe [\,c1om magalllat. 

269 

El őször is h,H: ne1,em és ""Vat,soll barátomnak az 
"n ~.Y.Obájában kell tölten ünk az éjszakát. 

}Ii~~ Stoner llleg én a legll!wyobb meO'lepettséll'll'el 
néztünk Sherlock Holmesre. b, b bb 

- Ig~nis, ott l{eU töltenünk az éjszakát. De halld 
Ulng~'amzzo,m meg a dolgot világosabban. Ugyebár, 
. 1. "mott a falub eli vendégfogarló ? . 

- Igen, a Korona. 
- Nagyon jól van. Ezek o,z ablakok odaJátsza-

nak, ugyebár? 
- :\Iin<'lenesetre. 
- Nos ~át" öI:nek, ha m.ajd nr. Roylott hazüjön, 

Lé kell zarkozma a szobá]á.ba, azzal a kifoll'ással 
ho~,\' föfájása van. Azután, ~1Íkor hallani foaja'" hogy 
dr, H,~,\' :ott a ,szo,~ájába tért lefel~ünni, ?n"'ldnyi.tja, 
8?- II h,l,tl,u, fu,tab1aIt s az ablak parkányara teszI a 
laU/pat. Ez nekünk jeladás lesz. Azután mu,aához 
~'é\(, lllindazt, a mit éjszakám szükségesnek b tart. 
atln C I;~' n.bbn, .a szobába, amelyben o,zelőtt Rzokott 
mit }mJl1l: BIzonyosra veszem, hogy az építkezé/> 
dacznm k,I fog ott húzho,tni egy éjszo,kát. 

- Oh Igen, nagyon könnyen. 
- A többit pec1ig csak bízza ránk. 
- Dc mit fognak önök tenni? 
~, Ax é~sz[\,kát az ön szobájában töltjük és rneg

leosIlk, lill okozhatta azt a neszt, a melytől ön 
11111)'11;1\ lllegrettent. 
~ 1.~ 1l .úgY, hiszem, Mr. Holmes, hogy ön már 

e!ore l~ hsztaban van azz[\,l, hogy mit fog ott ta
láhll, Illonclá a leány, l.ezét Holmes barátomnak a 

I'a tél'e. 
- Jgazl\ lehet. 
- Akl",r hát, az Isten szerelméért, mondj[\, meO' 

hogy mi okozto, testvéremnek a halálát. "" 
- \,ilí,gosabb bizonyitékolmt szeretnék nyerni. 

'IU tmlel,ltt. nyilatkozl1ám. • ' 
De .[\l~,llyit lego,lább megmondhat, hogy jól Rej-

IllIiJon azt gonclolom, hogy valami hirtelen 
iilte meg. 
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- N em, ezt nem gonduluám. Azt kell föltenn cm. - Látni nem láttam töbuet, de valósúnll, ho"" 
hogy valr.mi más, sokkal kézzelfoghatóbb olm \'ll l! rnl,iI!tiycl többet okoskorltam ki II látottakból, 1l1i~;t 
annak .. . De most, ke(hes l\Ess Stone!" el kell lilit un. Itn azt hiszem, hogy ön is Ifl.tta mindazt, a nút 
hagynunk, mert ha dl'. Roylott hazaj6nne s I,CIl' in I(ütum? 
nii.nket meglátna, akkor hi:í,ba, aló lenne az c:.:,', ~ 1. - ~emmi figyelemrBméltót sem láttam, cSnptUl 
utazásunk, . , Isten önn el Miss Stoner ! Legyen I"ítor 321 fi escngetyií.-zsinórt; de hogy az micRorla ezéll':t 
és ne csüggedjen, m ert ha azt teszi, a nlit llhllHl, lzol;.::'Llh.tt: megvallom, nelll tnrlom elképzelni, 
t~lll, egészen. bizonyos lehet abban, hog.v milHlIllll' - Látt" a szelelő lyukat is? 
rl,bb eloszlatJ uk azoka.t n, ,'eszedelmeket, n. 11l l' lyck - LMta.m: ele úgy gondolom, ,tZ nem olyan 
önt fenyegetik. !zokatlnn dolog, hogy két szoba közt efféle kis nvi-

Azzal átmentünk a Korol1:í.[m s mindjárt. Imp!,nnk lás I":.:yell. Ol~'an kicsi az a nyílás, hogy alig fél:lll' 
is egy hálószobát m eg egy nappl1.li szobát. Av. l'lUC' 13jtn kpl'cRztül egy patkány. 
leten volt mim1 a kettö s av. ablakunkbM ké nyel- - Tllllh,m, hogy szelelő lyukat fogunk találni. 
mesen áttekinthettiink a cll'. Rodott házám ~ né"c- llIi(·lii tt még Stoke-Mol'!mba jöttünk. 
zetesen az ódon épületnek r,.rra. ;1, szárnyára. a. " ,"ly- - Dp, kedves Holmes, hogy mondhat már ilyet? 
ben laktak - Igollis tudtam. Emlékezhetik rá, hogy mi8~ 

