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Elöljáró beszéd.

Homosexuális szerelem !. . .
Egy világraszóló bűnpör révén ez ma

napság a legnagyobb aktualitás. A laikus 
mohó kíváncsisággal olvassa a napilapok 
tudósításait és töri a fejét: miféle nagy bűn- 
cselekményt követhetett el az a publicista, 
aki a császári udvar fényében sütkérező 
nagyurakról elhíresztelte, hogy hívei a homo
sexuális szerelemnek? . . .

Hát van másféle szerelem is, mint az, 
amelynek valamennyien önkéntes rabjai 
vagyunk? . . .

Hát lehet-e diffamáló, meggyalázó az a 
híresztelés, hogy valaki szerelmes? . . .
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Az újságok nem fűznek kommentárt a 
vádhoz, és nem elégítik ki a laikus olvasó 
kíváncsiságát. Pedig a homosexualitás miben
létét két rövidke szóval megmagyarázhatnák: 
érzéki barátság . . . Merész definíció, de 
azt hiszem, elég kifejező.

Szerelem csak egyféle van: érzéki szere
lem . . .  Ostoba képzelődés, odavetett üres 
frázis, hogy lehet szeretni piától módon is, 
tudniillik anélkül, hogy kedvesünket „bírni« 
óhajtanok. . .  A férfit és a nőt egymáshoz 
való viszonyában tudatosan vagy öntudat
lanul is —  érzéki vágyak vezérlik és csakis 
eme vágyak kielégítésével juthatnak célhoz . .  . 
Törvénye, vagy —  mondjuk —  intenciója ez 
a természetnek, mely belénk oltotta a faj- 
fentartás ösztönét, hogy tovább szaporod
junk.

De a barátságban az érzékiség nem 
egyéb, mint csodálatos kivétel a szabály 
a ló l. .  . Gonosz, kegyetlen játéka a termé
szetnek; különös szeszélye, vagy talán 
bizonysága az ő mérhetetlen bölcseségének,
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amelylyel meg akarja akadályozni, hogy a 
megbomlott idegrendszerű, degenerált, beteg
lelkű emberek tovább szaporodjanak . . .

A természetellenes hajlamot, az ugyan
azon nemüeknek egymás iránt érzett „külö
nös" vonzalmát, az érzéki barátságot, a tudo
mány homosexualitásnak nevezi.

Kétségtelenül abnormis jelenség . . .
Képzeljünk magunk elé egy virágos 

kertet, amelyben külsőleg teljesen egyforma 
rózsák pompáznak. Ha egyet-egyet leszakí
tunk, alig tudunk betelni édes illatával. A ked
ves virágerdőben egyszerre csak szemünkbe 
ötlik egy rózsatő, amelynek virága elüt a 
többitől: fonnyadt, színtelen, illat nélkül való 
s alig hogy leszakítottuk, sajnálkozva félre
dobjuk. Pedig ugyanabból a talajból nőtt, 
mint a többi; ugyanolyan anatómiai tör
vények hatása alatt fejlődött, azt is csak a 
meleg napsugár és a jótékony eső élteti, 
mint a többit. .  .

Nos, ilyen szánalmatkeltő, mostoha gyer
meke a természetnek a homosexuális szerelem
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rabja: az urning. A férfi, aki teljesen érzé
ketlen a nő bájaival szemben, a nő, aki nem 
vágyódik a férfi után . . . Pedig phisiologiai 
tekintetben semmiben sem különböznek 
tőlünk; de más a lelki életük, más a gyö
nyörűségük, más a —  szerelmük. Krafft- 
Ebing báró Írja róluk »Psichopathia Sexu- 
alis" cimű munkájában: „Az ilyen egyének 
szerelme teljesen hasonlít a normális szere
lemhez; minthogy azonban az alapérzés 
ellenkező, karrikaturává válik, annál is inkább, 
mert az ilyen ember többnyire hyperásthesia 
sexualisban is szenved és ezáltal a saját 
nemük iránti szerelem ,tulhatalmassá' lesz ... 
Az urning imádja kedvesét és minden áldo
zatra képes érette; női bájak nem érdeklik, 
sőt undort keltenek benne és mégis akadnak 
köztük olyanok is, akik sociális vagy erkölcsi 
szempontból megnősülnek . . .  Az urning, 
ha magasabb műveltséggel bir, nem idegen
kedik a nőkkel való különbeni érintkezéstől, 
ha azok szellemük vagy műérzékük által kelle
messé tudják tenni a velők való tá r sa lg á s t ."
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Amit a jeles psichiáter a férfi-urningok- 
ról mond, áll a női urningokra is.

Mantegazza kiváló példának említi, hogy 
1777. évben a londoni törvényszék hat hónapi 
fogházra Ítélt egy nőt, aki férfinak öltözve 
három különböző nővel kelt egybe . . . 
Ugyancsak Mantegazza ir két olyan nőről, 
akik harminc esztendeig éltek együtt mint 
férj és feleség és a »feleség" csak halálos 
ágyán vallotta meg féltve őrzött titkát isme
rőseinek . . .

Különös,megmagyarázhatatlan jelenség!.. 
A természetbúvárok régtől fogva keresik az 
okát és csaknem valamennyien arra az ered
ményre jutnak, hogy az urning elődeitől 
örökölte a rendellenes nemi érzést, mely 
valamikor, a legrégibb őskorban egészen 
»természetes« volt. Kiernan szerint ugyanis 
az emberek kezdetben kettős (bisexuális) 
nemi életet folytattak, de az evolúciós folya
matok, a nagy küzdelmek közepeit, hosszú 
évezredek után kifejlődött a monosexuális 
ember, aki csakis a másik nem iránt érez
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¥
hajlandóságot. A legalsóbbrendű állatoknak 
ma is bisexuális szervezete van; sőt bizonyos 
fajtájú rákok (a cymothoideák) életük első 
felében himnemüek, második felében nős
tények . . .  A nagy evolúciók közepeit külön
féle zavarok állhatták be és az emberek egy 
része visszafejlődött az állatvilág hermaphro- 
disztikus alakjaivá . . .  Emez ősapák utódai 
azok a degenerált emberek, akiket manapság 
a homosexualitás fogalma alá vonunk.

Ez a tudomány mai álláspontja. Lehet 
helyes, lehet erőszakos magyarázat, de annyi 
bizonyos, hogy az urning épp oly kevéssé 
tehet róla, hogy nemi érzése rendellenes, 
mint ahogy a szinvak ember sem hibáztat
ható amiatt, hogy a zöldet feketének látja. 
Az emberi ösztönt megnyilatkozásaiban a 
legerősebb akarat sem irányíthatja. A leg
hatalmasabb energia is eltörpül a természet 
akarata m ellett. . .

És ha részvéttel vagyunk az elhagyott 
mostoha gyermekek iránt, akik nélkülözik 
az édes szülők ápolását, aggódó, gyöngéd
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szeretetét: miért fordulunk el megvetéssel 
vagy gyűlölettel a természet mostoha gyer
mekeitől? . . . Hiszen amazok sorsa még 
jóra fordulhat, emezeké örök gyötrelem és 
szenvedés! . . .

Ne értsenek félre! . .  . Nem beszélek 
azokról a meghibbant elméjű, erkölcsileg 
teljesen elzüllött, lelki műveltség nélkül való 
egyénekről, akik természetellenes ösztönük 
kielégithetése céljából a legbestiálisabb bűn
tényektől sem riadnak vissza. Lombroso 
szerint csak a teljesen elfajult emberek képesek 
ilyen cselekedetekre; de azoknak sem a bör
tönben, hanem a tébolyházban van a helyük..- 
Olyan urningokról van szó, akik rendes 
körülmények között sohasem kerülnek össze
ütközésbe a törvénynyel, a közerkölcsiség 
ellen nem vétenek és maguk is irtóznak a 
sadistáknak és masochistáknak nevezett emberi 
szörnyetegektől . . . Vannak köztük olyanok 
is, akik hogy elkerüljék a közmegvetést, 
erőszakosan elnyomják ösztönüket, ami 
egyenlő értelmű az öngyilkossággal . . .  Az
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urningok java része magasabb műveltségű, 
nagy intelligenciájú és ép erkölcsi érzékkel 
biró férfiakból kerül ki; számosán előkelő 
állásban vannak és nagy lelkiismeretességgel, 
kötelességtudással teljesitik hivatásukat . . . 
Valamennyien keserűen kifakadnak a humánus 
társadalom igazságtalan előítélete miatt. Sze
relmüket ha nem is természetesnek, de jogos
nak tartják. Kárhoztatják a büntető kódex szi
gorú rendelkezéseit, amelyek nem respektálják a 
»volenti non fit injuria" elvét; sőt akadnak 
urningok, akik nyíltan sürgetik az egy
neműek között való házasság megengedését, 
ami nekünk komikusán hangzó, de az ő 
szempontjukból érthető kívánság . . .

Az urningok szenvedélye is emberi 
szenvedély . . .  Ok is érzik a féltékenység 
kínját, a megcsalatás fájdalmát és a vissza
utasított vagy megvetett szerelem keser
veit . . .  És ahol nagy szenvedély van, 
onnan a bűn sem hiányozhatik, mert 
hiszen szenvedélyek mélyén burjánzik a 
bűn. Az élet ellen való bűntettek indító
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okai között nagy szerepe van a szerelem
nek. Az ilyen bűntényeket Lomb„l'amore 
criminale" névvel jelölte meg.

Hadd mondok el egy szomorú törté
netet az urningok szerelmi világából! . .





Homosexuálís szerelem.





A z érckoporsó.

Egy óra éjfél után . . . Ebben az időben ma 
is népteleri, kihalt a belváros; hát még húsz eszten
dővel ezelőtt! . . .

Két évtized alatt az éjszakai élet dolgában is 
nagyot fejlődött a mi szépséges Budapestünk, 
amelyről az elragadtatás hangján Írnak és csodákat 
mesélnek az ide vetődő külföldiek.

Fájdalom, székesfővárosunk éjjeli élete sokban 
különbözik a külföldi metropolisok: London, Páris, 
Berlin, Hamburg, New-York éjjeli életétől, mert 
hiszen a világvárosok idegenforgalma is elképzel
hetetlen arányokat ölt. Egyébiránt ott a becsületes 
munkásemberek ezrei az éjszakai órákban is foly
tatják az élet nagy kenyérharcát; az idegenektől 
eltekintve, a mulatóhelyek törzsközönsége is java
részben szórakozást kereső tisztességes polgár-

2G ú t h i : Homosexuális szerelem.
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emberekből kerül ki, akik napközben pontosan, 
lelkismeretesen elvégzik kötelességüket; vagy akik 
vagyoni helyzetüknél fogva megengedhetik maguk
nak, hogy nappal pihenjenek, éjjel mulassanak, 
szórakozzanak.

Csak természetes, hogy az éjszakai élet moz
galmas világából nem hiányzik a „söpredék“ sem. 
A dologkerülők, a sötét exisztenciák, a bűntanyák 
ismert alakjai rejtett odúikból csakis az éj óráiban 
kerülnek elő. A bűn nem szereti a világosságot. 
A gonosztevők világában az éjszaka a legjobb 
tanácsadó. Akkor szövik sötét terveiket, a kivitel 
módját, és nappal alusznak rá egyet. A bűn lovagjai 
éjszakánként szépen elvegyülnek az utcán járó
kelők közt, a fényes mulatóhelyek óriási közön
ségében, vagy összejönnek az állandó rendőri 
felügyelet alatt álló bflntanyákon.

Budapestnek — sajnos — vajmi csekély az 
idegenforgalma, s ez a körülmény már egymagá
ban véve is kizárja a többi világvárossal való 
„konkurrencia“ lehetőségét. Nálunk éppen a söp
redékből kerül ki a többség. A tisztességes keresettel 
biró polgáremberek éjfél után sietnek haza, hogy 
másnap ujult erővel lássanak a mindennapi kenyér 
után. Igaz ugyan, hogy fővárosunkban a kávé
házak, csapszékek, tingli-tanglik és egyéb nyilvános 
helyek száma két évtized alatt megtízszereződött,
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de ezek a helyiségek éjfél után lassan-lassan ki
ürülnek. A félreeső utcák kéteshirű mulatóhelyein 
csak ilyenkor kezdődik az igazi élet. És javarész
ben e mulatóhelyek és félreeső csapszékek alak
jaiból kerül ki Budapest éjjeli közönsége. Ha 
rendőrségünk rászánná magát arra, hogy valamelyik 
éjszaka összefogdosná a kereset nélkül való em
bereket, tizenöt tágas fogházban sem tudná őket 
elhelyezni.

Szinte fonákul hangzik, de ez a tünet mégis 
csak jó fényt vet fővárosunk erkölcsi életére, mert 
azt bizonyítja, hogy nálunk jobbára csak a dolog
kerülő, rendes keresetnélkül való exisztenciák teszik 
mozgalmassá az éjszakai életet. A jó budapestiek 
tehát szívesen elszórakoznak a színházakban és egyéb 
mulatóhelyeken, de csakis éjfélig. És ha a világ
város jellegét csak az erősen lüktető, mozgalmas 
éjszakai élet adná meg, ő miattuk Budapest ma is 
a kisebb vidéki városok nívóján állana . . .  Ezt 
tehát inkább örvendetes jelenségnek mondhatnók, 
ha viszont nem kellene konstatálnunk azt, hogy 
fővárosunk lakosságához mérten elijesztően arány
talan a léha, dologkerülő, sötét alakok száma. Ebben 
a tekintetben a szép Budapestnek vezető szerep 
jutott Európa világvárosai között.

Szomorú nevezetesség! A magyar zsebtolvajo
kat, zsebmetszőket, vasut-tolvajokat, betörőket

2*
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hamis kártyásokat, agyafúrt szélhámosokat és 
balekfogókat jól ismeri Európa minden rendőrsége. 
Ezeknek a száma pedig egész légió! . . .

Kopek Dani, a hatalmas termetéről „általá
nosan“ ismert detektív (aki sűrűn szerepel detek- 
tivtörténeteimben), egy razziáról jövet a Kigyó-utcán 
keresztül hazafelé bandukol. Mindig az utca 
közepén halad. Hja, Kopek a maga kárán tanult 
okos férfiú. Nem tudni, hogy melyik pillanatban 
támadja meg valamelyik kapu alatt leselkedő gaz
fickó. Azért hát nem tanácsos éjszakának idején 
a házak mentén járni. Hirtelen jön a támadás és 
az embernek még csak ideje sincs védekezni ellene. 
Az utca közepén járva, könnyebben eliramodhatik, 
vagy ha úgy tetszik, elbánhat az utonállóval. 
Kopeknek ebben a tekintetben már szomorú tapasz
talatai vannak. Amint kijut a Városház-térre, egy 
szürke cilinderes fiatal ember áll eléje. Kopek, 
aki nem tartozik a legbátrabb rendőrök közé, meg
lepődve, az ijedtség hangján kiáltja:

— Mit akar?
Az ismeretlen jóízűen nevetni kezdett.
— Hahaha! Hogy megijedt! Ne féljen, barátom. 

A legjámborabb szándékkal jövök . .  . Kérek egy 
kis tüzet!

— Vagy ú g y ! . . .  Tessék!
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És nyújtja égő szivarját, mialatt farkasszemet 
néz az ismeretlennel. Éppen egy lámpa alatt vannak 
és jól kiveheti, hogy a szürke cilinderes fiatal 
ember simára borotvált képe csodálatosan rózsa
színű. Mintha csak festve volna. Olyan az, mint 
a mellbeteg emberek színe, csakhogy a vörösség 
minden árnyalata nélkül. Ez az ember pedig nem 
beteg, sőt ellenkezőleg, szinte duzzadni látszik 
az egészségtől. Telt arc, széles váll, csupa 
ifcom . . .

Az ismeretlen rágyújtott, udvariasan üdvözölte 
a detektívet, aztán egykedvűen a Kötő-utca felé 
ballagott. Kopek is folytatta útját. A piaristák háza 
előtt egy munkásember tűnt a szemébe, aki tar
goncát húzott. A targoncán ponyvával eltakart 
nagyobb tárgy, amelynek jókora súlya lehetett, 
mert a munkás formájú embernek ugyancsak eről
ködnie kellett, hogy a targoncát húzhassa. Kopek 
merrő kíváncsiságból megszólította:

— Hová igyekszik, hékás ?
A megszólított ügyet sem vetett a detektivre. 

Ment tovább a maga utján.
— Megállj, öcskös, különben a fülednél fogva 

cipellek be a rendőrségre.
— Hát miért nem mondja az úr, hogy 

kiféle, miféle? Honnan ismerjem én a cibilrend- 
őröket?
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— Nini! Most látom csak! . . .  Te vagy az, 
Szappanos Márton?

— Én volnék . . .  Ahun n i! Én is csak most 
ismerem meg a tekintetes urat.

— Hát meggyüttél ?
— Meg.
— Meddig voltál Illaván ?
— Négy és fél esztendeig. Másfelet elengedtek.
— Ha jól emlékszem, leütötted a gazdádat 

és kiraboltad. Én állítottalak elő . . . Bizony, azt 
hittem, hogy akasztófára jutsz.

— Kisütötték, hogy részeg fővel csináltam a 
dolgot.

— Mi van azon a targoncán?
— Tudom én ? Rám bízták, hogy vigyem a 

Margit-hid alá.
— Ki bízott meg?
— Az a szürke cilinderes ú r . . .
Szappanos Márton körülnéz a téren, keresi

az emberét, de bizony nem találja.
— Ninini! Eltűnt! . .  . Most hát mi lesz a 

fizetséggel ?
— A te dolgod . . . Lássuk csak: mi van 

azalatt a ponyva alatt?
Kopek fölemeli a ponyvát s a következő pil

lanatban nagy, díszes érckoporsó tűnik a sze
mébe.
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— Üres ?
— Nem tudom.
— Hazudsz! Hiszen alig tudom elmozdítani 

a helyéről. Megállj fiam. Kezd a dolog érdekelni. 
Ejha 1 alaposan leszögesztétek . . .

— Egy ujjal se nyúltam hozzá.
— Adsza csak egy feszitő vasat.
— Hunnan ?
— A zsebedből. Ismerlek, mákvirág!... Szap

panos Márton egy tapodtat se megy álkulcsok és 
feszitő vas nélkül. Sohse tudja az ember, mikor 
van rá szükség. No hát csak ide vele!

— Nincs nálam. Ehun a zsebem, kikutathatja 
a tekintetes úr . . .

— Jól van no! Akkor hát menjünk a Szerb
utcába. Majd kifeszitjük a rendőrségen . . .

Szappanos Márton e szavakra kabátja oldal
zsebébe nyúl.

— No n é ! . .  . csakugyan van nálam egy 
feszitő vas. Magam se tudom, hogy került 
hozzám . . .

És szolgálatkészen nyújtja Kopek felé a 
feszitő vasat, aki egynéhány perc alatt le
emelte a koporsó födelét. A tetejéről súlyos 
kockakövek, ócska vasdarabok kerültek elő, 
majd két keskeny deszka. A koporsó fene
kén pedig egy teljesen meztelen női hul la. . .
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A halott feje a fölismerhetetlenségig elcson- 
kitva . . .

Kopek a borzalmas hulla láttára fölkiáltott, 
Szappanos Márton pedig kapta magát és gyors 
futásnak eredt.

A detektív utána . . .



K eresztk érd ések .

Hajnali három óra tájban egy közrendőr vert 
föl álmomból, hogy siessek a negyedik kerületi 
kapitányságra. Mikor oda értem, a rendőrkapitány 
Kopek detektív jelenlétében már javában vallatta 
Szappanos Mártont.

Igazi Lombroso-tipus. Keskeny homlok, bozon
tos, összeérő szemöldök, tömpe orr, kiálló pofa
csontok. Apró, szürke szeme, mint a majomé s 
egyre hunyorít vele; időnként nagyot nyel, mintha 
a torkát szorítaná valami. A gonosztevők rend
szerint ezzel árulják el izgatottságukat. . .  Tessék 
megfigyelni egy-egy főtárgyaláson a vallatóra 
fogott gyilkosokat. Ha rájok bizonyítanak valamit, 
ha szembesitik a terhelő tanúval, ha kihirdetik 
előtte az életfogytig tartó rabságot vagy kötél
halálról szóló ítéletet: nem panaszkodnak, nem
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sirnak, de izgatottságukban nagyot nyelnek, mintha 
a torkukon akadt volna valami.

Jöttömre a rendőrkapitány megszakította a 
kihallgatást és részletesen elbeszélte a Városház
téren történteket, úgy, amint azt Kopektól hallotta. 
Az óriás detektív csípőre tett kézzel, diadalmas 
mosolylyal hallgatta végig a kapitány előadását, 
majd rám nézett s tekintetével mintha mondani 
akarta volna:

— Jó fogás volt, ugy-e ? . . .  És ezt nekem 
köszönhetitek 1 . . .  íme, az én első nagy sikerem ! . . .

De legelső kérdésemmel csakhamar lehűtöttem 
a kedvét.

— És mi történt a szürke cilinderes úrral?
— Eltűnt.
— Eltűnt ? . . .  Nem ég ki a szemed, fiú! ? . . .  

Miért nem szaladtál utána?
— De hiszen elszalasztottam volna ezt a 

másikat.
A „másik“ alatt Szappanos Mártont értette.
— Ostoba 1 . .  . Megint bakot lőttél!
— Mivel?
— Azzal, hogy Szappanos után iramodtál. 

Tudhattad volna, hogy ez már ki nem siklik a 
körmeink közül. Akkor csípjük el, amikor akarjuk. 
De annak a szürke cilinderesnek most már bottal 
ütheted a nyomát.
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— Oh, istenem, istenem! . .  . Erre nem is 
gondoltam.

— Tehát a Kigyó-utca sarkán tüzet kért 
tőled . . .  Jól megnézted az arcát ?

— Száz év múlva sem felejtem el. Mintha 
most is előttem állna.

— No, hát amondó vagyok, hogy addig 
elém ne kerülj, amig azt a szürke cilinderest meg 
nem csíped . . .

— Megfogom, ha addig élek is!
És a szegény fiú kapta botját, kalapját és 

köszöntés nélkül elrohant.
A rendőrkapitány folytatta a megszakított ki

hallgatást.
— Hol ismerkedtél meg azzal a szürke cilin- 

deres úrral?
— Tegnap este a Szövetség-utcán megszólí

tott. Azt kérdezte, volna-e kedvem könnyű szerrel 
ötven forintot keresni ? Megörültem az ajánlatnak.

— Persze, azt hitted, hogy valakinek a gyer
tyáját kell kioltanod . . . Ötven forintért arra is 
szívesen vállalkozol.

— Már hogy gondoltam volna olyasmire 1. . .  
Hiszen csak most kerültem ki a fegyházból és 
semmi kedvem hozzá, hogy újra visszakerül
jek oda.

— Miféle megbízást kaptál?
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— Hogy tizenegy órakor legyek az Ujvásár- 
téren. Majd értem jönnek . . . Persze, hogy el
mentem. Jó ideig várakoztam ott, amikor egy
szerre csak elém került a szürke cilinderes 
úr és rám parancsolt, hogy menjek utána. Az 
Aggteleki-utca sarkán kétfogatu kocsi várako
zott . . .

— Fiakker?
— Azt hiszem, privát kocsi volt. Mind a 

ketten beültünk. A szürke cilinderesnek az volt a 
legelső dolga, hogy valami kendőfélével bekötötte 
a szememet.

— Miért tette azt?
— Hogy ne tudjam, merre járunk. . .  Az 

úton nem szólt hozzám egy kukkot sem és én 
bekötött szemmel is tájékozódni próbáltam az út
irány felől, de bizony nem sokra jutottam, mert a 
kocsi hol jobbra, hol balra kanyarodott. Egynéhány 
helyen megállt, aztán újra cikcakban folytatta az 
útját és mikor a szürke cilinderes rám parancsolt, 
hogy szálljak ki, még csak nem is sejtettem, hogy 
a fővárosnak melyik tájékára jutottunk.

— Nos, mi történt azután? Levette szemed
ről a köteléket?

— Volt eszében! . .  . Belecsimpaszkodott a 
karomba és cipelt magával három-négyszáz lépés
nyire. Akkor aztán kulcsot vett elő és kaput nyitott,
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majd gondosan bezárta azt maga után. Valami 
udvarfélére jutottunk.

— Hogy tudod?
— Csak gondolom . .  . Egy pillanatra sem 

távozott mellőlem, s még azt sem engedte meg, 
hogy a kendőhöz nyúljak. Pedig bántott a kíváncsi
ság. Egyszerre csak lépéseket hallottam. Az eme
letről valami súlyos tárgyat cipelhettek lefelé és 
nemsokára hallottam, amint suttogva, idegen nyel
ven beszélgetnek. Azt a súlyos tárgyat letették 
valahová, majd újra kinyitották a kaput, kötelet 
tettek a vállamra, egy rúdnak a végét kezembe 
nyomták és a szürke cilinderes megszólitott, hogy 
húzzam a targoncát kifelé . . .  Mit tehettem vón 
egyebet ? Húztam . . .  Az utcára érve, megint be
csukták a kaput, a szürke cilinderes újra belém 
csimpaszkodott és vitt magával nem tudom, hová, 
nem tudom, milyen úton, Hem tudom merre . . .

— És útközben senkivel sem találkoztatok?
— Senkivel. . .  Nagysokára levette szemem

ről a kendőt és akkor láttam, hogy a Muzeum-kert 
mögött vagyunk. „Mit csináljak evvel a targon
cával?“ „Mondotta: Vigye a Margit-hid alá. Ha 
akadálytalanul célhoz jutunk, megduplázom az 
ötven forintot.“ Jól esett ez a biztatás; mintha 
csak hájjal kenegetett volna . . .  Már a kezemben 
éreztem a száz forintot.
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— Nem gondoltál arra, hogy valami gyalá
zatos bűntényt követtek el?

— Eleinte húzódoztam ugyan a dologtól, de 
— mondok magamban — minek fájjon nekem a 
más feje? Csináljanak, amit akarnak. Én ártatlan 
vagyok . . . Később már nem is gondoltam másra, 
mint a száz forintra. Elkábitott a szép ígéret. És 
húztam a targoncát a Muzeum-körúton, Magyar
utcán, Hatvani-utcán és Kigyó-utcán keresztül a 
Város.ház-térre. A szürke cilinderes husz-harminc 
lépésnyiről követett. Vigyáztunk egymásra. Én a 
száz forintomat féltettem.

— Szóval: azt akarod velünk elhitetni, hogy 
te csak a Városház-téren tudtad meg, mi van a 
ponyva alatt?

— Olyan igaz, mint ahogy itt állok . . .
— Csalódó!, ha azt hiszed, hogy ilyen egy

ügyű mesékkel kifogsz a rendőrségen. Ha ártat
lannak érezted magad, miért futottál a detektív elől ?

— Halálra ijedtem, amikor megláttam, hogy 
mit rejteget a ponyva s hogy a koporsóban egy 
meggyilkolt asszonyszemélynek a hullája van . .  . 
Féltem, hogy ártatlanul is bajba keveredem. A 
rendőrségen már jól ismernek. Nem igen sokat 
teketóriáznak velem.

A rendőrkapitánynak nem volt több kérdése. 
Most hát én következtem.
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— Tehát az a cilinderes úr a Szövetség-utcán 
szólított m eg. . .  Különös véletlen, hogy éppen 
hozzád fordult. . .  Le tudnád írni azt az embert?

— Hogyne ! Fekete szemüveget viselt.
— Ezt most halljuk először.
— Nem tehetek róla. Hegyesre kifent ba

jusza és nagy pofaszakála volt.
A rendőrkapitány közbekiáltott.
— A há! Most rajta kaptunk a hazugságon. 

Azt a hegyesre kifent bajuszt és pofaszakáit most 
találtad ki. Kopek szerint a szürke cilinderesnek 
simára borotvált képe volt. Valid meg, gazfickó, 
hogy félre akarod vezetni a rendőrséget!

— Veszítsem el a szemem világát, ha néma 
tiszta igazságot mondtam.

Félrehivtam a rendőrkapitányt és a fülébe 
súgtam:

— Kopek leírása nem zárja ki annak a le
hetőségét, hogy Szappanos Márton is igazat 
mondott. A szürke cilinderesnek valószínűleg ál- 
szakála és álbajusza volt.

— De hiszen azt Szappanosnak tudnia kel
lene. A Múzeum-kert mögött már levették róla a 
köteléket és ugyanazt az embert látta maga előtt, 
akivel később Kopek is találkozott.

— Valószínű, hogy az ismeretlen éppen a 
Kopekkel való találkozás percében kapta le ál-
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szakállát. . .  Ez a látszólagos ellentmondás csak 
azt bizonyítja, hogy Kopek egy rendkívül ravasz, 
agyafúrt gonosztevőt engedett kisiklani a kezei 
közül . . .

— Ön tehát azt hiszi, hogy . . .
— Ez az ember teljesen ártatlan. És addig 

nem boldogulhatunk, mig a szürke cilinderes 
hurokra nem kerül . . .

— Az ügy sokkal érdekesebb, mint ami
lyennek első pillanatra gondoltam . . . Úgy lát
szik, Tuzár mester, önre nagy munka v á r . . .

— Állok elébe! . . .  Ha megengedi, min
denekelőtt a hullát veszem szemügyre.



III.

T u zár kom binációi.

Reggel hat óra lehetett, midőn hozzáfogtunk 
a szemléhez. A kerületi kapitányság udvarán köz
rendőrök őrizték a targoncán elhelyezett koporsót. 
Megint rátérhették a ponyvát; a koporsóban volt 
kockakövek, vasdarabok és deszkák a földön hever
tek. A rendőrkapitánynak gyönge idegei lehetnek, 
mert amint fölemeltem a koporsó födelét, egyszerre 
halotthalvány lett és önkéntelenül is félreforditotta 
fejét.

Szó ami szó : rettenetes látvány tárult a szemem 
elé; de hát megszoktam én már az efféléket. Egy
kedvűen nézegettem a meztelen hullát, majd egyen
ként fölszedegettem a koporsóban talált tárgyakat 
és valamennyit alaposan szem ügyre vettem.

— Teringettét! Nagyon óvatos emberek lehet
nek ! Egy fikarcnyi nyomot sem találok, amely 
útba igazíthatna.

G ú t h i : Homosexuális szerelem. 3
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— Hát a kockakövek, vasdarabok ?
— Semmitmondó tárgyak.
— Vájjon miért tették a koporsóba?
— Egyszerű a magyarázata . . .  Ezt a kopor

sót a Duna fenekére szánták. De óvatosságukat 
nemcsak az bizonyítja, hogy semmiféle corpus 
delictit nem adtak kezünkbe, hanem az a furfang 
is, amelylyel áldozatukat eltüntetni igyekeztek . . . 
Jól kieszelték az eltüntetés módját; gondoskodtak 
arról is, hogy Szappanos Márton el ne árulhassa 
őket. Bekötözték a szemét, hogy ne tudja, honnan 
indult el a targoncával. A szürke cilinderes úr szá
mítani látszott arra az eshetőségre is, hogy Szap
panos fölismerheti az utcán s ennek a veszélynek 
elejét veendő, ügyesen elváltoztatta külsejét . . . 
Számolt a lehetőséggel, hogy a rendőrség emberei 
útját állják a koporsószállitónak és csak harminc
negyven lépésnyi távolságból követte őt, hogy 
könnyű szerrel kereket oldhasson . . .

— És csodálatos 1 A Városház-téren mégis ő 
szólította meg a gyanútlanul hazafelé igyekvő 
detektívet.

— Annak is megvolt a maga oka. Azt akarta 
megakadályozni, hogy a detektív ne találkozzék 
Szappanossal. Azt hitte, hogy föltartóztathatja őt, 
amig a targonca eltűnik a Kötő-utcában. De ekkor 
számolnia kellett azzal a veszélylyel is, hogy terve
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dugába dőlhet és mielőtt megszólította a detektívet, 
lekapta álszakállát és bajuszát. Ha véletlenül el
fogják és szembesítik Szappanossal, az rá nem 
ismerhet.

— Miért beszél ön mindig többesszámban?
— Mert kétségtelen, hogy a bűntényt legalább 

hárman követték el.
— Legalább hárman? . . .  Ez aztán merész 

nyilatkozat!
— De hiszen alig szorul magyarázatra. Amig 

Szappanos az udvaron őgyelgett, kísérője egy 
pillanatra sem mozdult el melőle. Ez alatt pedig 
a koporsót lehozták az emeletről. Talán fölösleges 
mondanom, hogy legalább két ember kellett hozzá, 
akiknek a gyilkosságról okvetlenül tudniok kellett. 
Ismétlem, nagyon ügyes és nagyon ravasz embe
rek lehetnek. Arról is jó előre gondoskodtak, hogy 
az áldozat személyazonosságát meg ne állapíthassák. 
Nézze, hogy elcsonkitották az arcát 1 Egy ép vonás 
nem maradt rajta. Az orrát levágták, két fülét tőből 
lemetszették, orcáit keresztül-kasul vagdosták, sőt 
a haját is befestették . . .

— Rettenetesen megkínozták!
— Sőt ellenkezőleg! A megcsonkításhoz 

csak akkor fogtak, midőn áldozatuk már halott 
volt.

— Hát ezt miből következteti ?
3*
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— Látja kapitány úr ezeket a barnás foltokat 
itt a szív tájékán ?.  . . Ezek a curare nyomai . . .

— Mi az a curare?
— Gyorsan ölő méreg. Egy két pillanat alatt 

halált okoz. Az afrikai négerek curaréval mérgezik 
meg nyilaikat. Alkaloidját egy kákához hasonló 
növényből készítik. A meggyilkolt ember arcán és 
szive tájékán barnás foltokat idéz elő. Persze, az 
elcsonkitott arcon nem vehetjük ki a méreg nyo
mait. H m ! Kemény diót adtak elém, de feltöröm.

— No, no, csak el ne bizakodjék Tuzár mester. 
Hisz éppen az imént hangsúlyozta, hogy semmi
féle nyomra nem akad t. . .

— Hát mire való a szimat?
— Legalább ha valami corpus delicti volna 

a kezünkben!
— Van egy! Ebben a pillanatban ötlött az 

eszembe, és szinte csodálom, hogy eddig elkerülte 
figyelmemet. Pedig itt van előttünk és minden 
más dolognál ékesebben beszél. . .

— Mire gondol?
— Erre a koporsóra! Az ördögbe is, csak 

nem az égből pottyant oda, annak a rejtélyes, 
ismeretlen háznak az emeletére! Valahol csak meg 
kellett rendelni, még pedig a napokban, mert ez 
a koporsó újdonatúj. Látja kérem, ez már sokat 
érő nyom ! . . .
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— Az igaz!. . .
— De mindennél fontosabb, hogy megtalál

juk a szürke cilinderes embert... És hogy Kopek 
barátom szavait idézem: „Megtalálom, ha addig 
élek is! . . .“



IV.

S ze g é n y  Kopek!

A vén fiú elszontyolodva hagyta el a kapitány
ság épületét. Egy újabb csalódással megint gaz
dagabb lett. Azt hitte, hogy annyi balsiker után 
most az egyszer ki fogja érdemelni fölebbvalói 
dicséretét, magára vonja a detektivfőnök figyelmét 
és végre valahára eléri célját: egy-egy nagyobb, 
szenzációsabb esetben őt bízzák meg a nyomo
zással. És kiemelkedik a szürkeségből, ahol nem 
terem babér; ahol csak robotol kora reggeltől késő 
estig és még csak vállveregetéssel sem jutalmazzák.

Tessék! Újra bakot lőtt! . . . Elszalasztottá a 
vadat, mely már a közelében v o lt. . . Bosszúsan 
morfondírozott magában:

— Hiába, nincs szerencsém 1 Rosszul üt 
ki minden vállalkozásom! Ennek a hitvány 
földtekének én vagyok a legpechesebb em-
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bere! . . .  Istenem ! Ha a szerencse a halál volna, 
fogadok rá, hogy örökké élnék! De hát úgy kell 
nekem! Amikor egy-egy jó alkalom kínálkozik és 
azt üstökön ragadhatnám, egyszerre csak elvesztem 
a fejemet és mindent a viszájáról csinálok. Hogy 
miért is nem szaladtam az után a szürke cilin- 
deres után 1 Amikor megtudtam, hogy az ő utasí
tására szállítják a koporsót a Margit-hid felé, még 
közel lehetett. Ott járhatott valahol a Kötő-utca 
elején; egy kis fáradtsággal elcsíphettem volna. 
De hát igy magamban megvallhatom: nem is 
gondoltam rá. Szamár voltam 1 Megérdemelném, 
hogy deresre húzzanak 1 . . .

Szóval: a jámbor detektív maga is belátta, 
hogy nagyot hibázott, s hogy kiköszörülhesse a 
csorbát, ha a poklok fenekéről is, de elő kell 
kerítenie azt az ördöngős embert, aki úgy kifogott 
rajta. A nyomorult 1 még tüzet kért tőle 1

E pillanatban ott áll lelki szeme előtt a cilin- 
deres ember, amint szemtelenül fixirozza őt. 
Látja annak csodálatosan rózsaszínű arcát, és arra 
gondolt, hogy talán ez a különös ismertetőjel fogja 
nyomra vezethetni . . .

De kitől tudakozódjék, hol keresse ? Ha annak 
az embernek csakugyan része volt a gyilkosságban, 
lesz magához való esze, hogy nem mutatkozik az 
utcán. Az sem lehetetlen, hogy a legelső vonattal
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elutazott a fővárosból; akkor aztán hiábavaló lesz 
a detektívek minden igyekezete.

Mig ekként gondolkozott, a Zrinyi-kávéház 
elé jutott A huszonnégy órai szakadatlan munka 
nagyon kimerítette és benyitott a kávéházba, hogy 
fölhajtson egy-két pohár szilvóriumot. Az volt a 
szándéka, hogy onnan a lakására tér, ágyba veti 
magát s néhány órai pihenés után lázas buzgalom-» 
mai hozzáfog a nagy munkához: az elszalasztott 
vad hajszolásához.

És csodák csodája! Amint betoppant a kávé
házba, az első ember, aki szemébe tűnt, a szürke 
cilinderes ember volt. Meglepetésében állva maradt 
az ajtó előtt, mintha földhöz szegeződtek volna a 
lábai. . .  Most találkoznak a tekinteteik. . .  megint 
farkasszemet néznek, mint a múlt éjszaka, a Városház
tér elején . . .  A rejtélyes ismeretlen nyugodtan 
föláll és zsebredugodt kezekkel a kávéház hátterébe 
megy, majd úgy tesz, mintha vissza akarna sétálni, 
aztán villámgyors mozdulattal kiugrik a baloldali 
hátsó ajtón.