Beesteledéskor láttuk dl'. R.oyloHot , " JIIi" j k.:t, Slol1('(' [1:1. elbeszélésében azt mon(lta, hogy test, érc' 
kerekií.jén elrobogott a vendégfog,\c1cí ? Iőtt, h:\t:dlllus I sW!"lj,~haJl érezhette a doktor erős szivarjainak 
alakja magatil't1. nyulváll föl a k,'csig,\"()l'(,k Ill l,lIcit. ;7.lI:':'tt. Ez pedig természetesen rögtön arra a föl-
ki a lovat hajtott a. A fiúnak nyilnín kis~é nl'I Ie~CIl kpszteti az embert, hogy a két szoba közt 
ment a nagy vaskapu kinyitása, mort ha,lllla! lll].. II közlekec1ésnek, nyilásnak kell lenni. Hogy a.;~ 
doktor nyers, öblös kiabálását s láthattuk l'i,I" l\lclt lllilHlenesetre kicsiny, ezt abból következ-
öklét, melylyel a gyereket fe'lyegeHe. AV.l1t:'t 1l be· ~ •• ''''','""11. hogya. hi,-atalos vizsgálatkol' nem vették 
hajtottak a kapun s pár perczezel ut,íhJ, ,i I:'tg-os- ~lu.g"sall kellett tehát lennie s így csa.kiR 
ságot láttunk kigyuladni a ff Lk közt. L,íllljl,'d :':.I'uj- ii-I\'ukra gondolhattam. 
tottak az ebédlőben. - ll(: mi ro~sz, va'gy gyanus lehet abban? 

- Tudja-e, Watsol1, szólalt meg egys:l.C'I'I'l' ~hur- - A körülmények összetalálkozása mi11l1enesptre 
lock Holmes, a mint csöndesen ültünk Pg., litt IIZ biG!. is feltünő. Szelelő-lyukat furnak, csengetyíí.-
öregbec1ő esthomályball, - hogy némi loJkii ~ l ll('reti absztanak föl s egy leány, a ki ott hál ar, 
aggodalmam van az ellen, hogy önt lllaga IIllllal meghal. N em ötlik önnek szemébe, hog;\" 
ügyem? Határozott veszedelemmel fog jú 1'11 i ez 1\ feltünően esil, egybe? 
vállalkozás. összefüggést sem tudok látni a három 

Veheti-e hasznomat? 
- Jelenléte, úgy lehet, megbecsii.lhetct-Ic 'Il , 
-- Akkor mindenesetre elmecrvek önnd. 
- :;:r agyon lekötelez_ . 
- On veszedelemről beszél. Ndl",in tii"I,, '1 biton 

hát azokban a szobákban, mint·a. nWlIll.' l {'ll elói· 
tem látható volt. 

a,1f, ágyon nem vet.t éS~l'e valami 

:\"lll. 
- Ar. 'lg~'lábak pántokkal apadlóhoz ,'annak 

L'ltott ,in 111ár vala,ha. ilyen leszögev.ett 
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- Nem mondhat,nám, hogy látta III volnl\.. l\ünJl~'ell bejuthattunk az uilyarra, lllert a korités-
- A leány nem mozdíthatta. el helyéből az úg~·ill. sok .helyen át volt tön-e, a nélkül, hogy valaki 

Vúltozatla.mll ugyanegy helyben kellett [Hlnak dtásra gondolt volna. Dr. Roylottnak 11em 
radnia, ugyanabban a viszonylagos helyzetben félnie az emberektől; inkább Mok féltek tőle, 
szelelő-Iyukhoz, meg a kötélhez, - mert egys~crrleD az :í.llatjaitól. 
csak l.ötélnek nevezhetjük; lliszen vil:í.g()~, hogy filk közt l,eresztültörtetve elértünk a pázsithoz, 
csengetyü-szárnak sohasem is volt szám·a. .~mlt""tn· nl< rajta s éppen be aka.rtunk már mászni 

- Holmes! kiáltottam föl erre. - 110111(tI,Yosnn ablakon, midőn egy borostyán-sürüből valami 
rémleni kezd előttem, hogy mire czéloz. Ugy lr.t ,zi~, ly os a.lak surrant elő, a mely valami rémes, 
éppen idejében jöttünk ide, hogy megalmdál~'tlzznllk gyermekhez hasonlított. Reszkető tagold,al 
egy agyafm·t és borzasztó bünte,ttet. , ,Ie magát a fübe s azután gyorsa.n el ill ant 

- Valóban agyafm·t és "aloball borlms7.t.>. homalyba. 
<'l'YOS vetemedik bi'mtettre, akkor a legelső - Szent Isten! súgtam oda Sherlock Holmes-
teyől{ közé tartozik. Van hidegvére, higgall - látta? 
\'[1,n tudománya. Palmer és Pritchanl a I Holmes pillanatnyira épp úgy meg volt 
voltak a mesterségökben. De ez az ember én. Keze aczélfogóként ragac1ta meg 
rajtok is túltesz. Reménylem azonban, kerhrs a mi nagy izgatottságot árult el. De 
tolU, hogy mi meg őrajta fognnk ki. De sok 1I,\I'·.lHh.nt;' elnevette magát és azt sngta a 