Kopek, aki most ocsúdott föl meglepetéséből, 
utána sietett. . . Kirohant az udvarra, onnan a 
Muzeum-körutra és jól látta, hogy embere sietve 
befordult a Hatvani-utcába . . .

Az óriás detektív rohant utána, durván félre- 
lökdösve az útjába esőket. Az üldözött vad neki
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vágott az Újvilág-utcának s ott hirtelen eltűnt 
Kopek szeme elől. A detektív azonban résen volt. 
Látta őt, amint besurrant a Röser-féle átjáró ház 
kapuján, hogy onnan a Károly-körutra juthasson. . .  
Itt aztán meg volt akadva. Nem lehetetlen, hogy 
a szürke cilinderes fölrohant a hátulsó lépcsőn, 
hogy elrejtőzzék valamelyik emeleten; ha ő most 
a Károly-körutra siet, a gazember könnyen kifoghat 
rajta: elmenekülhet az Újvilág-utcai kapun. De 
hát nem volt ideje hozzá, hogy terveket kovácsoljon. 
A Károly-köruti kapu felé rohant. Ott megállt egy 
pillanatra. Nézett jobbra, balra, az utca túlsó 
oldalára, de a cilinderest nem látta sehol. Tehát 
valószínű, hogy a Rőser-bazár valamelyik emeletén 
tartózkodik. Az udvar közepére megy tehát, hogy 
onnan mind a két lépcsőház ajtaját szemmel tart
hassa. Közben előszólitotta a házmestert.

— Kopek Dániel, magyar királyi államrendőr
ségi detektív vagyok . . .  Jól vigyázzon arra, amit 
most mondani fogok. Egy rablógyilkost hajszolok, aki 
most ennek a háznakvalamelyikemeletén rejtőzködik.

— Szent Isten!
— Nyissa ki a fülét 1 Én most fölszaladok az 

ujvilág-utcai lépcsőn; maga azalatt elállja a Károly- 
köruti lépcsőház ajtaját, hogy a gyilkos arra felé 
el ne menekülhessen.

— Értem.
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— Vigyázzon! Magát teszem felelőssé mindenért 1 
Tehát menjen . . .

— Igenis, kérem alássan. Előbb azonban 
tessék megmondani: körüibelül hogy néz ki a 
gyilkos úr?

— Az igaz! Erről egészen megfeledkeztem. 
Nem csoda! Azt sem tudom, hol a fejem . . . 
Figyeljen! Csupaszképű. Simára van borotválva. 
Az arca feltűnően rózsaszínű. Keskeny karimáju 
szürke cilinder van a fején . . .  Hah! megálljon csak! 
Nem, nem ő a z ! . . . Tehát résen legyen! Vegye 
maga mellé a vicét is, hogy könnyebben megfog
hassák. Én addig itt maradok az udvar közepén.

A házmester úgy cselekedett, amint Kopek 
parancsolta. Maga mellé vette a vicét, annak a 
feleségét, nagy kamasz fiát, aztán negyedmagával 
elállotta a Károly-köruti lépcsőházat. A detektív 
pedig kapta magát és fölbaktatott az ujvilág-utcai 
lépcsőn. Együgyüségében nem sokat okoskodott; 
rábízta magát a szerencsés véletlenre. Gondolt is 
ő arra, hogy amig például a második emeleten 
keresgéli a gyilkost, az egérutat nyerhet és az 
első emeletről elmenekül.

Amint a lépcsőn fölfelé halad, szemben talál
kozik egy szélesvállu, zömök úri emberrel, akinek 
hegyesre kifent bajusza és nagy pofaszakálla van. 
Botját forgatva, fütyörészve siet le a lépcsőkön.
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Kopek gyanútlanul kitér az utjából, amint elhalad 
mellette, egyszerre fölkiált:

— Te vagy az, gazember! . . . Rád isme
rek ! . .  .

És megragadja az ismeretlen karját. Az pedig 
önérzetesen tiltakozik.

— Ki az úr? Mit akar az úr? . . .  Hogy 
merészel engem ilyen hangon megszólítani ? . . . 
Félre az utamból! . . . Engedje el a karo
mat !. . .

— Dehogy engedem! Örülök, hogy meg
csíphettelek 1 . . . Nem fogsz ki én rajtam! . . . 
Az előbb még szürke cilinder volt a fejeden . . . 
Ezt a szakállt is most ragasztottad a ké
pedre . . .

És e szavaknál belemarkol a zömök ember 
szakállába, mely a kezében marad . . .  És ott áll 
előtte az a csupaszképű, rózsaszín arcú fiatal 
ember, aki a Városház-téren tüzet kért tőle . . .

— No, ugy-e, hogy igazam volt ? . . . Gyere 
velem fiacskám! . . .

— Engedjen e l !
— Van eszemben!. . . Ha nem jösz szép 

szóra, fölnyalábollak és igy viszlek magammal a 
legelső bérkocsi állomásig . . .

És Kopek olyan mozdulatot tesz, mintha az 
ismeretlent csakugyan átnyalábolni akarná. Az
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pedig körülnéz, nem látja-e senkisem, villámgyors 
mozdulattal zsebébe nyúl, kést ránt elő s a következő 
pillanatban markolatig döfi azt Kopek mellébe. . .

— Magad akartad . . . Nesze! . . .
És lerohan a lépcsőkön . . .  A szerencsétlen 

detektív jajkiáltás nélkül rogyott össze . . .
Még élt és eszméleténél volt, midőn meg

látogattam a Rókus-kórházban. Az orvosok szerint 
nem volt remény az életbenmaradásához. A nagy 
szomorúságtól majd hogy ki nem esett a szivem. . .  
Hogyisne ! . . .  Az én hűséges bajtársam, a szegény 
jó Kopek, aki egy alkalommal az életemet is meg
mentette, halálán van! . . . És ha meggondolom, 
hogy ennek a rettenetes katasztrófának én vagyok 
az oka ! . . .

Én voltam az, aki keményen rászóltam: 
„Addig elém se kerülj, amig azt a szürke cilinderest 
meg nem csiped! . . . “ Hogy rápiritottam szegényre!

Amikor a kórházban ágya elé álltam, meg
szorította a kezemet, én pedig ahelyett, hogy 
vigasztaltam volna, fuldokló zokogásban törtem 
k i . .  . Jaj, hogy fájt érte a szivem! . . .

A derék, becsületes fiúnak még volt annyi 
ereje, hogy körülményesen elmondja nekem a 
katasztrófa előzményeit. . .  Az volt hozzám az 
utolsó kérése, hogy özvegy édesanyjáról meg ne 
feledkezzem . . .
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Meghalt. . . Eltemették . . . Mindenki elfelej
tette, csak én tartogatom itt a szivem fene
kén . . .

És könnybe lábad a szemem, valahányszor 
rágondolok! . . .

Szegény Kopek!



V.

A z első nyom .

A titokzatos bűntény sokáig foglalkoztatta az 
újságokat is. Persze, neki estek a rendőrségnek, 
amelynek semmi tehetsége a nagyobb, szövevé
nyesebb bűnperek kiderítéséhez. Megszoktuk mi 
már az ilyen támadásokat. A nagyközönség is 
mindig kárörvendve nézi, ha ütnek egyet a rend
őrségen. A terhes szolgálatnak ez a jutalma.

A riporterek élénk fantáziája a legkülönfélébb 
kombinációkat eszelte ki. Az egyik érdekfeszitő 
szerelmi regényt tálalt az olvasó közönség elé és 
kisütötte, hogy a meggyilkolt asszony csábítójával 
a külföldről szökött Budapestre. Előbb azonban 
magához vette férjének minden készpénzét és ösz- 
szes értékpapírjait. Mikor nyakára hágtak a pénz
nek, a lelketlen csábitó le akarta rázni anyakáról 
a szerencsétlen asszonyt, és mert nem tudott tőle 
más módon szabadulni, meggyilkolta.
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A másik riporter bizonyosra vette, hogy az 
asszony kéjgyilkosságnak az áldozata és több mint 
bizonyos, hogy Jack, a híres hasfölmetsző Buda
pesten tartózkodik. Hosszasan, kimeritően ismer
tette a nemi ösztön perverz működését, az úgy
nevezett sadizmust, amelynek már annyian áldo
zatul estek és erélyesen sürgette a sadista kinyo
mozását és ártalmatlanná tételét.

A törvényszéki boncolás rácáfolt a rendőri 
tudósitókra. Megállapította, hogy a meggyilkolt nő, 
aki körülbelül 22—23 esztendős volt, mocsoktalan 
előéletű, teljesen érintetlen. A bestiális gonosztevők 
ártatlan, fehér liliomot törtek le.

A boncolás előtt kitették a holttestet a halot
tas házba, de bizony senki sem törődött vele. 
Reggeltől késő estig ott időztem a morgueban; 
hátha szemembe tűnik valaki, aki a meggyilkolt 
iránt érdeklődik. Hiába reménykedtem . . .

Elmentem a temetésre is ; de a hivatal embe
rein kivül senkit sem találtam ott . . .

És elmúlt két hónap anélkül, hogy nyomra 
bukkantam volna. Kutya sem törődött már a bűn
ténynyel . . .  A sajtó is napirendre tért fölötte, a 
szenzációéhes közönség pedig úgy elfelejtette az 
esetet, mintha meg sem történt volna . . .

De én nem csüggedtem. Éjjel-nappal csak az 
a bűntény foglalkoztatott, amelynek az én szegény
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Kopek barátom áldozatul esett. Sorra jártam a « 
főváros összes koporsókereskedőit és temetkezési 
vállalatait, tudakozódva: ki rendelt koporsót a 
gyilkosság idején és az azt megelőző napokban?
A kereskedők készséggel rendelkezésemre adták a 
kért adatokat s meggyőződtem róla, hogy mind
azokat, akiknek számára a megrendelt koporsó 
készült, annak rendje és módja szerint szépen elte
mették.

Minden szabad időmet arra fordítottam, hogy 
az utcákon, a nyilvános helyeken kerestem azt a 
szürke cilinderes férfiút, akinek Kopek leírása sze
rint olyan különös, rózsaszínű arca van. Erre az 
ismertetőjelre utalva kérdezősködtem róla minden
felé, anélkül, hogy bárki is útba igazíthatott volna.

Karácsony első napjának délelöttjét a főkapi
tányság épületében töltöttem s éppen a detektívek 
szobájában időztem, midőn arról értesítettek, hogy 
egy öreg asszonyság óhajt beszélni velem.

A folyosón várakozott reám. Körülbelül 60—65 
éves lehetett és első pillantásra is intelligens uri- 
asszony benyomását tette reám.

— Miben lehetek szolgálatára?
Németül felelt a kérdésemre. A napokban érke

zett majnai Frankfurtból leánya látogatására. Fel
tűnt neki, hogy több mint két hónapja nem kapott 
levelet leányától, holott korábban nem múlt el
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hét, hogy legalább egyszer ne irt volna neki. 
Levele, sürgönye válasz nélkül maradt és mert 
attól félt, hogy leányának valami baja eshetett, 
rászánta magát a nagy útra.

— Leánya állandóan itt lakott?
— Amióta férjhez ment. Körülbelül másfél 

esztendeje.
— És ki a férje ?
— Hengel Frigyes, itteni kereskedő.
— Beszélt már a vejével?
— Most is tőle jövök. Képzelje meglepeté

semet, midőn arról értesített, hogy a felesége 
eltűnt . . . Megszökött!

— Kivel?
— Nem tudja. Két hónapja már, hogy elhagyta őt.
— Hát biz az nem lehetetlen.
— Higyje el, uram : teljes lehetetlenség! Ha 

az én szegény Gittám életben volna, bizonyosan 
hirt adna magáról.

— Ön tehát azt hiszi . . .
— Hogy eltették láb alól!
— Kire gyanakszik?
— Uram! Önt mint rendkívül ügyes, híres 

detektívet ajánlották nekem. Bizalommal fordulok 
önhöz és kérve kérem, esedezem: járjon végére a 
dolognak . . . Azt hiszem, hogy meggyilkolták a 
leányomat.

G ú t h i : Homosexuális szerelem. 4
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— Kicsoda?
— Az u ra !
— Gondolja meg, asszonyom!... Borzasztó vád

dal terheli a vejét! . . .  Milyen embernek ismeri őt ?
— Föltétlenül korrekt, becsületes ember. Soha 

meg nem károsított senkit és mégis ő, csak ő 
lehetett a gyilkosa.

— Miből következteti?
— Szegény leányom panaszos leveleiből. Az 

ura rosszul bánt vele: ütötte-verte, örökösen ma
gára hagyta, minden szórakozást megvont tőle.

— És miért nem hagyta őt a faképnél?
— Istenem! Szerette ő t ! És eltűrt minden 

brutalitást, csakhogy a közelében maradhasson.
— Ezt tőle tudja?
— Ő maga irta.
— Hm, különös!... Nagyon különös! Ezek

ből a panaszos levelekből arra kellene következ
tetnünk, hogy veje igazat mondott.

— Miért?
— Mert az ön Gitta leánya végre is megunta 

a rossz bánásmódot és elhagyta az urát.
— Akkor hazajött volna. Hiszen jói tudta, 

hogy mindig tárt karokkal fogadom. Oh, Istenem! 
Hányszor kértem, hogy jöjjön vissza Frankfurtba. 
És ilyenkor mindig azzal felelt, hogy imádja az 
urát és inkább meghal, de el nem válik tőle.
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— Hengel Frigyes szerint tehát körülbelül két 
hónapja már, hogy eltűnt a felesége. Csakugyan 
feltűnő, hogy nem értesítette önt az asszony eltű
néséről ; egy szóval sem kérdezősködött, hogy 
nincs-e önnél Frankfurtban; és még különösebb, 
hogy eltűnését be sem jelentette a rendőrségen.

— No, ugy-e ? Ezeket a gyanús körülménye
ket én is fontolóra vettem.

— Hol ismerkedett meg Hengel Frigyessel?
— Ostendében. Egy pensióban laktunk s a 

véletlen úgy hozta magával, hogy a table d’hote- 
nál egymás mellé kerültünk. Fájdalom, megtetszett 
a leányomnak, s én magam voltam azon, hogy 
egy pár legyen belőlük. Ő eleinte mindig azt haj
togatta, hogy nem akar megházasodni. Agglegény 
marad; egy napon azonban mégis csak beállított 
hozzám ésmegkértetőlemGittakezét.Oh.hogy minek 
is egyeztem bele abba a házasságba! Szerencsét
lenségbe döntöttem szegény leányomat! . . .

— De hiszen ő maga akarta. És ön azt hitte, 
hogy boldoggá teszi őt. Mondhatom, asszonyom, 
nagyon nehéz feladat elé állított. Ha a gyanúja 
alapos, a gyilkosság két hónappal ezelőtt történt, 
s a tettesnek azalatt volt ideje eltüntetni minden 
gyanús nyomot.

— De hát emlékezzék vissza, uram. Önnek 
tudnia kell, hogy két hónappal ezelőtt nem történt-e

4
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valami gyanús haláleset, vagy nem akadtak-e egy 
meggyilkolt nő hullájára?

— De igen. Tudok egy gyilkosságról.
— Nos? Nos?
— De annak áldozata nem lehetett az ön leánya.
— Miért?
— A törvényszéki boncolásról fölvett jegyző

könyv adatai szerint a meggyilkolt nő körülbelül 
22—23 éves lehetett.

— Gitta májusban múlt huszonkét esztendős.
— Csakhogy a törvényszéki orvos szerint az 

a nő még teljesen érintetlen volt.
— Ő volt! . . . Bizonyosan ő volt 1 . . .  Oh 

szegény, szegény leányom . . .
— Nem értem ön t! Hát nem ment-e férjhez 

a leánya?
— Egész csomó levelet mutathatok önnek, 

amelyekben Gitta azon kesereg, hogy az ura 
kerüli, megveti őt, sőt undorral fordul el tőle s ő 
még mindig leánynak érzi magát.

— Csodálatos!
— Az égre kérem, jó uram: vegye kezébe a 

dolgot. Ha egész vagyonomat is rá kell áldoz
nom: meg fogom bosszulni az én szerencsétlen 
leányomat.

— Megnyugtathatom asszonyom. Én meg 
fogom tenni a magamét. Kérem azonban: min-
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denekelőtt juttassa kezembe leányának önhöz inté
zett összes leveleit.

— Meglesz I Ma este hazautazom és néhány 
nap múlva újra itt leszek.

A jó asszony elővette reticule-jét, amelyben 
tárcáját tartogatta és kivett belőle valamit. Bucsu- 
zás közben pénzt akart a kezembe csúsztatni.

— Tartsa meg a pénzét, kérem. Higyje el, én 
leszek a legboldogabb, ha azt a gyilkossági ügyet 
felderíthetem és a bűnösöket törvény elé állít
hatom.

— Tehát a mielőbbi viszontlátásra!
Udvariasan meghajtotta magát és menni

készült.
— Bocsánat, asszonyom, még egynéhány kér

dést! Mennyi hozományt adott a leányával?
— Egy fillért sem. Hengel kereken kijelen

tette, hogy nem reflektál hozományra.
— Vagyonos ember?
— Dúsgazdag. Szinte megfoghatatlan, hogy 

harmincezer márkát magam ajánlottam föl neki és 
ő azt visszautasította.

— Ritka kivétel az általános szabály alól!
— Uira figyelmébe ajánlom, hogy vömet min

dig jellemes embernek ismertem. És ami a leg
különösebb : szive van! Rokonait segélyezi, a 
szegény embereket istápolja, alkalmazottaival
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szemben elnéző. A társaságban rendkívül udvarias; 
soha senkit meg nem bánt. Azonkívül vallásos 
ember.

— De hiszen ön maga alatt vágja a fát. Vejét 
mint tökéletes embert állítja elém, becsületes, jó
szívű, vallásos és mégis fölteszi róla . . .

— Vártam ezt az ellenvetést. És mégis föl
teszem róla, hogy előre megfontolva, hideg szá
mítással meggyilkolta a feleségét. Nem tudom 
miért, de leányom iránt mindig égő gyűlöletet 
tanúsított. Amint szemtől-szembe került a felesé
gével, egyszerre csak megváltozott, egészen más 
ember lett belőle. Valami nagy, igen nagy titok lap
pang e viselkedés mögött s az ön dolga lesz, hogy azt 
földerítse. Meg vagyok róla győződve, hogy a 
bűntény rugója szoros összefüggésben van azzal 
a féltve őrzött nagy titokkal . . . Óhajt még vala
melyes irányban felvilágosítást ? . . .

— Nem, nem . . . Egyelőre nincs szükségem 
semmire. . .  Jónapot, asszonyom ! . . .



VI.

A  vén kopó m u n k áb an .

Mi tűrés-tagadás: fura eset! . . . Itt már cser
ben hagy minden kombináló képességem . . . 
Amit az öreg asszonytól megtudtam, egész lán
colata a szembeszökő ellentmondásoknak.

Hengel Frigyes Osztendében megismerkedik 
egy fiatal leánynyal, aki csakhamar szerelemre 
gyullad iránta és az a leghőbb vágya, hogy fele
ségül mehessen hozzá. Szive érzelmeit elárulja 
édes anyjának, aki mindent elkövet, hogy leányát 
boldoggá tegye és a házasságot nyélbe üsse. 
Hengel Frigyesnek azonban semmi kedve a házas
sághoz; föltett szándéka, hogy agglegény marad. 
Nem is mutat valami nagy vonzalmat a leány 
iránt és egy szép napon mégis megkéri a kezét, 

íme, az első ellentmondás!
Mindebből pedig arra kell következtetnem, 

hogy Hengel Frigyes anyagi zavarokkal küzd és
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hozományra vadászik, hogy viszonyait rendezhesse. 
De anyósa ennek az ellenkezőjéről győzött meg. 
Megkínálták hozománynyal és ő azt kereken 
visszautasította. Tehát nem érdekházasságot kötött... 
Mi indította hát Hengel Frigyest arra, hogy Gittát 
oltárhoz vezesse ? . . .  Csakis a benső vonzalom, a 
— szerelem . . . Felesége is rajongásig szerette őt 
és még hónapok múlva is azt írja édes anyjának, 
hogy „leánynak“ érzi magát.

Íme, a második ellentmondás! . . .
Hengel Frigyes talpig becsületes ember. 

Anyósa állítása szerint, maga az előzékenység, 
udvariasság. Szive olyan, mint a vaj és mégis 
kínozza, halálra gyötri, ütlegeli a feleségét, aki 
szó nélkül tűr mindent, hogy ne kelljen tőle el
szakadnia . . .

Ez a harmadik ellentmondás . . . Már most 
tessék eligazodni! Ha valaki úgy kihallgatta volna 
az öreg asszonynyal folytatott beszélgetésemet, 
bizonyosan azt gondolná magában, hogy Hengel 
Frigyes anyósa őrült rémképeket lát. Én azonban 
fölteszem a lehetőségét annak, hogy a becsületes, 
lágyszívű Hengel Frigyes csakugyan meggyilkolta 
a feleségét. Mert amig egyrészt az öreg asszony 
állításait leánya panaszos leveleivel is támogatja, 
másrészt gyanússá teszi a férjet, hogy felesége 
állítólagos eltűnését, megszökését titokban tartotta.
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Anyósát, aki Frankfurtból egyre-másra küldözgette 
a leveleket, nem értesítette róla; a rendőrségen 
felesége eltűnését be nem jelentette.

Gyanús továbbá, hogy a gyilkosságról annak 
idején hasábos tudósításokat írtak az újságok; a 
borzalmas eset valóságos izgalomban tartotta a 
fővárost és bár Hengel Frigyesné eltűnése éppen 
a gyilkosság idején történt, a férj nem jelentkezett 
a morgueban, meggyőződést szerzendő arról: nem 
a felesége van-e ott kiterítve.

Aztán kétségtelen, hogy Hengel Frigyes félre
vezette anyósát, midőn azt állította, hogy a felesége 
talán — megszökött. Ez az állítás mintegy várja 
a kérdést: „Kivel szökött meg?-* Nem egyéb az, 
mint súlyos vád a feleség ellen: a házasságtörés 
vádja . . .  Hogy szeretője volt és azzal szökött 
meg . . . Ennek a vádnak az alaptalanságát pedig 
eklatánsán bizonyítja a törvényszéki orvos által 
kiadott boncolási jegyzőkönyv. E szerint Hengel 
Frigyesné nem csalhatta meg az urát.

Igen, igen 1. . . Azt kell hinnem, hogy az a 
boldogtalan öreg asszony igazat mondott, midőn 
azt állította, hogy valami nagy titok lappang a 
dolog mögött. És ha földerítem a titkot, az ellent
mondások tömkelegében könnyű szerrel eligazod
h a tn i és megfogom magyarázhatni: mi késztette 
Hengel Frigyest arra, hogy nejét eltegye láb alól . . .
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Mindenekelőtt alapos információt szereztem 
Hengel Frigyesről és a következőket tudtam meg róla: 

„Hengel Frigyes, egy dúsgazdag braunschweigi 
gyáros fia, 1879. évben telepedett meg Budapesten 
s itt főként tőzsdei ügyletek kötésével foglalkozik. 
Ügyes, megbízható, közbecsülésben álló kereskedő. 
A fővárosban több háza, nyaralója, Szatmárme- 
gyében háromezer hold kiterjedésű tehermentes 
birtoka van. A nyarat rendszerint a távol Keleten 
tölti: sűrűn fordul meg Brazíliában és Konstanti
nápolyban is; de üzleti ügyekben sohasem utazik 
el a fővárosból. . . 1885. év végén megházasodott. 
Egy vagyonos frankfurti asszony csodaszép leányát 
vette el. Házassága azonban nem volt boldog. 
Felesége ledér, könnyelmű életet élt s a közel
múltban megszökött férjétől, akit ez az eset kedély
beteggé, búskomorrá te tt . . .“

Íme, igy hangzik a bizalmas információ, mely 
mindenben megerősíti az öreg asszony állításait.

ügy látszik tehát, hogy Hengel Frigyesről 
mindenfelé azt rebesgetik, hogy a felesége meg
csalta: megszökött tőle. És amit a fáma csak 
suttogva terjeszt, azt a férj hiteles formában meg
erősítette az anyósa előtt.

Ezek után önkéntelenül is előtérbe nyomul 
az a kérdés, vájjon a halottasházban kiterített 
asszony Hengel Frigyesnek volt-e felesége vagy sem ?
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Ha nem az ő felesége volt, csak természetes, 
hogy minden kombináció halomra dől és csak 
sajnálkoznunk lehet Hengel Frigyesen, akit a felesége 
szarvakkal ékesített föl. Ebben az esetben nincs 
kizárva annak a lehetősége, hogy Hengelné életben 
van s édesanyjához irt leveleivel csak bűnét 
akarta leplezni.

De ha csakugyan Hengel Frigyesné feküdt abban 
a koporsóban, amelynek eltüntetését Szappanos 
Mártonra bízták: kétségtelen, hogy a hazug híreket 
maga a férj terjeszti meggyilkolt feleségéről, hogy 
port hintsen a világ szemébe és a rendőrhatóság 
figyelmét magáról elterelje. Mert az a Hengel 
Frigyesné, akit a koporsóban találtunk, még nem 
ismerte az érzéki szerelmet. A törvényszéki orvos 
kiállította róla a hitelt érdemlő bizonyítványt, hogy 
férfiúval még sohasem „érintkezett“.

Rajta hát! . . . Fogjunk hozzá a nagy mun
kához ! . . . El vagyok készülve rá, hogy erős, 
ravasz ellenfelekkel lesz dolgom, de ez a tudat 
csak növeli ambíciómat. . . Szembeszálltam más 
ezer veszélylyel is, most sem riadok vissza a 
küzdelemtől.

Először is ismerkedjünk meg Hengel Frigyes 
úrral! . . .



H engel F rig y e s,

A nyomozással megbízott kapitánynak köteles- 
ségszerüen hivatalos jelentést tettem a meglepő for
dulatról. Jelentésemet egyszerűen tudomásul vette 
s fölhatalmazott, hogy Hengel Frigyest a szükséghez 
képest előállítsam. Kezembe nyomott egy idéző 
végzést, amelyben fölhívja Hengelt, hogy kihallgatása 
céljából azonnal jelenjék meg a rendőrségen. Az 
„előállítás“ idejének megállapitásáttetszésemre bízta.

Persze, nem tehetett egyebet. Ő maga hét
számra sem mozdul ki hivatalából. Megjelenik 
egy-egy helyszíni szemlén, fölveszi róla a jegyző
könyvet, amivel eleget vél tenni kötelességének. 
Ha kézre kerül a tettes, szépen kihallgatja és 
átkisérteti az ügyészséghez; de ha nem csípik 
meg, vagy nem jelentkezik magától, félreteszi az 
aktákat. Bánja is ő, ha meddő marad a nyomozás!. .
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Hja, a mi derék rendőrtisztviselőink szeretik 
a kényelmet. Ők bizony nem hajszolják a bűnö
söket . . . Hát mirevaló a detektív ? . . .

Szappanos Márton például ma is vizsgálati 
fogságban van. Esküdözik égre-földre, hogy ártatlan; 
hogy öntudatlan eszköz volt a bűnösök kezében 
és bár nincs ellene semmiféle elfogadható bizonyíték 
vagy terhelő adat, fogva tartják . . .  Ki törődik 
azzal a vén latorral ? Még csak arra sem tanították 
ki, hogy védőügyvédet választhat. Az is én tőlem 
függ, hogy mikor szabadul a fogságból. Ha az 
igazi bűnösöket hamarosan törvény elé állíthatom, 
kiengedik: ha sokáig elhúzódik a dolog, ott ragad 
a fogházban.

Ilyen volt minálunk régente a bűnvádi eljá
rás. Most már alaposan megjavult a helyzet. 
Ügyes, ambiciózus rendőrtisztviselőkre bízzák a 
nyomozás nagy munkáját; csak az a baj, hogy 
túl vannak terhelve. Alig fognak hozzá egy bűn
perhez, már nyakukba sóznak tiz másikat, ami 
kizárja az alapos munkálkodást. Régente a tör
vényszéki vizsgálóbirák is nyomoztak, manapság 
az már kizárólag a rendőrség dolga. A munkaerő 
nem sokkal nagyobb, mint régen volt. Viszont a 
régi jó időkben egynéhány ügyes, rutinos detektív 
állott a policia rendelkezésére, manapság pedig 
hasznavehető detektívek nincsenek. Ez az oka
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annak, hogy ha kézre is kerítik a tetteseket, a 
bűnrészesek, az orgazdák szépen kisiklanak a bün
tetés alól. Mert a hurokra került tettes csak rövid 
ideig maradhat a rendőrség fogházában és mihelyt 
átkisérik őket az ügyészséghez, a rendőrségnek 
nincs ideje tovább foglalkozni a bűnperrel. Sok
szor megírtam már, hogy jó volna, ha külföldi 
mintára rendőrügynökséget szerveznének, mely a 
főkapitányság szigorú ellenőrzése mellett folytatná 
a nyomozást a tettes átkisértetése után is. Ezek 
aztán kinyomoznák a cinkostársakat is, és 
sok esetben megtéríthetnék a sértett ember 
kárát is.

No, de hagyjuk ezt! Nem az én dolgom, 
hogy megjavítsam a helyzetet. Az én szavam úgyis 
édeskeveset nyom a latban, pedig hát nálamnál 
jobban senki sem ismerheti a mi köz- és vagyon
biztonsági állapotainkat.

Térjünk hát a dologra.
Hengel Frigyest a lakásán kerestem föl. Ha

talmas termetű libériás inas nyitott ajtót s egy 
szalonba vezetett, hogy ott várakozzam a nagysá
gos urra.

Elég időm volt hozzá, hogy körülnézzek a 
szobában. Olyan volt az, mint egy szép asszony
nak a budoárja. Minden bútordarab rózsaszínű 
selyemmel átvonva; gobelin szőnyegek, kisebb
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nagyobb velencei tükrök, puha kerevetek, drága 
csecsebecsék. Tele van a szoba képekkel s az a 
különös, hogy valamennyi férfiakat ábrázolt: kato
nákat, színészeket, atlétákat, lovas embereket. Sehol 
egy női arc; még a fényképek között sem. Az 
egész lakásban bóditó parfüm-illat.

Néhány percnyi várakozás után belépett a 
szalonba Hengel Frigyes.

Amint előttem állott, nyomban konstatálhattam, 
hogy nem azonos a sokat hajszolt szürke cilinderes 
úrral és legkevésbbé sem illett rá az óriás detektív 
leírása. Nem lehet több harminc évesnél Nyúlánk 
termet, szelíd kék szempár, finom metszésű orr 
és feltűnően sápadt arc. Beszédében, mozdulataiban 
affektált, mondhatnám: nőies. Könnyen zavarba 
jön, elpirul és szemlesütve, félénken válaszol a 
hozzá intézett kérdésekre.

Első pillantásra meglehetősen kedvező benyo
mást tett reám és az volt a legelső gondolatom, 
hogy ez a szelidképű ember nem követhetett el 
gyilkosságot.

De hát ne vágjunk elébe a dolgoknak! A jó 
detektív nem a látszat után indul . . .

— Velem óhajt beszélni ?
— Szolgálatjára . . .
— Kihez van szerencsém?
— Tuzár Mihály vagyok.
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— Tuzár Mihály? . . . Ismerős név. Mintha 
már hallottam volna valahol . . .

— Meglehet. Titkos rendőr vagyok.
Néma csönd. . .  Hengel Frigyes egész a 

homlokáig elpirul. Szúró pillantással figyelem s ő 
nem tudja kiállani tekintetemet. Lesüti szemét és 
int nekem, hogy foglaljak helyet.

— Előre kell bocsánatom, hogy rendkívül 
kényes természetű ügyben jöttem ide és nagyon 
lekötelezne, ha egynémely irányban felvilágosítást 
adna nekem.

— Kérem ! Rendelkezésére állok . . .
— Megbíztak, hogy neje őnagyságának tartóz

kodási helyét kipuhatoljam.
— Ki bizta meg?
— Az ön anyósa.
— De hiszen már közöltem vele, hogy Gitta

körülbelül két hónappal ezelőtt elhagyott engem. . .
— Elhagyta? Ha jól tudom, anyósának azt 

mondta, hogy megszökött.
— Igen. Kifejezést adtam annak a gyanúmnak.
— Ön téhát fölteszi nejéről, hogy megcsalta önt ?
— Erre a kérdésre nem felelek.
— És eltűnése óta nem adott életjelt magáról ?
— Nem.
— Ne haragudjék, uram, ha nyíltan kimondom 

azt, amit gondolok. . .  Az ön neje csodálatos
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módon egyszerre csak eltűnt s ön egy pillanatig 
sem érdeklődött holléte iránt.

— Megtiltotta az önérzetem.
— Amikor azzal gyanúsította meg a feleségét, 

hogy megszökött, hallgatag azzal is megvádolta, 
hogy megcsalta önt. Már pedig ön nagyon jól 
tudja, hogy ez a vád alaptalan . . . Mert szerette 
ö n t . . .

Semmi válasz.
— És szerelmében szó nélkül tűrte az ön 

brutális bánásmódját. . .
— Uram! minő jogon avatkozik ön az én 

legbelsőbb családi dolgaimba? . . .
— Ne izgassa magát, kérem! . . . Én nem

csak az anyósa megbízásából kerestem fel önt; a 
rendőrségtől is meghatalmazásom van . . . Nos, 
ön maga sem tagadhatja, hogy nejével durván 
bánt, sőt nem egyszer tettlegességre is vetemedett.

— Nem tagadom.
— No látja! . . .  Nagyon lekötelezne, ha durva 

bánásmódjának indító okát közölné velem . . . 
Hallgatásából arra kell következtetnem, hogy a kért 
felvilágosítást megtagadja.

— Megtagadom . . .
— Tudja-e bizonyítani, hogy neje bűnös 

viszonyt folytatott valakivel?
— Erre sem felelek.

G ú t h i : Homosexuális szerelem. 5
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— Engedje megjegyeznem, hogy viselkedése 
érthetetlen . . . Végre is, önnek sem lehet közöm
bös annak a kérdésnek a tisztázása: életben van-e 
még a felesége . .  . Nem lehetetlen, hogy valami 
szerencsétlenségnek lett az áldozata . .  . Vagy talán 
öngyilkosságot követett el ? Kell, hogy ez a kérdés 
közelről érdekelje ö n t . . .  És csodálatos! ahelyett, 
hogy segítségemre sietne az igazság földerítésében, 
akadályokat gördít elém. Megtagadja tőlem a leg
szükségesebb fölvilágositásokat.

— Nem beszélhetek! . . .  Nem beszélhetek I . . .
— Miért ? . . .
— Bizonyosan van rá okom.
— Talán sejti vagy tudja a felesége tartóz

kodási helyét?
— Nem tudom.
— Titkolózása igazán érthetetlen . . . Azt kell 

hinnem, hogy az ön anyósa mégis csak helyes 
nyomon jár . . .

— Miféle nyomon?
— Azzal vádolja önt, hogy meggyilkolta a 

feleségét! . . .
Utolsó fegyvernek tartogattam ezt a nyilatko

zatot és nagy hatást vártam tőle. Azt hittem, 
hogy majd izgatottan fölugrik helyéről és a 
felháborodás hazug vagy őszinte hangján til
takozni fog a rettenetes vád ellen . . . Nagy
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csodálkozásomra azonban elnevette magát s csak 
annyit mondott:

— Ostoba ráfogás! . . .
— Nem addig van ám, tisztelt uram! Felelete 

legkevésbé sem alkalmas arra, hogy eloszlassa 
kétségeimet. . .  Birtokomban vannak nejének édes
anyjához intézett összes levelei. A boldogtalan 
asszony panaszkodik, hogy ön bestiális kegyetlen
séggel bánik vele . . . Kimondhatatlanul gyűlöli, 
undorral fordul el tőle és hogy férji kötelességé
nek a házasság tartama alatt egyetlenegyszer sem 
tett eleget. . .

— Hát aztán? . .  . Tegyük fel, hogy igazat 
mondott. . .  Az következik-e belőle, hogy meg
gyilkoltam őt?

— Valószínűvé teszi a vádat. . . Annyira 
valószínűvé, hogy kénytelen leszek önt nyomban 
letartóztatni.

— Azt ön nem fogja megtenni!
— De megteszem! . . .  És számolnia kell azzal, 

hogy letartóztatása nyilvánosságra kerül . . . Nos, 
még ezek után sem hajlandó megadni a kért 
felvilágosításokat ?

Hengel Frigyes föláll, merően a szemembe 
néz, látszik róla, hogy valami nagy fontosságú 
dolgot akar közölni velem. Nem tudja elpalástolni 
a bensőjében dúló borzasztó küzdelmet. .  . Már-

5
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már beszélni akar, de egyszerre mást gondol . . . 
Elfordul tőlem és izgatottan föl s alá jár a szobában.

— Nos, uram ! . . . Mire határozta el magát ?
— Megfelelek rá . . .  Ismeri ön az én anyagi 

helyzetemet ?
— Ismerem. Körülbelül másfél millió forintot 

érő vagyona van.
— Több annál! Sokkal több! . .  . Ön pedig 

szegény ember. Keservesen küzd a megélhetéssel, 
mert a rendőrtisztviselőket tudtommal rosszul 
fizetik . . . Nos, ide figyeljen uram! . . . Boldoggá 
teszem egész életére . . . Adok önnek kétszázezer 
forintot és viszonzásul csak arra kérem, hogy ne 
bolygassa tovább ezt az ügyet.

— De hiszen ez formális beismerés!
— Nem igaz! A mindenható Istenre esküszöm, 

hogy ártatlan vagyok.
— Miért nem bizonyítja be ártatlanságát?
— Mert veszélybe sodorhatnék vele egy férfiút, 

akit az életemnél is jobban szeretek . . . Most hát 
tudja, miért nem feleltem kérdéseire . . . Nos, 
fölajánlottam önnek kétszázezer forintot. . .  Mi 
a felelete?

— Az a feleletem, hogy a törvény nevében 
ezennel letartóztatom! . . .



Szab ad láb o n .

Hosszú, kínos csend következett . . . Hengel 
halotthalványan neki támaszkodott az ajtónak és 
merően maga elé bámult.

Csöngetésemre bejött a libériás inas s gazdá
jára bámulva várta a parancsot.

— Hozzon a nagyságos urnák egy bérkocsit. . . 
Mit bámészkodik ? . . . Rohanjon!

Az inas megvetően végig nézett rajtam és 
távozott. Alighogy betette maga után az ajtót, 
Hengel Frigyes beledobta magát egy karosszékbe 
és görcsös zokogásban tört ki . . .