A pávián-kölyök 
UI.Imat kell kiáU::mnnk, mielőtt ez az éj~7.nl(ll 
mulllék ; nagyon bölcsen teszszük hát, ha :t,ldig i~ 
llyngalmasan szívjuk a pipánl\!~,t s pál' órá~" yultUDI 

Yidámabb dologgal fogll)olkoztat]uk az elmenket. megfeledl.eztem volt azokról a különös 
* melyeket dl'. Roylott annyira keilvelt. 

a házban még egy csita-párducz is és ki yol-
Kilencz óra tájban a fák közül látszó \ il' lénl annak, hogy egyszerre csal, a vn.lJunkon 

ldaludt és dl'. Roylottna.k a háza teljes ;tsl;!!~Ggljm'l1l 
borult. Még két óra mult el és ekkor , egészen megl,önnyebbültnek éreztem 
éppen a mint tizenegyet ütött az óra, mikor Sherlock Holmesnek a példáját 
szeml,özt újra ldgyuladt eg~' fénypont. czipőmet levetve, végre benn yoltam fl> 

- Ez a nekünk szóló jelailás, mondá Sherlock lIol- hálószobájában. 
111OS, talpm szökve. A l.özépső ablak van meg",ilúgi tyu. Holmes nesztelenül zárta be a fatáblá-

A mint kimentünk, néhány szót váltott a fogn- int.án a lámpát az asztalra tette; aztán szét-
,lóssal, megmagyarázva neki, hogy egy isnwrősünk· lIIinden úgy volt, a mint délután láttuk. 
höz megyünk mulatni s hogy yalósziniUcg ott illU' Hherlock Holmes odajött hozzám lCtbújj-
mc1nnk reggelig. (~s S7,lICSŐ módjára téve l,ezét az ~ikál'a, 

Egy perczczel utóbb künn \'oltunk it Hőt,,!, uton. balbn, hogy csak alig érthettem meg, azt 
Hide'" szél fujt a,z arczunkba s csupán ali: a I:uupll' :t fi1lpmbe: 
fény,"'mely az ablakból látszott, adott irítn~ t a Iw· Icgcsek~lyehh llesz is halomra rlöntellé uo 
lllályball botorkáló lépteinknek. .-,_., .. , . ~. 

1~ 
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Bólintottam a fej emmel, jeIéül annak, hogy itU .I?l~hnek a szaga. Valaki nyilván tolvaj-lámpást 
~Íl.tcttem. [l"ujtntt a másik szobában. 

_ Sötétben kell ülnünk. A, szelelőlyukolI meg' Halk mozgásnak a neszét hallottam' azután ismét 
látná a világosságot. . . . .. .. lett minden, csak az a kellemetlen szag 

Ismét bólintottam. !I'o$hudott. 
_ El ne aludjék, mert az életébe kerülhe.t. ~lIr.tss F{.lól'i1 hosszáig ültem így folyvást feszült fiooye

készen a pisztolyát arra az esetre, ha sZ:lksegunk kuuuel,. hallgatóz,;a .. Ekkor' egyszerre újabb fajta 
lenne rá. Én az ágy szélére ülök, ön pedIg arra a un~ lan hallhato, Igen halk, zizegő hang mint 
'Székre. Illk"l' vékony gőzsugár tolul ki állandóan ~alami 

Kivettem a revolveremet és óvatosan letettem /lJ !Czö·késziHékből ... 
asztal szélére. Abban a pillanatban, a mint ez hallható lett 

Sherlock Holmes hosszú, vékony nádp,í.lcdt, ho· Shcrlo~k. Holme~ felugrott az ágyról, gyuj tót rán~ 
zott maooával s azt most letette maga mell.· elo es .. hos.szu pálczájával dühösen csapkodott 
ágYI·a. Odatette a gyllfatartót is egy darab lm cscngetyu-zslllór felé ... 
tyáyal együtt. - Látja, Watson? kiáltá eszeveszetten. Látta? 

Azután lecsavarta a lámpát és Dc én nem láttam semmit. 
radtunk. Abban ~ pillanatban, mikor Sherlock Holmes vi-

Hogyan fogom valaha elfeledni azt a-:réUlcs gyuJtott, halk éles füttyentést hallottam de a 
l'asztást? Eooyetlen hangot sem hallhattll.lll. ~~""'llrrr' I O" fény, a mint fáradt szemembe beleviUant 
csak e"y lél~kzetvételt sem, pedig jól tudta \ll, tott, s lehetetlen volt látnom, hogy mi az: 
Sherlo~k Hohnes nyitott sze~mel ül ott,.. mil Sherlo,ck Hohnes olyan veszettül paskol .. ". 
lábnyira tőlem, ugyanolyan Ideges feszll Csak azt lathattam, hogy az arcza halálosan sá-
mint én magam. s h?rzalommal és undorral van tele ... 