— Az égre kérem! Könyörüljön rajtam! Ne 
tegyen szerencsétlenné!

— Csak kötelességemetteljesitem... Egyébiránt, 
ha a letartóztatás szerencsétlenségbe dönti, csak 
önmagát okolhatja érte. Ha csakugyan ártatlannak 
érzi magát, védekezzék!
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— Nem tehetem! Nem tehetem!
— De az ég szerelmére, fontolja meg a

dolgot. Vessen számot a letartóztatás következmé
nyeivel . . .  A legszörnyübb bűncselekménynyel: 
gyilkossággal vádolják. Az újságok tele kürtölik 
majd a viiágot, megbélyegzik, örökre lehetetlenné 
teszik. Üzletét tönkre teszi, becsületes társaságban 
meg nem tűrik; azt a rettenetes szégyenfoltot 
sohse moshatja le a homlokáról . . .  És látva ezt 
az elijesztő képet, megmarad dacos hallgatása
mellett. . . Hallgasson a szép szóra . . . Mondjon 
el mindent körülményesen és nevezze meg a
bűnöst i

— Inkább meghalok, semhogy eláruljam ő t !
— Szóval: ön tud mindent. . . Tudja, hogy 

a feleségét eltették láb alól?
— Csak utólag tudtam meg.
— Ismeri a bűnösöket és inkább önmagát

dönti veszedelembe, semhogy megmondja az
igazat. .  . Megfoghatatlan!

— És mégis úgy v a n . . .
— De nem fogja tudni elhitetni bíráival, hogy 

semmi része sem volt felesége meggyilkolásában. . .  
Mintha már hallanám a királyi ügyész vádját; az 
az ismeretlen „férfiú“ koholt, nem létező személy 
és Hengel Frigyes csak a bíróságot akarja vele 
megtéveszteni, félrevezetni. . . Még van ideje . . .
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A saját érdekében kérem: mondjon el nekem 
mindent. . .

Hengel Frigyes a fejét rázza.
— Soha!
— Nono! Majd ha megtöri a fogság, önként 

fog jelentkezni. . .
— Soha!
— Még egy kérdést 1 . . .  Ön nagyon jól tudja, 

hogy ki ölte meg a feleségét; következésképen 
tudnia kellene azt is, hogy része volt-e a bűntényben 
Szappanos Mártonnak, aki ma is vizsgálati fogság
ban van?

— Ő „is“ ártatlan.
— És mégis elnézte, hogy fogva tartsák a 

más bűne m iatt. . .  Ez aztán kegyetlenség 1 . . .
— Csak az igazság elmondásával tisztázhattam 

volna ő t . . . Higyje el, uram: nagyon sok álmatlan 
éjszakát töltöttem annak a szerencsétlen embernek 
a fogvatartása miatt.

A libériás inas belépte megszakította beszél
getésünket.

— Itt a kocsi!
— Mehetünk, Hengel ú r !
— Megengedi, hogy inasommal egy-két szót 

váltsak ?
— Hogyis ne! . . . Határozottan tiltakozom 

ellene! . . .
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Az inas szemtelenül gazdája mellé furakodott, 
de én durván félre taszítottam.

A fickó elsárgult dühében. Gyilkos pillantá
sokkal méregetett végig. Tulajdonképen csak most 
tűnt a szemembe gonosz, ellenszenves arca . . . 
Ha jól sejtem, ez a fiú be van avatva gazdájának 
legféltettebb titkába is . .  .

— Induljunk!
— Hová megy a nagyságos úr? . . .
— Semmi köze hozzá ! . . , Takarodjék 

előlem!
És ajtót nyitva, előre bocsátottam Hengel 

Frigyest.
Egy negyedóra múlva már ott voltunk a 

rendőrkapitány szobájában. Közöltem vele a tör
ténteket, s ő nyomban kihirdette Hengel előtt az 
előzetes letartóztatást elrendelő végzést.

Az pedig közönyösen, fásultan hallgatta, 
mintha már beletörődött volna sorsába.

A rendőrkapitány Hengel kihallgatása után 
fölhozatta a fogházból Szappanos Mártont. Nem 
sokat ártott neki a két hónapi vizsgálati fogság. 
Megszokta már a rabéletet.

— Szappanos Márton !
— Parancs?
— Kiderítettük, hogy nincs része a gyilkos

ságban.
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— No hála Istennek!
— És nyomban szabadlábra helyeztetik!
— Tudtam, hogy ez lesz a vége.
— Figyelmeztetem, hogy ebben az ügyben 

még szükségünk lehet magára. Az első idézésre 
jöjjön el pontosan, különben újra letartóztatjuk. . .  
Az őrszobában megkapja cókmókját. . .  Elmehet! . . .



Ism eretlen  világ .

A rendőrségtől haza menve, visszaidéztem 
emlékezetembe Hengel Frigyes vallomását. A fáradt
ságtól kimerülve, ágyba vetettem magam, de nem 
jött álom a szememre. Mintha mindig ott állt volna 
az ágyam előtt az a szerencsétlen ember. Hallani 
véltem zokogását, keserves szemrehányásait; láttam 
kíntól eltorzult arcát, amikor küzködik magával, 
hogy mit tegyen.

Megvallom, nem voltam megelégedve az elért 
eredménynyel. . . Azzal, hogy Szappanos Mártont 
szabadlábra helyezték és Hengelt letartóztatták, 
úgyszólván csöbörből vödörbe estem. Egy lépéssel 
sem jutottam előbbre, mert Hengel tagadásával 
szemben mitsem tudok bizonyilani. Édes-kevés 
vigasztalás nekem, hogy az uj vizsgálati fogoly 
világosságot vethetne a rejtélyes bűntény minden
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fázisára, mert ismeri a cselekmény rugóit, az 
elkövetés módját és ha beszélni akarna, megne
vezhetné a tetteseket is.

De sokkal konokabbnak látszik, semhogy akár 
szép szóval, akár fenyegetéssel vallomásra birhatnók. 
Nem riadt vissza a letartóztatással járó szégyentől, 
a nyilvános meghurcoltatástól; föláldozta társadalmi 
pozícióját, tönkretette jövőjét, csakhogy bizton
ságban tudja az igazi bűnösöket.

Mert meg vagyok győződve róla, hogy Hengel 
ártatlan és elhiszem neki, hogy a gyilkosságról 
csak annak elkövetése után szerzett tudomást. .  . 
A bűnper ma nem egyéb egy óriási kérdőjelnél 
és a titok földerítésében csak magamra vagyok 
utalva. Ő reá nem számíthatok . .  .

Azt hiszem, kissé elhamarkodtam a dolgot. 
Várnom kellett volna a letartóztatással. Ha kihall
gatása után szépen magára hagyom és állandó 
felügyelet alatt tartva, megtudom: hová jár, kivel 
érintkezik, talán kielégitőb eredményre jutok. így 
azonban elzártam magam elől az utat. Hengel 
letartóztatása intőjel a tetteseknek, hogy óvakod
janak, résen legyenek . . . Igen, igen! Az lett volna 
a legjobb s én ostoba, magam nehezítettem meg 
nyomozás munkáját.

Késő bánkódás ! Most már meg kell alkudnom 
a helyzettel. . .  Lássuk csak! Talán kihámozhatunk
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valamit Hengel vallomásából . .  . Miért titkolódzik, 
holott töredelmes, őszinte vallomással kievickél- 
hetett volna a hínárból ? . . .

„Veszélybe sodornék egy férfiút, akit az 
életemnél is jobban szeretek! . . . Inkább meg
halok, semhogy eláruljam őt! . . Tehát egy 
férfiút véd a saját testével, saját erkölcsi és anyagi 
romlásával. . .  Barátja t a l á n C s a k  barátja? . . .  
Nem hiszem. Az önzetlen igaz barátság nagy 
áldozatokra képes, de józanul gondolkodó ember 
legjobb, leghűségesebb barátjáért sem áldozza fel 
a maga — becsületét. És becsületes embert füz- 
het-e szoros baráti kötelék egy — közönséges 
gonosztevőhöz? Egy gyilkoshoz! . . . Felesége 
gyilkosához! . . . Gondolatnak is képtelenség!

Megtörténhetik, hogy a szerelmes ember nagy, 
leküzdhetetlen szerelmének föláldozza becsületét s 
a bűn lejtőjére lép, hogy egyesüljön a bűnnel, 
mert a szenvedélyek kitörése sok mindent érthetővé 
tesz. De a kölcsönös baráti vonzalom nem szen
vedély . . .

Az a rejtélyes ismeretlen tehát nemcsak 
barátja Hengelnek . . .  Több annál! . . . Ugyan 
miféle benső kötelék fűzheti hozzá? Kimondom a 
merész szót, bármily különösen hangozzék is. 
Hengel Frigyes nem akarja elárulni, börtönbe jut
tatni a — szeretőjét.
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És itt álljunk meg egy időre . . . Attól tartok, 
hogy olvasóim kétkedve fogadják merész okfejté
semet, mely nem lehet egyéb, mint egy fantasz
tikus agynak képzelődése.

Nos, hadd vezetem be önöket egy ismeretlen 
világba, ahová egy álmatlan éjszaka tépelődései 
közben eljutottam. Talán megértjük egymást és 
megértjük Hengel Frigyes nyilatkozatát is: „Inkább 
meghalok, semhogy eláruljam őt! . .  .“

Ne tessék félni! Nem valami ijesztő, borzasztó 
képet tárok önök elé. Közönséges, mindennapi 
emberek közé megyünk. Az az ismeretlen világ 
semmivel sem jobb, de nem is rosszabb a mi 
világunknál . . .  Ott is vannak jólelkű, becsületes 
emberek és vannak elvetemült, megrögzött gonosz
tevők. A két világ emberei között csak a leg
hatalmasabb organikus ösztönnek, a szerelemnek 
megnyilatkozásában rejlik a különbség . .  .

Az „érzéki barátságról“, a homosexuális sze
relem világáról beszélek. Sokat Írtak róla az 
utóbbi időben. Egy külföldi botránypör révén az 
egész világsajtó foglalkozott a sexuális élet üldözött, 
megvetett, szánalomraméltó páriáival.

Én jól ismerem őket. Sokáig éltem közöttük 
a „régi jó időkben“, amikor még én voltam a 
betörők királya és engem hajszoltak a világ leg
ügyesebb detektivjei. Most megváltozott a szerep :
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én vagyok a betörők réme; az üldözött vad sze
repet cserélt a kopóval.

Hires elmegyógyászok, európai nevű nagy 
tudósok állítják, hogy azok a rendellenes nemi 
érzésű emberek, akik saját nemük iránt különös 
vonzalmat, érzéki vágyat tanúsítanak, elmebajosok. 
Nem bánom, ha kinevetnek is, rácáfolok a hires 
tudósokra. Száz meg száz urninggal kötöttem 
ismeretséget és mondhatom, szinte meglepett nagy 
intelligenciájuk. Mindmegannyi éleseszű, képzett, 
keresetképes ember volt. Idegesek valamennyien, 
de nem elmebajosok. Rátérek később arra is, 
hogy mi idézi elő azt a nagyfokú neurasthéniát, 
a kedélybetegséget, a búskomorságot, mely sok
szor az öngyilkosságba kergeti őket.

Ne higyje senki, hogy pártjukat fogom, hogy 
természetellenes ösztönük kielégítését az emberi 
törvényekkel összeegyeztethetőnek tartom . . . Fog
lalkozom velük, mert utamba kerültek s a nyomozás 
adatai azt a meggyőződést érlelték meg bennem, 
hogy a titokzatos bűntényt a homosexuális szerelem 
rabjai követték el. Csak úgy értethetem meg 
olvasóimmal a gyilkosság indító okát, ha körül
ményesen ismertetem az urningok természetrajzát; 
mert bűnügyi drámám hősei véletlenül éppen az 
ő világukból kerültek k i . . .  A rendellenes nemi 
érzésű emberekről szólva, figyelmen kívül hagyom
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a kétségtelenül kóros lelki állapotban leledző 
sadistákat, akik degenerativ okokból eredő psichikai 
kényszer hatása alatt cselekszenek.

Hiszen a legkiválóbb orvosok, természetbú
várok és psichiáterek is különbséget tesznek a 
parästhesia egyes megnyilvánulásai között és a 
rendellenes nemi érzésű urningokat más kategó
riába sorolják, mint a sadizmus, masochizmus 
és fetisizmus híveit. . .  Ez utóbbiaknál a sexuális 
élet elfajulása iszonyú mértéket öltött és velük 
a legszigorúbb törvényes intézkedések sem kárhoz- 
tathatók. Persze a szabadságvesztés büntetésnél 
célszerűbb és igazságosabb az elmebajosokkal 
szemben követett eljárás, mert tagadhatatlan, hogy 
ellenállhatatlan phisikai kényszer alatt vannak és 
úgyszólván ki van zárva akaratuk szabad elhatá
rozási képessége . .  . Degenerált emberek, akiket 
a bölcs természet előbb-utóbb úgyis kipusztit. 
Idegrendszerük annyira elromlott, lelki állapotuk 
oly beteg, hogy szaporodásuk káros, veszélyes 
volna az emberiségre. A természet tehát, amelynek 
a fejlődésben megvannak a maga törvényei, kiölte 
belőlük a fajfentartás ösztönét; annak hiányában 
pedig nem szaporodhatnak. . .  Schopenhauer is 
ennek a felfogásnak hódol, midőn az idősebb 
férfiak rendellenes nemi érzéséről szólva, azt 
fejtegeti, hogy a természet meg „akarta“ gátolni,
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hogy az ötven éven felüli férfiak is kielégíthessék 
a fajfentartási ösztönt, mert a korcs-utódok nem 
válnak be az életben. Úgy segített hát a bajon, 
hogy az öreg urak nemi ösztönét saját nemük felé 
irányította. Persze évszázadokra, talán évezredekre 
van szükség, hogy a degenerált emberek végképen 
elpusztuljanak a föld színéről. Az emberiséget sok, 
sok évszázad választja el a római bachanáliáktól, 
a sodomai erkölcstelenségektől és a hetaerák 
uralmától. De hát az örökkévalóságban egy évezred 
nem több egy röpke pillanatnál . . . Nem szenvedhet 
kétséget, hogy az önfentartási ösztön hiányában 
az urningoknak előbb-utóbb kivétel nélkül el kell 
pusztulniok . . .  És lesz idő, amikor szkeptikus 
mosolygással hallgatják majd a jövő emberét, aki 
az egyneműek egymás iránt érzett szerelméről: a 
homosexualitásról, az amor lesbicus-ról fog elő
adást tartan i. . . Manapság még sok tagja van 
annak a külön köztársaságnak. Ulrichs dr. statisz
tikája szerint minden ezer emberre átlag 1—2 
homosexuális érzésű ember esik.

Az urningok között csak kivételt képeznek a 
szabály alól azok a teljesen degenerált emberek, 
akik veszélyesek a társadalomra. Az én történetem 
hőseiben az úgynevezett anomália csak a nemi 
élet rendellenességében nyilatkozik meg, anélkül, 
hogy mélyebben hatna jellemükre és lelki egyéni-
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ségíikre. Rendes phisiologiai sajátsággal birnak és 
az a leghőbb vágyuk, hogy szerelmüket a nor
mális szerelemmel egyenjogusitsák. Mint a nor
mális embereket, őket is bűnbe kergetheti a szen
vedély. Mert ők is rajongóan, önfeláldozóan tud
nak szeretni, a féltékenység őket is elvakitja, a 
szeretett férfiú hűtlensége az ő indulatukat is föl
korbácsolja s az ő szerelmük ebben a tekintetben 
semmiben sem különbözik a férfinak egy nő iránt 
érzett szerelmétől.

Hiszen a normális szerelemnek is vannak 
elfajulásai . . . Dacára annak — irja Krafft-Ebing, 
— hogy a kulturembernek érzelmei fékezésében 
segítséget nyújt a törvény, a vallás és az erköl
csös nevelés, mégis folyton annak a veszélynek 
van kitéve, hogy a tiszta szerelem zenitjéről a leg
alacsonyabb kéjelgés mocsarába sülyed. Hogy 
megmaradhasson azon a magaslaton, ösztöne állan
dóan küzdelmet folytat érzéki vágyaival. Csak a 
szilárd jellemeknek adatott meg, hogy az érzékiség 
bilincseiből fölszabadulva, részeseivé legyenek a 
„legtisztább“ szerelemnek, amiből a legnemesebb 
örömök fakadnak.

Tehát véleményem szerint az urningok abnor-. 
mis természeti hajlamaiktól eltekintve normális 
emberek. Szorgalmuk, nagy tudásuk révén hányán 
jutnak közülök a legmagasabb polcokra ésbecsü-

6G ú t h i : H om osexu ális  szerelem .
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lettel állják meg helyeiket. Nagy szerepet játszanak 
a közéletben, a politikában és nagyfontosságu kér
désekben az ő állásfoglalásuk, az ő véleményük 
mértékadó.

Vájjon ezek a kifogástalan erkölcsű, anatómiai 
és phisiologiai tekintetben is ép emberek tehetnek-e 
arról, hogy nemi kifejlődésük, velők született 
sexuális tulajdonságuk eltér a mieinktől s azoknak 
rendellenessége egy fontos természeti törvénynek, 
a szaporodásnak céljaival ellenkezik ? És a sadisz- 
tikus hajlam különböző fajaitól eltekintve, rászol
gáltak-e a közmegvetésre, vagy a szigorú üldö
zésre azért, mert természetadta hajlamaiknál fogva 
ösztöneiket tőlünk eltérő módon elégítik ki ?

Krafft-Ebing szerint az ő különös szerelmük 
„rajongó túlzás és a nemi ösztön sajátságos kény
szerítő erővel hat öntudatukra“. Égő, leküzdhetet
len vágygyal szeretnek; szerelmük lelki megnyil
vánulása semmiben sem különbözik a rendes nemi 
érzésű emberekétől. Szerelmük tárgya iránt rajon- 
góan lelkesednek, s érette a legnagyobb áldozattól 
sem riadnak vissza.

Tanulság erre a berlini „botránypör“, amely
ben többek között szó esett egy nagy állásban 
levő, előkelő úri emberről, aki „kedvesének“ a 
zsebkendőjét csókolgatta, szivéhez szorította, mi
közben könnyek gyűltek a szemébe. Abban a hir-
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hedt bűnperben vádlottként szerepelt ujságirónem 
azért szellőztette az előkelő urningok dolgát, mintha 
azok természetellenes nemi életét a közérdekbe 
ütközőnek találta volna. Hiszen az úgynevezett 
férfiszerelem a közérdek szempontjából kevésbbé 
kárhozatos a törvényesen megengedett és védett 
prostitúciónál, de fontos politikai okok késztették 
őt a szenzációs leleplezésre. Arról volt szó, hogy 
egy európai nagyhatalom exponált állásban levő 
embere homosexuális viszonyt folytatott egy másik 
nagyhatalom diplomatájával és félő volt, hogy 
szenvedélyes szerelme hazaárulóvá teszi és kiszol
gáltatja az ország legféltettebb titkait a szomszédos 
nagyhatalomnak.