A bezárt fatáblák a legvékonyabb fényRn~lInll Egy I~llla!lattal utóbb ~bbanhagyta a csapkodást 
bocsátották be, úgy hogya legtökéletesebb.... fölfcl~ .. ll~~ett a szelelolyukra, midőn ... az éj 
vett bennünket körül. Kívülről egy-egy (',1.1 011 eSüncl,let olyan vérfagyasztó ordítás zavarta 
dárnak a huhogása hallatszott, egyszer pl'tlig nnlyet még sohasem hallottam, .. 
szen az ablakunk előtt valami hosszan hangosabb lett az ordítás kín-
macskaszerií. nyávogás, mely azt mutatta, és dühnek l'ekedt, bősz kitörése 
csita csakugyan szabadon jál'. .han,gz~varb~. Azt beszélik, hogy a 

Messziről a toronyóra mély kongás:í.t hal bl reszeben IS fölverte álmukból az 
11. mely minden negyedórában megsz?I,;lt. az iszonyatos hang ... 
hosszúaknak tetszettek azok a negye<1omk l tőle ereinkben a vér s én dermedten 

Elütötte már a tizenkettőt, meg az egyot, 1\ Sherlock Holmesl'e, II meg én reám, mig 
tőt sőt a hármat is és mi még folyvást utt íj a~lllak. a hangnak az utolsó rGzgése is elhalt 
Dé~án várva a történenc1őkre . .. . n~m~sagában, a melyblll kitört volt. 

Egyszerre hirtelen világosság lobbant föl :I ~flt .!elent~let ez? kérdém dadogva. 
lelőlyuk táj án, de azonnal ki is aludt .. UtÍlna A~t JelentI, hqgy vége mindennek, viszonozta 
kellemetlen szag kö\'etkezett; égő ObJllllk Holmes. Es elvégre is, talán legjobb igy. 

18':' 
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Vegye revolYerét s menjünk át a ch-o Roylott 
bájába. . , , 

Komor arczczal gyuJtotta llleg alalllpat 
előre a folyosón. Kétszer kopogtatott a dl'. 
ajtaján, a nélkül, hogy belü~ről f~l~let 
volna. Azután rátette a l(ezet a 101111cs1'e 
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bhúz!a ijedelmes fészkéröl s messzire kinyujtott 
brral vitte vissza és dobta be a szekrénybe, mely

az aj taját azután becsapta. 
* 

igazi körül-

pett - én utána, kezemben a felhúzott SlLlrl,lI.II"'_ még hosszabbra nyujtanom ezt az 
feO"y\·errel. (mely már is elég hosszú volt) anll ak 

JüUönös látvány tárult itt a szemünk dásáyal, hogyan közöltük a végzetes hírt 
Az asztalon félig elzárt tolvaj-lámpás iLllott, iilt leánynyal, hogyan vittük el őt a reggeli 

gosságot vetve a vasszekrényre, ,1l1ely~ek :\1. ··J·· ....... Hla ILltl Harrowba, a nagynénjéhez s hogyan jutott 
nyitva volt. Az asztal mellett, faszeken, ult dr. lassú nyomozás végre is arra az ered-
bev Roylott, hosszú szürke pongyola-könMs dl'. Roylott a saját vigyázatlanság a 
alÓl meztelenül nyult ki a bokája, és sarlmt midőn egy veszedelmes lág~'óval 
papucsba bujtatott lába. Az ölében h~ve~t a "Ulri ... • ... . ""'", játszott. 
nyeHí. és hosszú-szíjú korbács, mely delutan a mit még az egész esetnek a 
vonta volt a figyelmünket. tudnom kellett, Sherlock Hol-

Az álla föl volt emelve s a szeme rémes n 'C'U\;l~.'" Útlú;~J1"'" mondta el nekem, a mint Londonba 
sé",cel irányult a szoba mennyezetének a 
té;e~ Homlokára sajátságos sárga. szalag yolt Eleinte, mondá, - teljesen téves következte-
van'a, banlás pettyel,kel. jutottam, a mi, kedves Watson barátom, azt 

Beléptünkre sem egy hangot nem szólt. ítja, hogy mennyire veszedelmes az, ha az 
mozdulatot nem tett. hiányos adatok alapján okoskodik. A czigá-

- A szalag! A pettyes szalag! jelenléte s a "pettyes szalag» emlegetése-
Holmes. '\7. a szegény meghalt leány csak ann~'it látott 

Előbbre mentem egy lépéssel. a hamarosan elrántott gyujtó világa mel-
A következő pillanatban az a s~J[l.1;Sá,go elég yolt ahhoz, hogy engem tökéletesen 

megmozdult, s a ,hosszlÍ. haj .., \·o1.essen. 
coov utálatos kigyonak a lapos feJe es csupán azt hozhatom fel, hogy a7.on-