íme, ilyen áldozatokra is képes az urningok 
szerelme! Az ő lelkűk is fogékony a szerelmi fél
tékenységre, a hűtlenség okozta bosszúra. A l’amore 
criminale époly gyakori az ő világukban, mint a 
miénkben. Az urningból hiányzik a fajfentartás 
ösztöne; de hiszen az az ösztön a normális nemi 
érzésű emberben is csak öntudatlanul jut kifeje
zésre. A férj hitvesében elsősorban a nőt szereti 
s csak azután gyermekei anyját. Nem azért szereti, 
nem azért vágyik utána, hogy gyermekei legyenek, 
hanem azért, hogy érzéki vágyait kielégítse. A 
normális“ ember szerelme tehát csak a kielégítés 

mikénti módjában különbözik a parásthesiától. Az
6 *
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egyiknél rendes, a másiknál rendellenes a sexuális 
élet ingerlékenysége. *

Ulrichs dr., aki a rendellenes nemi érzésű 
embert urningnak nevezte el a dioninggal szem
ben, azt mondja, hogy az urning csak egy válto
zata a normális embernek. Glay és Magnan sze
rint a rendellenes nemi érzésüeknek női agyvele
jük van, mig más tekintetben himnemüek. Szinte 
hihetetlenül hangzik Ford Ágoston amaz állítása, 
hogy az urning egy más férfiúval szemben nőnek 
érzi magát. Legtöbbje kacér, hiú, fényüzéskedvelő,

*  A  berlini szenzációs pörben Isenbjel államügyész 
vádbeszédében többek kö zö tt a következő nyilatkozatot
te tte : „ .................. E  . . . herceg eskü alatt kijelentette, hogy
disznóságokban  sohasem volt része . . . "  ím e, a ho m o - 
sexualitás szerinte egyszerű d iszn ó sá g ; egyik perverzitása 
a normális em bernek, aki a „tiszta  szerelem  magaslatáról 
lesülyedt a kéjelgés m ocsarába.“

H át b izo n y  együgyű fogalom -m eghatározás, de mégis 
jellem ző, mert a német főváros legelőkelőbb jogászainak 
egyikétől ered, és lényegében nem jelent egyebet, mint 
hogy a homosexualitás nem kóros lelkiállapot, nem elme
baj, hanem a z emberi méltóságot megalázó „d iszn ó k o d á s“ . 
A  laikusok is igy értelm ezik a hom osexualitást; a z állam 
ügyész vádbeszédében ennek a laikus felfogásnak h ó d o lt; 
mert azt akarta megértetni a törvényt alkalm azó bíróság
gal, hogy a homesexuális ember a köztudat szerint rászol
gált a közm egvetésre, a rágalm azó tehát szigorúan b ü n 
tetendő. A szerző.
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előszeretettel foglalkozik női kézimunkával. Annak 
bizonyítására, hogy szerelmük mily határtalan, föl
említi, hogy egy intézeti ápoló egyik társába úgy 
belebolondult, hogy a betegek számára vásárolt 
tiz méter vásznat egészen teleirta kedvese nevével. 
Az urning rendesen normális embert szeret és az 
a ieghőbb vágya, hogy felesége lehessen. És sok
szor odáig megy, hogy a tőle idegenkedő férfiút 
szerelmes levelekkel ostromolja, találkát kér tőle, 
öngyilkossággal fenyegetődzik.

A psichiaterek ezer meg ezer megfigyelésből, 
önvallomásokból jól ismerik az urningok szerelmi 
világát, amely különben ősrégi eredetű. Platen és 
Sapplio is urningok voltak. A császárok idejében 
Petronius már regényt irt az urningokról „Satyri
con“ címmel. Csakhogy régente nem zavarták meg 
szerelmi életüket törvényes intézkedésekkel s a 
régi társadalom nem fordult el tőlük azzal a meg
vetéssel, amiben a mi társadalmunk részesíti 
őket.

És a törvény szigorától, a megvetéstől való 
félelem, az örökös aggodalom, rettegés, hogy lelep
lezik, idegessé, beteggé teszi valamennyit. Az 
urning tehát nem betegen születik, csak idővel 
lesz azzá. A boldogtalanok egyideig kétségbeesett 
küzdelmet vívnak természetellenes hajlamaikkal, 
hogy elkerüljék a nyilvános meghurcoltatással járó
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leleplezést, mely egyenlő értelmű erkölcsi és anyagi 
exisztenciájuk teljes tönkretételével.

Az akaraterősek győztesen kerülnek ugyan ki 
a hősi küzdelemből, de legtöbbször életükkel fizet
nek meg érte; neurasthénia, búskomorság,öngyil
kosság a vége az ösztön elnyomásának. A gyön
gébbek, az ellenállásra képtelenek rendszerint lel
ketlen zsarolók kezébe jutnak (az úgynevezett 
„chantage“ busásan jövedelmező üzlet).

Az ilyen üldözött egyén — irja egy előkelő 
állásban levő londoni urning Krafft-Ebing bárónak 
— kínos alternativa elé van állítva. Vagy enged a 
fenyegetésnek és fizet, vagy pelengérre jut. És 
hogy elkerülje a szégyent, hizlalja a zsarolót és 
minél többet áldoz, annál erősebb a vámpír vér- 
szomjusága. Végre is választania kell az anyagi 
megsemmisülés és a becstelenség között. Csodál- 
kozhatik-e valaki, ha ebben a szörnyű harcban az 
urning idegei fölmondják a szolgálatot? Az egyik 
a tébolyházba kerül, a másik elpusztítja magát. 
Ez az oka az urningok körében oly sűrűn előfor
duló öngyilkosságoknak.

Ha tehát elismerjük, hogy az urningoknál 
aránylag jóval több szellemi abnormitás észlelhető, 
mint a dioningoknál, ez a tény mivel sem bizo
nyítja, hogy a szellemi zavar nélkülözhetetlen kel
léke a homosexualitásnak. A psichiáterek által oly
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sokat hangoztatott kóros állapotok legnagyobb 
része nem is jönne létre, ha az urning 
könnyű szerrel kielégíthetné ösztönét és nem volna 
kitéve örökös gyötrelemnek, folytonos aggodal
maknak. *

Nos, véleményem szerint Hengel Frigyes is a 
homosexuális szerelem rabja. Ez az a nagy titok, 
amelynek kiderítését Hengel anyósa lelkemre kö
tötte. Csak így érthetjük meg a szerencsétlen ember 
dacos viselkedését és azt a nyilatkozatát, hogy 
inkább meghal, semhogy elárulja öt, a — ked
vesét.

Következtetésemet nem pusztán az ő vallo
mására alapítom. Felesége több Ízben panaszkodott

♦ H o g y  mennyire jogosult e z az aggodalom , eklatán
sán bizonyítja a sokat emlegetett berlini pörben ho zo tt 
ítélet okfejtése. „ A z  inkrim inált cikkek — úgym ond — 
súlyosan sértők, mert M  . . . . grófot és E  . . . . herce
get a homosexuálitás vádjával illették, holott a z ő szem é
lyükkel kapcsolatosan csak a rágalom  emlegethet ho m o - 
sexualitást, A  vádlottról bebizonyosodott, hogy M  . . . . 
gróf becsületében g á zo lt} amiért büntetőjogilag felelnie 
kell . . . “ A b b ó l a körülm ényből, hogy rágalm azásért négy 
hónapra Ítélték a szókim ondó publicistát, láthatjuk, hogy 
a kö ztu da t mennyire m eggyalázónak tartja a hom osexuali- 
tás v á d já t! . . .  A z  uringnak tehát van rá o ka, hogy eltit
kolja természetellenes hajlamát, mely a bírói Ítélet m eg- 
okolása szerint egyenlő értelmű a becstelenséggel.

A szerző.
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édesanyjának, hogy az ura gyűlöli őt, sőt valóság
gal undorodik tőle. Ez is azt bizonyítja, hogy 
helyes nyomon járok.

Említettem már, hogy vannak urningok, akik 
abnormis szenvedélyüket erőszakosan elfojtani 
igyekeznek. Az egyik neki adja magát azivásnak, 
a másik belejut a cocainismusba, mert azt hiszi, 
hogy a cocain élvezete elfojtja a nemi vágyakat; 
a harmadik — megházasodik. És csakhamar po
kollá lesz családi tűzhelye. Napirenden van a 
civódás; a boldogtalan asszony megcsalva, elha
gyottnak érzi magát; a férj pedig mindegyrebru- 
tálisabb lesz, nem riad vissza a tettlegességtől 
sem. Mert nejének puszta érintése utálatot, undort 
kelt benne. „Horror feminae“ a tudományos neve 
ennek az irtóztató ellenszenvnek. Ugyanígy érez
nek a lesbosi szerelem rabjai, az úgynevezett 
sapphista nők (különösen az arisztokrácia körében 
találhatók), akik irtóznak a másik nemmel, a fér
fiakkal való érintkezéstől.

Hengel Frigyes is megházasodott. Nem üzleti 
érdekből, nem is szerelemből, de valószínűleg 
abban a reményben, hogy abnormis ösztönét 
legyőzheti. Házasságával rettenetes katasztrófát 
zúdított magára, mert növelte a szerencsétlenségét, 
hogy a felesége szerette őt, s ez a szerelem ter
hére volt. Felesége csókja, ölelése, becézgetése,
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rimánkodása részvét helyett undort keltett benne 
és csak igy magyarázható meg a különben szelíd- 
lelkű, jámbor ember brutalitása. így értjük meg 
a törvényszéki orvos határozott kijelentését, hogy 
Hengel Frigyesné nemileg érintetlen volt.

Ha jó a praemissa, helyes az abból levont 
következtetés is. Nem lehetetlen, hogy tévedek, 
de én erősen bízom benne, hogy ezen az utón 
célhoz jutok . . .

Mindenekfölött azt kell kipuhatolnom, hogy 
Hengel Frigyes üzleti körén kívül miféle embe
rekkel érintkezett. Valószínű, hogy inasa be van 
avatva Hengel minden titkába; az impertinens 
fickó révén sok mindent megtudhatnék.

Próbáljunk szerencsét!



H errvon P aul.

X.

A törvényszéki vizsgálóbíró Hengel Frigyes 
lakásán házkutatást tartott és nagy kegyesen meg
engedte, hogy a hivatalos aktusnál én is jelen 
legyek. A munkában megőszült férfiú az úgyne
vezett tucat-emberek közül való. Pedáns, lelkiis
meretes közhivatalnok, aki gépiesen elvégzi a 
maga dolgát, aztán hazamegy és a családi örö
möknek szenteli minden szabad idejét.

Nem hevíti valami különös ambíció; annak 
rendje és módja szerint fölveszi a jegyzőkönyveket, 
letartóztat, szabadon bocsát, néha napján megjelenik 
egy-egy helyszíni szemlén vagy házkutatáson. 
Semmi köze egy-egy bűntény kiderítéséhez. Bánja 
is ő, hogy kézre kerül-e a tettes, vagy sem ? Nem 
az ő dolga, hogy szaladjon utána; biz ő nem
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végez kopómunkát azért a rongyos kétezer forintért! 
Ott van a rendőrség; annak nincs egyéb dolga, 
minthogy összefogdossa a gazembereket.

Hát ilyen vizsgálóbirák is voltak hajdanában. 
(Nem veszett ki egészen a fajtájuk; maradt belőlük 
magnak egy-kettő. Ha rosszmájú ember volnék, 
meg is nevezném őket.) Persze, akadtak kiváló 
emberek is. Hogy csak egyet-kettőt emlitsek közülök, 
ott van például a nemrég elhunyt Tóth Gerő, aki 
Mailáth országbíró gyilkosait kinyomozta. Erélyes, 
éleseszű ember, kitűnő kriminálista volt. Czárán 
Imre, a mostani főügyész, aki a vizsgálóbírói 
szorgalom és ügyesség mintaképe volt; Balonyi 
Imre (most táblai bíró, valamikor Zsemlyének 
hívták) híres volt a szigorúságáról és éjét napallá 
tett, hogy a legszövevényesebb bűnperekben is 
kiderítse az igazságot; Drill Béla, akit csak nemrég 
nyugdíjaztak, a híres Gazdag-féle bűnper tetteseinek 
kinyomozása körül tüntette ki magát. Persze, 
manapság már nincsenek ilyen kaliberű vizsgáló
birák, aminek az a főoka, hogy az uj bűnvádi 
perrend értelmében a nyomozás ura a királyi 
ügyészség, a nyomozás munkáját pedig a rendőr- 
hatóságok végzik. Kitűnő beosztás! Csak az a 
baj, hogy nem győzik a nagy munkát, ezért aztán 
a nyomozások felületesek és elijesztően nagy ama 
bünperek száma, ahol az „ismeretlen tettesek“
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maguktól nem jelentkezvén, szépecskén ott ragadnak 
az ismeretlenség homályában.

Hengel Frigyes lakásán a pofonvághatnám 
képű libériás inas fogadta a hivatal embereit. A 
vizsgálóbíró nem sokat teketóriázott, ráparancsolt 
az inasra, hogy nyissa ki az ajtókat, aztán hozzá 
fogott a kutatáshoz. Nem tudom, mi mindent 
keresett, de amit kutatása közben megtalált, annak 
semmi különösebb jelentőséget nem tulajdonított. 
Én azonban olyan tárgyakra bukkantam, amelyek 
megerősítették korábbi föltevésemet. Példának okáért 
mindjárt a szemembe tűntek a következő apróságok: 
toilette tükör, arcfesték, rizspor, pamacs, különféle 
illatos szappanok, tömérdek fátyol, kölni viz, 
parfümös üvegek, teljes manikür készlet, selyem 
női zsebkendők, női ingek, selyem alsó szoknyák, 
hosszuszárú harisnyák, különféle színű szalagocskák, 
fűzők, hímzett papucsok, munka-kosárban külön
féle megkezdett kézi-munkák, a fehérnemüek között 
illatos sachet-k; szóval mintha csak valami kacér 
színésznő lakásán jártunk volna. Azok a tárgyak pedig 
egytől-egyig Hengel Frigyes használatára voltak 
szánva. Az urningok nőies hajlamuknak megfelelően 
öltözködnek és mintegy öntudatlanul majmolják a nő
ket viselkedésükben, sőt munkájukban is. (Sokan 
konyhamunkát végeznek; főzéssel is foglalkoznak.) 
A házkutatás tehát sokban megerősítette föltevésemet.
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A tükör fiókjában egy levelet is találtunk, 
mely a letartóztatást megelőző napról volt keltezve. 
Íme a levél tartalma:

„ Édes Friderikám 1
Szerdán este kilenckor várlak. Paulát is 

elhozhatod. Csókol a te sírig hű
Gusztikád.“

Friderika nem lehet más, mint Hengel Frigyes 
női neve . . .  Ha megtudhatnám, hogy ki rejtőzik 
a Paula és Gusztika név alatt, csakhamar végére 
juthatnék a nyomozásnak.

Emlitettem már, hogy a derék vizsgálóbíró 
a lakásban talált tárgyaknak nem tulajdonított 
különösebb fontosságot. Bizonyosan azt hitte, 
hogy azok Hengel Frigyesné tulajdonát képezték. 
A levelet azonban magához vette; nem tudni, 
mire lesz jó. Engedélyt kértem tőle, hogy a körü
löttünk lebzselő inashoz egynémely kérdést intéz
hessek. El voltam rá készülve, hogy a gyanús fickó 
szemenszedett hazugságokkal fog traktálni, mégis 
megörültem a vizsgálóbíró engedélyének. Az inas 
feleleteiből aláhúzom a szembeötlő hazugságokat.

— Hogy hívják magát?
— Herrvon Paul vagyok.
— Herr von . . . ?
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— Nem, kérem. Herrvon az én családi nevem.
— Vagy úgy! A keresztneve tehát Paula?
— Nem Paula! Csak Paul!
— A levélben Pauláról beszélnek. Nem tudja, 

ki lehet az?
— Nem tudom.
— Friderikát és Gusztikét sem ismeri?
— Most hallom először ezeket a neveket
— Mondja csak, barátom; ki járt maguknál 

a gazdája letartóztatása óta?
— Senki! Egy lélek sem volt i t t . . . Szegény, 

szegény nagyságos ú r! . . .  Ki hitte volna 1 ... Meglát
ják, kérem: nem éli túl azt a rettenetes szégyent! . . .  
Ha legalább tudnám, hogy miért tartóztatták le?

— Megmondhatom önnek. Azzal vádolják, 
hogy meggyilkolta a feleségét.

— De hiszen az képtelenség! . . . Egy legyet 
sem tudna megölni.

— Önnek tudnia kellene, hogy milyen volt 
a családi élete.

— A lehető legboldogabb. Úgy éltek, mint 
egy gerlepár.

— Ne tagadja, Herrvon Paul, maga most 
füllentett. Bizonyítva van, hogy Hengel Frigyes 
ütötte, verte, halálra gyötörte a feleségét.

— Hazugság! Mindig jól, mondhatnám, gyön
géden bánt vele. A rajongásig szerette öt.
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— Ne süsse le a szemét! . . .  Nézzen a 
szemembe, mikor beszél.

— Kérem!
— Látja, kedves barátom, megvagyok győződve 

róla, hogy maga be van avatva abba a szörnyű 
titokba, mely a gyilkosság mögött lappang . . . 
Ha szereti a gazdáját és azt akarja, hogy mielőbb 
kikerüljön a fogságból, mondjon el nekünk mindent.

— Csalódik, uram. Nem vagyok beavatva 
semmibe. De ha úgy tetszik, százszor is meg
esküszöm rá, hogy az én szegény gazdám ártatlan. . .  
Valami borzasztó félreértésről lehet szó . . .

— Hagyjuk ezt a hiábavaló fecsegést. 
Mehetünk I . .  .

Ezt a vizsgálóbíró jegyezte meg, aki az 
inassal folytatott beszélgetésem alatt tollba mon
dotta a jegyzőkönyvet egy tejfölös szájú jog
gyakornoknak . . .  Herrvon Paul udvariasan ajtót 
nyitott és alázatos hajlongások közepette engedett 
ki benünnket.

A vizsgálóbíró elől ment a joggyakornokkal. 
Én utánuk ballagtam. A lépcsőházban hátra fordult 
a vizsgálóbíró, engem fürkésző pillantásokkal 
nézegetett, majd keresgélni látszott valakit és oda 
szólt a jegyzőjéhez:

— Vájjon hová tűnhetett?
— Kicsoda?
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— Tuzár Mihály, a detektív?
— Itt vagyok, szolgálatára!
— Lehetséges-e ? Hogy megváltozott! Nézze 

csak, jegyző úr: a detektív átvedlett. Vasúti szolga 
lett belőle!

— Ezt a hatalmas bajuszt a lépcsőkön lejövet 
ragasztottam az orrom alá. Puha kalapomat föl
cseréltem az egyenruhás vasúti szolgák sapkájá
val. Ennyi az egész.

— De hát mirevaló ez az átváltozás?
— Annak a kis levélnek, mely a biró úr zse

bébe vándorolt, nagy, igen nagy fontosságot tulaj
donítok. Több mint bizonyos, hogy Herrvon Paul 
mindent tud, következésképen nem lesz nyugta, 
amig a házkutatásról és a levél elviteléről nem 
értesíti Gusztikét.

— Ki az a Gusztika?
— A levél írója, aki Friderikát, Hengel Fri

gyest találkozóra hivja.
— Honnan veszi azt, hogy Friderika azonos 

Hengel Frigyessel ?
— Később megmagyarázom. Egyelőre azon

ban el kell válnunk, mert százat egyre, hogy az a 
ravaszképű inas mindjárt le fog nyargalni a lépcsőkön. 
Nyomában leszek. Meg kell tudnom, hová megy.