"':..... ~focsári vipera, kiáltott föl Sherlock rliOIU""'!ll Jt(oJ mcgmÍlsítottam a felfogásomat, mihelyt Yilágos 
India lecyeszedelmesebb kigyója. A maJ'ÍLs elöttrm, hogy bármilyen természetií. legyen is 
nlásodpe~'cz alatt beköyetkezett a halál. A mely annak a szobának a lakóját 
nal, vermet ás, maga esik bele. A gon"s7.~ sem az ablak, sem az ajtó felől nem 
kor a sajtít fegy:ereik öli~ meg: T~I?Yii1,. y~ . 
a. fércet a yaczkaba, s azutan elvlhetJnk l\hs~ U,. ' vu·_n,. lllOlllet, mint már monclottam is önnek. 
\"a1!1.l~i biztos hajlékba. és értesít.jÜJ, a hatúsllgot '~l1"""i1IU",H' lekötötte az a különös szelelőlyuk meg 
történtekről. lecsüngő csengetyü-zsinór. Anna,k a fölfe-

_-\.zzal hirtelen 1'Íl·tíntotta fL lmtyalwrhác~ot n hllgy az a zsinór nincs is csengetyüyel össze 
ember öléből s a hurlwt a Jdgy6 nyakúra IIIrg hog~- az ág~- le van szögez\-e a padló-
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hoz, nyomban azt a gyanút ébresztette ben 
hogy az a kötél nyilván csak híd akart lenui ra· 
lami számára, a mi a lyukon keresztül jön Ic as 
ágyhoz. 

Azonnal eszembe ötlött valami kigyóféléllck a 
lehetősége s midőn ezt a gondolatot egybevetottelD 
azzal a ténynyel, hogy dl'. Roylott különféle inrl iBi 
állatokat tart a házában, éreztem, hogy minden 
bizonynyal jó nyomon járok. 
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i:czo~ c~attanást, a melyet Miss St')}lCr hallott, két
!!gtelen,ulaz.ok?zta, mil,or mostohaapja rácsapta 
I s1.e~l'eny aJtaJat a helyére visszadobott veszedel
mes aJlatm. 

llintnn mindezzel tisztában voltám meo-tettem 
lZok'lt .a lépése,ket, a melyekről önnek' is tudomása 
I&n. MIlmr aztan a sötétben me17hallottam a J-io-yó 
!!Iszogését, a mit bizonyosan ön" is hallott l'O'~ "t·· r t" ' , g on 
n ngo Iiru.J~ottam es megtámadtam pálczámma.l a 
lIlerge~ Joszagot ... 
- Es szer~l~cs~sen vissza is kergette a lyukon t 
- De az utesBlmmel föl is méro-esítettem ú "'Y 

" fll,"i,, ~:lt"u,~., dühében. rLÍugrott .az első áldozatra, ~el; ~ 
elé kerult: a tl;laJdon gazdájára! . 

Olyan méregnek a használata, a melyet senllui· 
féle kémiai vizsgálat ld nem deríthet - l'% 
olyan gondolatnak látszott, a mely könnyen 
hatott egy eszes és lelketlen emberben, a lá 
élt a keleten. Az a gyorsaság, a melylyel 
mél'eg hatna, az Ő szempontjából szintén 
nek igérkezett. N agyon élesszeml1 viz 
kell annak lennie, a lü föl tudná fed 
sötét pontot, a mely jelzi, hogy a kigyó 
hol mélyedtek az eleven testbe. 

Azután eszembe jutott a fütyölés. TeJ'més%etesen 
vissza kellett csalogatnia a kigyót, mielőtt II ki· 
szemelt áldozat a virradat világosságában 
hatná. Nyilván rászoktatta a kigyót - azzal 
tejjel, a melyet láttunk - hogy a fütt~' e 
visszatérjen hozzá. 

Az eljárása módja az lehetett, hogy n. lcgnl 
masabbnak látszó órában föltette a kigyM n 
lyukba, bizonyosra vévén, hogy az aztán l 
a kötélen az ágyra, a hol aztán vagy 111 

alvó leányt, vagy pedig talán nem is. 
a kiszemelt áldozat talán egy hétig iH 
veszedelmet, de előbb· utóbb feltétlenül eléri a ,",H"",IIU'. 

Mindezekkel körülbelől tisztában voltalll. 
még beléptcm ,,0Inn. dr. Roylottnak n. 
A széket jól megyizsgálva, láttam, hogy !'el ~ZO 
rá állani, a mit természetesen meg is hllrtt 
nie, hogyaszelelőlyukhoz fölérhesSBll. A ynR 

rény, a tejes csésze, a kutyakorbácsra ki",j(itt 
végre eloszlatta legutolsó kételyeimet iH. Azt 

en en vagyok az oka a ch. Gl'i
ak, ,de nem mon~hatnám , hogy 

fog bantam a lelkIismeretem. 
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Ttjl,éke'ny~éfl'i ki'YJ1;Utatá~ 

a cselldőrkerületekben az 1895. évben 

A büntettek és vétsé-

I 
68 

gek megnevezése 68 

Felségsértés: 
8' előfordult 4 3 

kideritett 4 81 ::J 
letartóztatott 1 si feljelentett 3 ::J • , I 

A király, LI királyi ház I 'I 
tagjainak bántalma- I l' I I zása, a ku'ály meg- I I 