— Ördöngős ember! No hát csak végezze a 
dolgát, mi nem zavarjuk.
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Magamra hagytak s én a ház kapujával szem
ben levő üzlet kirakata elé állva, várakoztam az 
inasra. Jól számítottam. Nem telt bele öt-hat perc 
és Herrvon Paul megjelent a kapuban. Óvatosan 
körülnézett, aztán hirtelen elhatározással útnak 
indult. Nagyon sietett; ugyancsak igyekeznem kellett, 
hogy a nyomában lehessek. Végigrohant a Király
utcán, a Lövölde-téren s a Rottenbiller-utcán ke
resztül a Kerepesi-utra. A keleti pályaudvar felé 
vette útját.

így vagyunk! Az a rejtélyes ismeretlen tehát 
nincs Budapesten. Valószínű, hogy a letartóztatás 
hírére nyomban elutazott. A fickó bizonyosan sür- 
gönyileg fogja értesíteni az újabb eseményekről; 
s azt a sürgönyt pedig, ha törik, ha szakad, olvas
nom kell. Lábam közé fogtam a földet és azon 
voltam, hogy korábban érjek a sürgönyhivatal elé. 
Száz-százötven lépéssel sikerült elhagynom őt s ezt 
az előnyt arra használtam föl, hogy amikor a 
távirófülkéhez érkezett, már szolgálatkészen nyúj
tottam felé egy sürgöny-blankettát. Kikapta kezem
ből és nagysietve hozzáfogott a távirat megírásá
hoz. Elálltam a fülke ablakát, hogy azt a benyo
mást keltsem, mintha hivatalból lettem volna kiren
delve szolgálattételre.

Néhány pillanat múlva gyanútlanul átadta ne
kem a táviratot s én megzörgettem a fülke abla-

7G ú t h i : H sraosexu ális  szerelem .



98 Dr. Gúthi Soma:

kát. A táviratot közönyösen az ablak elé tettem, 
hogy becsusztathassam a hivatalnok elé. Eközben 
gyorsan átfutottam a sürgönyt.

Gustav Hecker
Wien

Glockengasse 10.
Hausuntersuchung. Bewussten Brief mitgenom

men. Paula.

Az inas kifizette a sürgönydijat, egy hatost 
nyomott a markomba és elsietett.

Jól vagyunk m ár! Gusztika Bécsben van ! . . .  
Pontos cime: Glockengasse 10. Nincs vesztegetni 
való időm. A legelső vonattal utazom Bécsbe . . .



T u zá r fö lh a jtja  a v a d a t.

Délelőtt volt a házkutatás és este hét órakor 
már Bécsben voltam, a Glockengasse 10. számú 
ház előtt. Két-háromszáz esztendős épület, keskeny 
udvarral és ijesztően sötét lépcsőházzal. Hecker 
Gusztávnak az első emeleten volt kétszobás lakása. 
Az egyes emeleteket keskeny vasrácsok választják 
el az udvari folyosótól. Csöngetésemre egy mosoly
góképű siheder nyitott ajtót.

— Itthon van Hecker Gusztáv úr?
— Nincs itthon.
— Mikor jön haza?
— Nem tudom.
— Hol találhatom?
— Nem tudom.
— Hol szokott étkezni?
— Nem tudom.

XI.

7*
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— Hát tulajdonképen mit tud maga?
— Én tulajdonképen semmit sem tudok.
— Baj! Nagy baj! Nekem Hecker úrral okvet

lenül beszélnem kell. Nagyfontosságú ügyben jöttem.
— Honnan?
— Budapestről, önnek is tiszteletet hozok a 

— Paulától.
Erre a merész hazugságra hirtelen megválto

zott a fiú. Barátságosan végignézett rajtam és intett, 
hogy menjek utána. Sötét előszobán keresztül szűk 
utcai szobába jutottunk.

— Ön tehát ismeri Paulát?
— Hogy ismerem-e?
És titokzatosan mosolyogtam.
— A fesches Madl, was?
Válasz helyett ajkamra tettem az ujjamat és 

nagyot cuppantottam. Én magam csak sejtettem a 
cuppanás jelentőségét, de ő megértette.

Örömtől sugárzott az arca, hogy beszélhetett
róla.

— Mióta ismerik egymást?
— Körülbelül nyolc esztendeje. Együtt szol

gáltunk a katonaságnál. Hej, szép idők voltak 
azok! Életem legszebb, legboldogabb napjai!

— És mégis elszakadtak egymástól?
— Hja, szegény ember szándékát boldog Isten 

bírja! Nem élhettünk a levegőből. Ő Magyaror-



Homosexuális szerelem. 101

szágba került, én itt ragadtam. Eleinte, ha csak 
szerét ejthettük, meglátogattuk egymást. Hol ő 
keresett föl Bécsben, hol én mentem ő hozzá. 
Most már jó ideje nem láttam. De sokat gondo
lok rá. Tessék elhinni; néha napján úgy elfacsa- 
rodik a szivem, hogy sírni szeretnék!

— Még mindig szereti ?
— Hogy szeretem-e ? Ide nézzen, uram ! Ezt 

a fényképet mindig itt hordom a szivem fölött.
És mutatja a fényképet, amelyben alig ismer

tem rá Herrvon Paulra. A fotográfia kackiás paraszt
menyecskét ábrázolt, kurta szoknyában és rövid
szárú csizmában. Csupasz karján gyümölcsös kosár.

— Harapni való teremtés!
— Ugy-e?
— Mit mondjak majd neki, ha találkozunk?
— Hogy itt őrzöm a szivem fenekén...
— Mondok egyebet is, mást is. Csak bízza 

rám. Hát izé. . .  Csakugyan nincs itthon Hecker 
Gusztáv űr?

— Nincs itthon. Alig hogy kiugrik az ágy
ból, elsiet hazulról.

— Régóta lakik már ebben a házban ?
— Három éve. Eleinte sűrűn utazgatott fel.
— Persze, a Friderikával?
— Sokszor egyedül. Most már csak ritkán 

van hozzá szerencsém. Nem is tudom, minek tartja
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ezt a drága lakást ? A minap kérve kértem, hogy 
vigyen magával Budapestre.

— Hogy a Paula közelében lehessen?
— No igen. De hallani sem akart róla. A jó 

Isten tud ja : miféle tervei vannak.
— Meddig marad Bécsben ?
— A szeszélyétől függ. Sohse tudom, mikor 

jön, mikor megy. Egyszerre csak itt terem, mintha 
az égből pottyant volna le. Sokszor hónapokig 
nem látom.

— Hanem azért pontosan fizeti a lakást?
— Egy esztendőre előre kifizeti a háziurat. 

Engem is.
— Jó dolga lehet. Kevés a munka.
— Nem panaszkodom. H m ! Hát csakugyan 

fontos közlendői vannak? No, megálljon, majd 
segítünk a bajon.

— Hát beszélhetek vele?
— Egyelőre magam sem tudom. De ma este 

„reunion“ lesz.
— Reunion ? Miféle istencsuda az ?
— Ugyan ne tettesse magát! Mintha bizony 

nem tudná!
— Vagy úgy! Mi odahaza „bálozni" szok

tunk . . .
— Egy kutya! Tehát — ha úgy akarja — 

velem jöhet. Szabad bemenetem van a reunionra.
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Vendéget is vihetek magammal, ha megbízom 
benne. Tudja: szigorú ellenőrzés alatt vagyunk. 
A reunionba csak meghívott vendégek mehetnek. 
Valamennyien előkelő, gazdag urak. Persze, meg
hitt szolgáját mindenki magával viheti; így hát én 
is bejuthatok, mint Hecker Gusztáv úr inasa. Mint
hogy pedig önnek feltétlenül beszélnie kell a gaz
dámmal, hát majd bevezetem.

— De ebben az utazó-ruhában csak nem me
hetek oda . . .

— Miért ne ? Én sem öltözködöm át, csak 
álarcot veszek. Tudja, nálunk az álarc viselete 
kötelező.

— Nálunk is.
— No hát csak jöjjön ide, úgy fél tiz óra 

tájban. Együtt megyünk a reunionra, de maga 
fizeti a kocsit.

— Ezer örömmel! Igaz ni 1 Megkapták a 
Paula sürgönyét?

— Ah, tehát Paula küldte? Délután három 
óra tájban jött a sürgöny. Mi volt benne?

— Nem tudom. Paula nem kötötte az orromra.
— Valami nagy dolog történhetett odalenn! 

Hecker úr nagyon izgatott. Máskor mindig nyájas, 
előzékeny volt, most szava is alig van hozzám. 
Maga is abban az ügyben jött?

— Talán!
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— Titok?
— Meghiszem azt. Mondja csak: Mikor érke

zett meg Hecker úr?
— Tegnapelőtt este.
(Tehát Hengel letartóztatása után azonnal el

utazott.)
— Tehát este fél tiz órakor itt lesz?
— Bizonyosan eljövök.
— Ne feledkezzék meg az álarcról.
— Csak bízza rám ! Fél tízkor bérkocsiban 

várom lenn, a kapu előtt. A viszontlátásra!
És bucsuzásnál egyet szorítottam a karján, 

mire a jó fiú hamiskásan a kezemre ütött. Ott 
hagytam a faképnél és siettem le az utcára, hogy 
séta közben rendbeszedjem gondolataimat.

Meg kell adni, hogy a vasúton pompás ter
vet eszeltem ki. Fölkeresem Hecker Gusztávot és 
elhitetem vele, hogy ma reggel szabadultam a fog
házból. A letartóztatott Hengel Frigyest az én cel
lámban helyezték el és amint magunkra maradtunk, 
keserves zokogásban tört ki. Csitítottám, vigasztal
tam, nem is hallgatott rám. De amikor megtudta, 
hogy másnap szabadlábra helyeznek, érdeklődni 
kezdett irántam, beszélgetésbe eredt velem. A múlt 
éjszaka fényes ígéretekkel rábírt, hogy szabadulá
som után keressem fel azonnal Hecker Gusztávot 
és figyelmeztessem, hogy az a levele, amelyben



Homosexuális szerelem. 105

Hengelt Paulával együtt találkára hivja, ott ma
radt a tükör-fiókjában. A veszélyt elkerülendő, ve
gye magához a levelet, mert valószínű, hogy ház
kutatást fognak tartani és a levél a rendőrség 
kezébe jut. Azt is közölte velem, hogy ha pesti 
lakásán nem találom Heckert, utazzam Bécsbe és 
keressem fel a Glockengasse 10. számú házban.

Tehát gondolatban ügyesen kivetettem a hálót. 
Hecker, bármily ravasz és bizalmatlan természetű 
is, nem fog gyanakodni, mert hiszen megkapta 
Herrvon Paul sürgönyét, mely az én küldetésem 
igaz voltát bizonyítja.

Fődolog, hogy megismerkedjem Hecker Gusz
távval. Meg voltam győződve róla, hogy az igazi 
bűnösök csakhamar a törvény elé kerülnek.

Föl tehát a reunionba! Előbb azonban gon
doskodjunk álarcról!



XII.

A „reu n io n “ .

A merész kombináció tehát bevált.
Ha a házkutatás napjáig jómagam is mosolyog

tam volna azon a föltevésen, lvigy a gyilkosságot 
a homosexuális szerelem rabjai követték el, Herrvon 
Paul sürgönye teljesen meggyőzött róla. Az inas 
szembeötlő hazugságai, látható ijedtsége, midőn a 
gazdájához intézett levelet megtaláltuk, lázas igye
kezete, hogy a veszélyről Hecker Gusztávot érte
sítse, mindmegannyi fontos, elfogadható gyanuok. 
De mit szól majd ezekhez a bíróság ? Jelenségek
ből, következtetésekből és puszta gyanuokokból 
vádat nem építhetünk. Bizonyítékokat kell gyüjte- 
nem, amelyeknek súlya alatt összeroskad a leg
konokabb vádlott is. A mi derék vizsgálóbiráink 
ott ülnek a jó meleg szobában és várják, hogy a 
sült galamb a szájukba repüljön És a sült galamb
ról nekem kell gondoskodnom.
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Az én feladatom, hogy bizonyítsam a gyil
kosság indító okát, az elkövetés módját s a bűn
tény előzményeit. Kétségtelenné kell tennem Hen- 
gel Frigyes ártatlanságát és Hecker Gusztáv bűnös
ségét, különben csak félmunkát végeztem és bár 
helyes nyomot követtem, hónapokig tartó fárado
zásomnak az lesz az eredménye, hogy a bűnvádi 
eljárás fiaskóval végződik. Ráadásul pedig olyan 
orrot kapok, hogy megemlegethetem.

A libériás inas első pillantásra is gyanús volt 
nekem, most azonban határozott meggyőződésem, 
hogy mindenről tudomása van, sőt valószínűnek 
tartom, hogy Hengel Frigyesné meggyilkolásában 
akár mint tettes, akár mint bűnsegéd, közreműkö
dött. És ha helyes ez a következtetésem: bűntársa 
nám lehet más, mint Hecker Gusztáv, akit még 
nincs szerencsém közelebbről ismerni.

Vájjon mi késztethette őket a gyilkosság 
elkövetésére ?

Anyagi é rd ek ? . . . Semmi esetre sem. A 
gyilkosság révén nem részesülhettekanyagi előnyben. 
Föl nem tehető, hogy közönséges bérencek. Hiszen 
a lefoglalt levél is bizonyítja, hogy Hengelt „benső“ 
barátság fűzte Heckerhez. Ő reá célzott Hengel, 
midőn kifakadt előttem, hogy inkább meghal, 
semhogy elárulja . . .

Gyűlölet vagy boszú ? . . . Dehogy is a z ! . . .
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Az a szegény, gyönge asszony nem véthetett ellenük 
oly nagyot, hogy életével kellett volna lakolnia érte...

Visszautasított szerelem ? . . .  Elképzelhetetlen.. 
Hiszen minden kombinációmat éppen abból a 
föltevésből kovácsoltam, hogy Hecker és Hengel 
a „másik nem“ iránt teljesen érzéketlenek . . .

Az egyedüli észszerű, elfogadható föltevés 
tehát, hogy a gyilkosságot szerelemféltésből vagy 
a leleplezés miatt «való félelemből követték el.

Hengel Frigyes megházasodott, azt hívén, 
hogy ezzel a lépéssel legyűrheti vagy legalább is 
féken tarthatja természetellenes hajlamát. . . Nem 
lehetetlen, hogy orvosi tanácsra tette . . . Gonosz, 
lelkiismeretlen tanács, mert az orvosnak tudnia 
kell, hogy az urningokkal szemben még a szug- 
gesztiv kezelés is hiábavaló, amitől pedig nagyon 
sokat reméltek. A házasság, azonfelül hogy sietteti 
a neurasthénia kifejlődését, szerencsétlenségbe, 
kárhozatba dönt egy ártatlan teremtést, aki talán 
rózsás reményekkel és túláradó boldogsággal lép 
az oltár elé, hogy örök hitvesi hűséget esküdjék. . .  
„E házasságok — mondja Forel dr., — mindig 
szerencsétlenek s a leggyakrabban válással végződ
nek. Orvosi részről való előmozdításuk lelketlenség, 
bűn . . . E z  ellen és nem a felnőtt urningok szerelmi 
viszonyai ellen kellene törvényes óvóintézkedéseket 
tenni. . . "
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Szegény Gitta útjában volt Heckernek, aki 
félt, hogy elidegeneti, elrabolja tőle legbensőbb 
barátját. Annak a lehetősége sincs kizárva, hogy 
a fiatal „asszony“, aki rajongásig szerette az urát, 
megtudta, hogy az miért viselkedik vele szemben 
oly brutálisan és úgy vélt segíteni a bajon, hogy 
őt Heckertől távoltartani igyekezett, sőt azt föl
jelentéssel is fenyegette . . .  És hogy be ne vált
hassa fenyegetését, eltették láb alól.

így képzelem el magamban a gyilkosság 
előzményeit és megvallom, égtem a kíváncsiságtól, 
hogy végre valahára szemtől-szembe kerüljek 
Hecker Gusztávval.

És nagyot dobbant a szivem, amikor átléptem 
a „reunion“-ba vezető ajtó küszöbét.

Meg ne ijedj, jámbor, nyájas olvasóm! . . . 
Eljöhetsz velem bátran, nem kell majd pirulnod a 
reunion látnivalóin . . . Távol áll tőlem a szándéka 
is annak, hogy obscén jeleneteket, tulpikáns képeket 
tárjak eléd, amelyek föllázitják erkölcsi érzéseidet. . .  
Végre is, tultehetném magam ezen a kicsinyes
ségen . . . Hiszen a túlságos pikantériákat akarat
lanul is megszokhattad már a mindennapi életben : 
az utcán, a színházban, a kabaretekben, a modern 
irók modern munkáiban, az újságokban; azt is 
jól tudod, hogy a másik nemmel való normális
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viszonynak is vannak arcpiritó elfajulásai. . . Nem 
elzüllött exisztenciák, prostituált férfiak társaságába 
viszlek, hanem nagy műveltségű, magas állásban 
levő urak közé . . .

Nagy Béla dr., a jeles psichiáter 1895-ben mint 
egyetemi tanársegéd a „Klinikiai Füzetekében 
hosszabb tanulmányt irt az urningokról. E munká
jában többek között azt irja, hogy az urningok 
különösen az arisztokraták között, általában véve 
a műveltebb és vagyonosabb osztályban találhatók. 
Foglalkozásukat tekintve, vannak köztük orvosok, 
ügyvédek, papok, tanárok, kereskedők és katona
tisztek. Ez utóbbiak meglepően nagy számban.

Hogy az urningok mily magas társadalmi 
állást foglalnak el, bizonyítják ama történeti neve- 
zetéségű férfiak nevei, akikre a tudomány kétség
telenül rábizonyította, hogy természetellenes haj
lamúak voltak. Görögországnan Sokrates (akinek 
Alkibiádessel volt viszonya), Anakreon és Teokritos; 
Rómában Julius Caesar, Octavianus, Tiberius, 
Caligula, Nero; Macedóniában Nagy Sándor; 
Franciországban III. Henrik, Voltair; Olaszországban 
Boccaccio, II. Pál és IV. Sixtus pápák, Michel 
Angelo; Angliában II. Eduard, Buckingham 
herceg, Shakespeare, Oscar Wilde; Németországban 
A. W. Iffland, Henrik herceg, Nagy Frigyes testvére, 
Platen, II. Lajos, stb. — urningok voltak.
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Nagy Béla dr. tanulmánya, amelyről különben 
a legjelesebb külföldi szakférfiak is elismeréssel 
nyilatkoztak, behatóan ismerteti az urningok világát.. 
Az urningok amaz osztálya — úgymond, — mely 
már gyermekkorától fogva nőnek érzi magát, 
viselkedésében is elüt a normális férfiútól. Otthon 
rendszerint decolletálva járnak, fűzik magukat. 
Ismerik a hölgyvilág legféltettebb toilette titkait. 
Leveleket csakis parfümirozott, legtöbbsör rózsa
színű papírra írnak. Szoba-berendezésük is élénken 
emlékeztet a női Ízlésre. Menyezetes ágyakat csi
náltatnak ; sehonnan sem hiányzik a toilette-tükör, 
szobájuk kiváló férfiak fényképeivel és szobrocs
káival van tele. Minden bútordarabon kézi-munka 
díszeleg. Hangjuk timbre-jét tetszésük szerint 
képesek változtatni. Ha magok között vannak 
csalódásig utánozzák a női hangot; rendszerint 
azonban mély férfi-hangon beszélnek. Beszédmo
doruk patetikus, kicifrázott; járásuk hasonlít a nők 
járásához . . . Rendkívül szeszélyesek, különcök, 
sokat fecsegnek, s ami a legkülönösebb : túlságosan 
szemérmetesek.