, ,I 
sértése: I I 

elöfDl'dult 61 
kideritett 

I 
6 3 letartóztatott 1 : I· 3 feljelentett 5 !! , 

A hűtlenség: 3! 13 
előfordult 

I kideritett 31 
letLlrtóztatott 1i 
feljelentett 

I 
al 3 11 

A lázadás: i 3 11 I 
előfordult 2 , 

j 1 ~ 
kideritett ~ I 

, 
2 25 

I 
, 

letartóztatott ! ' II ! személyes sza.bad-feljelentett 51 I , I signak. LI házjognak, 
I 

I 

i 
fl 

továbhá a levél- és , , 
távirdatitoknak köz-I I 

i 
, 

hil'atlllnok általi meg-, 
i sértése : 

4°1 521 Sil előfordult 15 
40 5~ 34 kideritett 7 15 
9!7 ! 13 15 letlll:t6ztatott 4 1 5 
83 , 1271 4::! feljelentett 13 1, 61 21 
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A bűntettek és ~étsé- II A csendőr-kel'ület száma 

gek megnevezese I. I n. l m. l IV. j v. I VI. Ilii:::' 
A pénzhamisitás: I I I ~ I 

előfordult} 11, 39 10 3 3 Hl 78 
kideritett eset J l 37 10 3 3 l' 75 
letart6ztatott} . 11 78 7 1 9 100 
felj elentett egye 6 29 6 4 3 17:[' 65 

A hamis tanúzás és 
hamis eskü: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
felj elentett egyén 

A hamis vád: 
elöfOl'dult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott} . 
feljelentett egyen 

A. személ'em elleni bűn-
tettek és vétségek: 

előfOl'dult } , 
kideritett eset I 
letart6ztatott }' . 
feljelentett egyen 

Kettős házasság: 
előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyén 

A családi állásm vonat
kozó bűntettek és vét
ségek: 

előfordult } 
kidel'Ített eset 
letart6ztatott } . 
feljelentett egyen 

A. rál(almazás és becsü-

4 
4 
6 
4 

2 
1 
2 

1 
1 

3 
3 

3 

5 
5 

5 

3 
3 
1 
4 

30 48 29 
30 41 29 
17 26 10 
22 24 27 

2 
2 
1 
1 

3 
3 

5 

letsértés' 
előfordult} 8 2~ 86 
kideritett eset 8 22 34 
leta.rtóztatott}. 1 l 
feljelentett egyen 8 21 41 

2 

~ I 
~ I 

13
1 1" . ., 

2 11 
:! Lit 

4 ) 
II 

, I, 11 

: l! 11 

31 'I 14 

301 
3°1 12 
361 

! 

~(i! 185 
:!Iii 178 
Hlli 86 
Hil! 151 

l l! 
IP 
l l! 

I 
! 
1 
I 
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A bűntettek és vétsé- \\_-;-A_".tie_n_d.ö_r-_k_.n..,.'U_'I_et-;-8z_á_m~a 
gek megnevezése 1. l n, l m, l IV. i v. I VI. l! Ó::~.-

II em ber élete elleni 
bűntettek és vétségek: 
előfordult } t 
kideritett ese 
letartóztatott} 
leljelentett egyé 

A párviadal: 
elöfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } 
leljelentett egyé 

A testi sértés : 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} . 
leljelentett egye 

A közegészség elleni 
bűntettek és vétségek: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} • 
leljelentett egye 

A személyes szabadság
nek megsértése magán 
IZemélyek által : 
előfordult t 
ki(leritett [eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyé 

A levél- és távsürgöny
titok megsértése ma
gán személyek által: 
előfordult } t 
kideritett ese 
letaJ.t6ztatott l . 
leljelentett fegye 

245 304 173 
243 280 164 
205 248 132 
100 140 188 

I I 
198 183 225 [ 1325, 
188 176 11 6 1167 
190 93 141 1()()9-
1091 124 13 791 

I 
~ ~ ~ ~ ~ I ~~ 
2 9 10 3 ,j i> I 46, 

~- I' 

1100 8531031 1671 760 626 6041 
911 840 97811670 760 62 5983' 
514 364 211 339 15 7 268 1853: 

1103 842156828291054 803 8196, 

38 12 22 
38 12 22 
233 

36 8 20 

7 11 
7 11 
7 3 
4 13 

il ~ 
11 1 • I 3 

~ ~I 
2 ii i 
I I 

I 

~ II 
j 

l 
I 

I 

I 
li 

890 
89 
8 

8S 

4. 
4. 
1 
5 
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A csendőr-kel'ület száma A bűntettek és vétsé- I 
gek megnevezése i,'-I.---'-'-n-.---'---m- .-;-rv- .--;-I-Y-. 'I-VI--;7. 11 Ö::~ •. 

A titok tiltott felfede-
zése: 

előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott} . 
felj elentett egyen 

,I\, magánlaknak megsér
tése magán személyek 
által: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} . 
feljelentett egyen 

á lopás: 

39 141 
39 117 

5 93 
53 63 

2 
120 

I , 
541 17 
54 17 
24 6 
76 29 

előfol'clult} !l986 'l!387 3740 3329 3'l!37 'l!444 181~ 
kideritett eset 2871 'l!0103048 2908 2498 HJ1 U 15251 
letartóztatott} 158210341050 964 969 124= 6841 
feljelentett egyén 24652014 3410 3383 2550 16::l7 15459 

A ·l'I1blás és zsal'olás: 
előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

: . sikkasztás, zártörés 

'l!p3 
196 
216 

64 

137 
1917 
129 

76 

142 
114 
173 

75 

IÍs hiHlen kezelés: ' 
<elŐfordult} 913 541 97 
ikideritett eset 913 54 89 
letartóztatott} é~ [, 18 15 
felj elentett egy -~ 2'l! 66 88 

A jOb<talan elsajátitás: 
127 előfordult } 

kicleritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

.Az orgazdaság és bűn-

76 88 
76 88 
14 1 
89 125 

121',' 
137 

pártolás: 
előfordult} 9158 
kideritett eset 'l!56 
letartóztatott} , 6'l! 
feljelentett egyen 9134 

139 9180 
139 277 

35 33 
1918, 363 

I 

133 981 6~ 1 129 94 6_ 
107 122 (j~ 

] ::1 d 
!~ :~ I ~l 
86 761 9 
86 7U: \lG 

] ' l; j 

135 1141 121 
219 <:l1t;! 19i 
'l!19 216

1
' ln7 

131 :34 5!!1 
399 27::! :~().~ 
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.~ biíntettek és vétsé- /I A csendőr· kerület ~záma 
gek megnevezése "r. I n. 1 m. 1 ly l Y. I VL I (j::~e-

!csalils: I ~ 
előfordult l t 69 102 83 64 38 99 
kideritett ese 68 96 80 61 381 9 
letartóztatott , 'l!7 78 21 'l!0 71 4 
feljelelJtett egyén 58 90 79 53 918 107' 

Okirat·hamisitá.s: I 
előfordult} 'llL 32 36 15 7 21 
kidm'itett eset 21 32 36 15 71 19 
letartóztatott} 23 19 16 4< 4 16 
feljelentett egyén 17 48 36 16 1 6 

OrvoBi és községi hamis : 
bizonyítványok kiálli-
bisa és használása: 
előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott} ;~ 
feljelentett egye~ 

Bélyeghamisitis : 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A csalilrCl és vétkes 
bukás : 
előfordult } 
ki(lcl'itett eset 
let.'1rtbztntott L ' 
feljelentett f"gyen 

Iűs .agyonának meg-
rongillása : 
elŐfordult} 17'l! 
ki(leritett eset 171 
letartóztatott} • 'l!8 
feljelentett egyén 247 

A gynjtogatils : 

5 
5 
1 
4 

8 
8 

5 

4 
4 

6 

174 231 
153 9100 

7 8 
212 340 

1 
1 

1 

168 
166 
24 

268 

I 
I 

107 
102 
48 

149 

107 
9~ 

2~~ 

45& 
437 
~ 
415 

l 3!!' 
130 
82-

1914 

9, 
9 

6, 

10, 
lQ. 

11 

1059 
911 
a5 

1442 

előfordult} 430 502 500 632 969 (i)4~ 327& 
kideritett eset 325 315 326 574 614· 17~ 232& 
letartóztatott} 157 82 69 69 61 67 50& 

~ . feljelentett egyén 368 300 333 572 640 17@ 238!> 
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A csendőr-kerület száma A btíntettek, vétségek II 
és kihágások m eg-

nevezése r. 
Vizál'adás okozás: 

előfordult l kideritett eset 
letartóztatott l.~ 
feljelentett egye~ 

'Vaspályák, hajók, táv
ircUík megrongálása 
és egyéb közbizt_ ve
szélyes cselekmények: 

elő ford ult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyéIl 

.f\. foglyok megszökte-
tése : 

előfOl'dult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyéIl 

~ fegyveres erő elleni 
Mutettek és vétsé
gek : 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyéIl 

~\z állam elleni kihágá-
sok: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyét; 

á hivatali és ügyvédi 
bűntettek és vétsé
gek: 

előfordult l kideritett eset 
letartóztatott 
feljelentett egyén 

5 
5 
2 
5 

2 
'il 

4 

2 10 30 
7 29 
1 3 
7 32 

105 
105 
144 

4 

1 

27 21 
'2.7 21 

3 12 
26 9 

22 159 91 
22 159 90 

4- 24 3 
23 315 196 

4-
2 

3 

1 
1 

2 

~ 
2 
1 
3 

1 
1 

1 

4 
4 
4 

.1. kihágások meg
nevezése 

! hatóságok és a köz
csend elleni kihágá
&ok: 

elöfordult } 
kidel'Ített eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egye 

1 vallás és annak sza
bad gyakorlata elleni 
kihAgílsok: 

elöforclult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egye 

Pinz és értékpapirok 
hllmisitására vonat
ko~6 kihágások : 

elöfordult } 
kideritett eset 
letnrtáztatott} , 
foljelentett egye 

cseJúdi állás elleni 
kihilgilsok: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egye 

A kii7.uiztonság elleni 
. küuigások : 

elöforclult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egye 

közrend és közszemé
reIU elleni kihágások : 

elófordult } 
kideritett eset 
let&rtóztatott } , 
feljeleutett egye 

~87 

A csendőr-kerület száma 

r. 

413 248 
395 248 

12 1 
641! 4~7 

15 
15 

48 

2J 65 
2721 65 

14- 10 

'] l~ 
72 

124 

I 
I 215

1

359 
~15 359 
82 1 

4011 1 58' 

99 
99 

5 3 ~ 3 19 
5 3 2 3 18 
1 1 ~ 4, 
4 2 3 14 

1 71 
1 71 

81 

10 
10 

6 
4 

83 
83 

6 
87 

67 6~ 632 1301141 39!!6 
666 642 610 130,1147 3896 
237 72 394 165 1273 2430 
657 576 813 21 416 2926 

376 849 1068 18iO 6034 
1096 376 8491

1

1068 1870 77 6032 
35 19 29 2 141 73 399 

1421 5991466!31463269 1155 11051 



A kihágások meg
nevezése 

Szerencsejáték által el-
követett kibágások: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
felj elentett egyén 

A közegé~zség és testi 
épség elleni kibágá
sok: 

elöfOl'dult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelel1tett egyen 

A tulajdon elleni kiM-
gások: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egye 

II 
A csendőr-kertUet sháma 

r. 111.1 ill. I IV. I V. I VIJE~~~ 

50! , ) 8S !I' 1 G
1

l1J 58 ' :l99 
SOi 74 88 16 lJ:!1 58 :199 
. I 2. . I 9 11 III 1 ~ 

17~ elS :317 5!J !lG!) 65,:?1 1 tiS3 

I ! I I 
!l321 18S 383 4!J4'1676 1!J5 3168 
231 188 383' 4!J4 1676 195 3167 " 6 2/ 18 45 5 76 
H71 245 70G 1::l5!l(155, eS5 6090 

355/ 2·1,3 t 68 lOi 1131 Gü'! 
35.31 24~1 16.'8 107.1131 (iG _ . I 10 . 
.~ 16' 309 266 221 2638 1 í(i~ 

Az 1895, év folyamán teljesitettegyéb szolgálatok 

A csendőr-kerület száma 
J. különféle szolgála- 11---,---. 

tok megnevezése I. 111. 1 ml IV. I v. VI. t;:~ 

Remles szolgálat ___ 2911611292 23128 mSl11847118~1~ 124842 
EIlcnől'ző szolgálat 10660 9188 9110 10261 1096 96911 50606 
Nyomoz6 szolgálaL_ 2343 3511 5113 3682 3621 425~ 23139 
Helyi járőrszoJgálat 6853 4414 5143 6350 8951 ~85 316,9 
Uti jil.röl'szolgálat ___ 5194 2190 4642 3235 '1 4444 5504 21409 
TaJálkoznsi járől'szol-
~~lat ___ _ _ ___ 415 403 313 308\ 618 681 2864 

La!alrtöz,t>l.ul.q felszóll- I 
tás folytán ___ __o 2012 691 803 110111631 2751 1125 

Segély-szolgálat ___ 2070 1534 1283 1819 1399 1012:- 9237 
Rabkisóret és őrizet I 3231 m6 1533 21441 2328 15241 12n6 
Etóvezetés ., _ ___ 54b 720 1142 4171 2751 1059

1 

6634 
EJyéb felsz6litott szol- 'I 1 

gálat ___ ___ ___ 2883 2505 3242 5110; 5314 4231 23~45 

Ejjeli ől'ök ellenőrzése I' 1201 :26383 23027 '1 4446~ :30400,33160 118636 
Vasuti- és bajó-ügyele 2813 4209 4286 1#161 43MI i!1~1 24215 
, és bucsuügyelet 1966 1986 1821 2064, 2168 300'1113012 

ind6ház 1 . I I 
~s belépő 6.Ilomási I I I; 

171 ni-')'elet.__ --- --- I 156 " I 21 I . 
Folyntuiltl.wlési ügye- ' I 

let ___ _._ ___ 6 5281 138 9 251 S91 195 
Fiirdöl.teJyi ügyelet 431 191\ 279 1331 1 1O~1 112J111 4396 
Hnulméli üg:veJet _ 513 103 . 36 1.J 1~81 
Hahirszéli örMzszolg. H32 . 9, 1141 
Poslafedezet 551 410 129 1101 31 1191 mG 

1 

Oödóllői királyi J-;;-k I 
körüli übyeJet __ _ ' 

5 13 14 191 4 3 58 
24 1 81 .11\ 2 1 46 

90 90 

. I 365 \ i 365 