Rendellenes hajlamukat különféleképen ítélik 
meg. Egy része teljesen megvan elégedve sorsával 
és csak amiatt sopánkodik, hogy nem nőnek 
született. Legtöbbje azonban kétségbeesik sorsa 
fölött és boldogtalanságának főokai: 1. családot
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nem alapíthatnak; 2. ha megnősülnek, lelkiismereti 
furdalást éreznek; 3. félnek a leleplezéstől és emiatt 
sokan közülök öngyilkosságot követnek el, vagy 
a tébolydába jutnak.

Szerelmük kétségkívül mélyebb, mint a fér
fiaké . . . Lépten-nyomon követik kedvesüket s ha 
nem férhetnek hozzájuk, szerelmes levelekkel köz
vetítik érzelmeiket. Az urning nem tud ellentállani 
kedvese kívánságának; igazi rabszolgája szenvedé
lyének, szerelmének . . .  És hűségesen szeretnek. 
A női urning-természet azonban más irányban is 
hiven utánozza az igazi női karaktert. Ravasz a 
végletekig, cselszövő és ármányos. Látszólag hideg 
viselkedést képes tanúsítani avval szemben is, akit 
rajongóan szeret. Szívesen fogadja az ajándékokat; 
különösen az ékszereket. . .  Féltékenyek a végletekig, 
boszuállók a halálukig . .  .

Körülbelül egy órai kocsiutat tettünk, amig 
célhoz értünk. Egy külvárosi, szegényesen beren
dezett, gyéren világított kávémérésbe nyitottunk be. 
Az ajtóval szemben levő trónuson álmosképű kis
asszony bóbiskolt; egy asztalnál jámbor nyárs
polgárok tarokkoztak, egy másiknál sakkjátékba 
mélyedt öreg urak ültek; a háttérben az Interes
santes Blattot olvasta egy ráncosképű asszonyság, 
közben mérgesen rárivalt az egymagában billiár- 
dozó pincérre, aki fülsértő módon kenegette dákóját.
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Társam ügyet sem vetett a kávéház vendé
geire. Karonfogott és vitt magával egy másik szo
bába, onnan valami sötét folyosófélére, majd kes
keny kigyólépcsőn vitt lefelé egy dohos szagú 
pincehelyiségbe.

Muzsikaszó ütötte meg a fülemet.
— Ejha! vígan vannak odabenn !
— Pszt! Elő az álarccal! Készen van ?
— Készen! Mehetünk.
Az inas megnyomott egy villamos csengőt s 

a következő pillanatban kinyílt a pinceajtó köze
pén levő kémlelő ablakocska.

— Wer da?
— Jupiter und Bachus!
— Herein!
Beléptünk. Most még egy sötét előszoba követ

kezett, onnan pedig egy óriási pazar fényben úszó 
bálterembe toppantunk. Itt vagyok hát a reunion- 
ban, az osztrák, magyar és német származású 
urnin^ok találkozó helyén.

Óriás tömeg hullámzott föl s alá az oszlopos 
teremben. Az urak festői jelmezben; de sokan 
vannak huszártiszti uniformisban, kék vagy rózsa
színű selyemtrikóban, mintegy hivalkodva hatalmas 
idomaikkal; az öregebbek frakkban, hónuk alatt 
az összelapitott klakk-cilinderrel.

A „hölgyek“ elegáns estélyruhában, csillogó,
8G ú t h i : Homosexuálii
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vagyont érő ékszerekkel fölcicomázva. Valamennyi 
decolletálva, csupasz karjukon könyökig érő kez- 
tyükkel. Mindegyiknek megvan a maga párja, aki
hez szerelmesen odasimul, közben kacéran legyez- 
geti magát; némán hallgatja udvarlója bókját, 
hízelgő szavait és közben fölkacag. Csak ez a 
kacagás árulja el, hogy az elegáns női toilette alatt 
férfiú rejtőzik. Különben azt hinnők, hogy vala
mely rendes elite-álarcos bálon vagyunk.

Az emelvényen hatalmas zenekar, világtalan 
zenészekkel. A mulató párok halkan társalognak; 
csak ritkán üti meg fülünket egy-egy hangosabb 
megjegyzés, de sehol semmi Ízléstelenség.

Egy fekete álarcos, nyúlánk termetű férfiú 
egyszerre csak a terem közepére sassiroz és har
sányan odaszól a zenészekhez.

— Quadrille!
A zenekar rázendíti a szebbnél-szebb kerin- 

gőket, s a párok készülődnek a négyesre.
— Mesdames! . . . Messieurs! . . .
És végigtáncolják a négyes összes figuráit, 

majd körülkeringőznek a teremben. Tánc után az 
urak szépen karonfogják hölgyeiket, visszavezetik 
helyeikre.

— Teringettét! Ezek ugyancsak ügyelnek a 
magas etikett szabályaira!

— Hja, nagy urak valamennyien! Nézze csak
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azt a fehérruliás hölgyet, keblén azzal a hatalmas 
virágcsokorral L . . . herceg!

— Ne mondja!
— Becsületemre! Udvarlója hires bonviván 

színész egy hamburgi színházban. A hamburgi 
dámák ugyancsak ostromolják szerelmes levelekkel. 
Persze, elolvasás nélkül félredobja valamennyit.

— Hát az az erősen decolletált nő kicsoda ?
— A brilliáns nyaklánccal ? B . . . követségi 

attaché. Mellette a bársonyszéken ül egy imponá
lóan szép termetű hölgy, tiroli jelmezben. Tudja-e 
kicsoda? Dr. S . . . egyetemi tanár, aki gyalázó 
könyvet irt az urningokról. Pedig ő maga is 
„testvér“.

— És mégis ellenünk agitál ?
— El akarja hitetni az emberekkel, hogy 

nem közülünk való. Tudja: félti az állását. Nagy 
tekintélye van mindenfelé. Megbocsátottunk neki.

— Hahaha! Cifra komédia volna, ha most 
valamelyik fényképész hirtelen lekapná abban a 
rövid szoknyában és odaadná valamelyik képes 
újságnak!

— Hová gondol! Esküt tettünk valamennyien, 
hogy titokban tartjuk, ami itt történik. A reunionba 
csak tisztességes emberek jöhetnek. A prostituált 
férfiak ide be nem tehetik a lábukat. Oda néz
zen ! Figyelje meg azt a frakkos urat, aki a máso-

8*
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dik oszlopnak dőlve, egy katonatiszttel társalog. 
Feleséges ember; hat gyereke van.

— Hihetetlenül hangzik!
— De úgy van. Testvéreink közül sokan van

nak, akik csak harminc-negyven éves korukban 
gyűlölik meg az asszonynépséget. A tudós embe
rek az ilyen testvéreket „szerzett hajlamuak“-nak 
hívják, ellentétben a „veleszületett hajlamuak“-kal. 
Nekem is érthetetlen ez a dolog. Én már tizen
három esztendős koromban leánynak éreztem ma
gam. És ön?

— Én ? Bolond kérdés !
— No, n o ! Láthatja, hogy vannak kivételek 

is a szabály alól.
— Ninini! Hát az ott kicsoda? Alighanem 

valami akrobata?
Egy atletai termetű férfiúra mutattam, aki a 

professzionátus birkózók kosztümében behajlitott 
karján hatalmas izmait mutogatta egy hölgyekből 
álló nagyobb csoportnak.

— Dehogy akrobata! Hajoljon közelebb, meg
súgom, hogy kicsoda. A IX-ik kerületi rendőr
főnök.

— Ah!
— Egyike a császárváros legügyesebb, leg

képzettebb rendőrtisztviselőinek. Szenzációs, bonyo
lult bűnperekben mindig őt bízzák meg a nyo-
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mozással és csodálatos szimatjával csakhamar kéz- 
rekeriti a tetteseket. Megbecsülhetetlen erő ; büsz
kesége a bécsi policiának. A testvérek sokat köszön
hetnek neki.

— És tudják róla a rendőrségen, hogy közü
lünk való ?

— Mindenki tudja, és mégis közbecsülésnek 
örvend. Mintaképe a korrekt, becsületes köztiszt
viselőnek.

— De hol van ő : Hecker úr ?
— Még nem láttam. Alighanem valamelyik 

szeparéban mulat.
— Hogyan? Hát szeparék is vannak itt?
— Ott az emelvény mögött. Nem hallja a 

pezsgős palackok durrogását? A félénkebb, szé- 
gyenlősebb testvérek félrevonulnak. Nyújtsa karját 
és jöjjön velem. Valahol csak ráakadunk Hecker 
urra.

A hullámzó tarka tömegen keresztül csak
hamar a zenekari emelvény mögé jutottunk, ahol 
öt-hat vastag perzsa szőnyeggel eltakart fülke tűnt 
a szemembe. A fülkék előtt frakkos pincér járt föl 
s alá. Társam megszólította.

— Krisztigott, Laura! Hecker urat keressük.
— Ott van a „hármasában.
— Kivel ?
— Azt hiszem, egyedül.
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— Kérem: mondja meg neki, hogy Johann 
sürgősen beszélni akar vele.

A pincér a fülkébe sietett s a következő perc
ben visszatért. Intett Johannák, aki besurrant a 
fülkébe és jóidéig halkan társalgott a gazdájával. 
Úgy látszik, inasától szerette volna megtudni, hogy 
mi járatban vagyok. Johann visszajött és a füg
gönyt szétnyitva, intett, hogy lépjek be.

Nem tagadom, szinte reszkettem az izgatott
ságtól, amikor szembe kerültem Hecker Gusztávval.

Ott ült egy kényelmes karosszékben. Előtte 
az asztalon pezsgős üveg . . . Amikor benyitottam, 
felugrott a karosszékből és levette álarcát. . .  Kevés 
híja, hogy meglepetésemben föl nem kiáltottam.

Egy zömök termetű, szélesvállu férfiú állt 
előttem, csodálatosan rózsaszínű arccal. .  .

Ő az 1 . . . Kopek gyilkosa! . . .



K ü n n  a fark a s, benn a b á rá n y . . .

XIII.

A farkas beleesett a hálóba. . . Némán egy 
székre mutatott, hogy foglaljak helyet, majd 
szájára tette a kezét, figyelmeztetésül, hogy halkan 
beszéljek . . .

Meg kell adni, hogy rokonszenves külsejű, 
elegáns férfiú. Arcáról, szeméből a jóság tükröződik 
vissza. Szinte elképzelhetetlen, hogy ez a szelid- 
képű ember oltotta ki Hengel Frigyesnének és 
Kopeknak az életét! . . .

— Johann arról értesített, hogy ön valami 
nagyfontosságu dolgot óhajt közölni velem . . . 
Szabad tudnom: kihez van szerencsém ?

— Péntek István a nevem.
— Foglalkozása?
— Betörő vagyok . . .
— Jól hallottam-e ? . . .  Betörő ?
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— Úgy van, uram ! . . . Egyike a leghirhedtebb 
betörőknek . . . Eddig huszonkét esztendőt töltöt
tem édes hazám különböző fegyházaiban . .  .

— És mit akar tőlem ? . . .
— Ne tartson semmitől, uram . . . Üzenetet 

hozok Budapestről, a fogházból . . .
— Pszt! Mondtam már, hogy halkabban 

beszéljen! . . . Kitől hozott üzenetet ?
— Hengel Frigyes úrtól.
E név hallatára Hecker arca lángba borult.
— Frigyestől ? . . .  De hiszen az lehetetlen! . . .  

Maga nem beszélhetett vele, m ert. .  .
— Le van tartóztatva . . . Nekem mondja, aki 

két nap és két éjszaka együtt voltam vele a 17-es 
számú cellában? Én kiszabadultam, ő ott marad. 
Higyje el, kérem, nagyon sajnálom azt a szegény 
embert.

— Kétségbe van esve, ugy-e? Nagyon meg
viselte a szerencsétlenség! Oh Istenem, Istenem! 
Hogy idáig kellett jutnia! . .  .

E szavaknál nagyot sóhajtott és könnyeket 
morzsolt ki a szeméből.

— Hát bizony egyebet sem tesz mint sir, 
egyre sir . . . Amikor megtudta, hogy kikerülök a 
fogságból, elkezdett rimánkodni, hogy keressem 
fel nagyságodat, ha kell, a pokolban is, és figyel
meztessem, hogy legutolsó levele ott maradt
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lakásán, a tükör fiókjában. Egy remegésben van, 
hogy az a levél a fogdmegek kezébe kerül.

—. Későn jött a figyelmeztetés! Tegnap már 
lefoglalták a levelet. . .

— De hiszen akkor ön veszve van!
— Miért?
És Hecker Gusztáv halotthalványan, tágra- 

nyitott szemekkel leste szavaimat. .  .
Hirtelen észre tértem. Ha most előrukkolok 

az igazsággal, az lesz a következése, hogy illa 
berek, nádak erek, szépen megszökik és bottal 
üthetem a nyomát. Én tehát megnyugtattam őt.

— Tetszik tudni: Hengel úr attól tart, hogy 
rájönnek: ki rejtőzik a Gusztika név alatt.

Hecker megkönnyebbülten lélekzett fel. Moso
lyogni próbált.

— Attól nem kell tartania . . .  Mondja csak, 
barátom: ígért önnek valamit Hengel úr ? . . .

— Valamit ? Sokat!. . .
— Helyes! Megnyugtathatom, hogy mihelyt 

kiszabadul, szavának fog állan i. . .  Azonfelül én 
is hálás leszek . . .  De egy nagy, igen nagy szíves
séget kell tennie.

— Parancsoljon, nagyságos uram ! Rendel
kezzék velem!

— Utazzék vissza azonnal! . . .  Huszonöt perc 
múlva indul a vonat.
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— Oly sietős a dolog?
— Halaszthatatlan! . . . Amint megérkezik, 

azonnal Hengel úr lakására siet.
— Herrvon Paul úrhoz?
— Hát ismeri?
— Hengel Frigyes úr említette a nevét.
— Nos, adja át a névjegyemet és mondja 

meg neki, hogy korán reggel utazzék el Buda
pestről.

— Hová?
— Cairóba . . .  A „Hotel Palace“-ban béreljen 

szobát. Négy-öt nap múlva én is ott leszek. Tegye 
hozzá, hogy minden percnyi késedelem veszél
lyel jár . . .

— Jobb volna talán, ha megsürgönyözné a 
nagyságos úr.

— Hiszen ha megtehetném ! . . .  De óvatosnak 
kell lennem. Egyébiránt ezt a kulcsot is át kell 
adnia. Jól figyeljen 1 Ez a koporsó-raktár kulcsa.

— A h! önnek tehát koporsó-raktára van ?
— Igen. Az irodai szekrény fiókjában vannak 

Hengel úr levelei. Herrvon Paul vegye azokat 
magához. . .  Aztán írassa vele alá ezt a névjegyet 
és hozza vissza a Glockengasseban levő laká
somba. Szívességét ötszáz forinttal fogom jutal
mazni . . .  Elég annyi ?

— Sirig hálás leszek érte . . .
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— Rajta hát! Siessen i íme, a tárcám. Fedezze 
belőle az utazás költségeit. Ha bérkocsiba ül, 
negyedóra alatt a pályaudvarra é r . . .  Tehát a 
viszontlátásra! . . .

— Holnap itt vagyok! Legalázatosabb szol
gája! . . .

És szemtelen arroganciával nyutottam feléje 
jobbomat. Boszusan végignézett rajtam, a hirhe- 
dett betörőn, hanem aztán hirtelen meggondolta 
magát és erőltetett mosolygással kezet szorított 
velem. A fülke ajtajánál türelmetlenül várt reám 
Hecker inasa.

— Nos? Rendben van?
— Rendben . . . Azonnal utaznom kell.
— Hová?
— Budapestre. . .  Mit üzen Paulának ?
— Adja át neki ezt a fényképet. Ez minden

nél ékesebben beszél.
A jó fiú elővette fotográfiáját, mely huszár

tiszti uniformisban ábrázolta őt.
— Ninini! Hát ön katonatiszt?
— Csak odahaza. . .  mikor magunk között 

vagyunk. Most három esztendeje még őrmester 
voltam . . .

— Ki léptette elő ?
— Én magam. Paula bolondja az egyenruhának.
— Vagy úgy!. . .
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Indulóban voltam, midőn a vakok zenekara 
rázendítette a bécsi keringőt, mely valósággal 
lázba hozta a fényes bálterem vendégeit. Készü
lődtek a táncra, amelyet az urningok igaz gyönyö
rűséggel, szenvedélylyel lejtenek. Szinte fogva tar
tott az érdekes látvány és egy-két percre meg
feledkeztem az utazásról.

Hecker Gusztáv inasa ott állt mögöttem.
— Megmondtam, ugy-e? Gyönyörű publikum!
— Meghiszem az t! Ha nem tudnám, hogy 

valamennyien testvérek, szemébe nevetnék annak, 
aki el akarná hitetni velem, hogy csak férfiak kö
zött vagyok.

— Nézze csak! Most kérik táncra a bálanyát.
— Bálanyát?
— Igéző teremtés! Kár, hogy álarc van rajta. 

Szép mint egy angyal.
— Hogy hívják?
— Sch . . . báró, testőrhadnagy. Elkényez

teti, dédelgetett tagja ennek az előkelő társaságnak.
A bálanya egy júnói termetű hölgy, mélyen 

decolletált ruhában; de a kiálló mellcsontoknak 
nyoma sincs. Sőt ellenkezőleg! Megtévesztően dom
ború, húsos mell, vagy amint mondani szokták: 
hófehér keblek. Nyakán sűrű sorokban széles, 
vagyont érő gyöngy-collier, mely az ádámcsutkát 
egészen eltakarja. Magas frizurába fésült parókája
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remeke a fodrászművészetnek; homlokát kacér 
froufrou ékesiti, ami fölött gyönyörű diadém ragyog. 
A hölgyek által annyira kedvelt teknőc hajtűről és 
a kis oldalfésükről sem feledkezett meg. Fülcim
páihoz drágaköves fülbevalót erősített. Karjáról 
ruhája kelméjéből készült, gyöngyökkel hímzett 
kis tarsoly csüng alá; abban tartogatja flaconját 
és illatos szebkendőjét. Magassarku, kivágott fehér 
selyem czipője alól kikandikál finom, áttört selyem 
harisnyája. Legyezőt szorongat a kezében, amivel 
raffinált módon tud kifejezést adni érzelmeinek. . .  
Úgy látszik: az urningoknak saját külön legyező
nyelvük van.

— A h! Most kérik táncra!
— Kicsoda?
— Sch . . .  herceg. Lengyel mágnás. Hatvan 

millió forintot érő vagyona van.
A bálanya föláll, kecsesen megbiccenti a fejét, 

aztán karját a herceg vállára téve, egészen hozzá 
simul és könnyedén, lábujjhegyen táncol, időnként 
meg-megigazitja parókájának elszabadult fürtéit. 
Mikor vége a táncnak, karját a herceg karjába 
fűzi és végigsétál vele a termen, miközben kacéran 
játszik a legyezőjével. És hogy zihál a melle! . . .

— Hát az a nagyúri „dáma“ kicsoda?
— A Hermes-bank részvénytársaság igaz

gatója: F . . .  Theobald. Hofrath.
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Theobald önagyságát az udvarlók egész serege 
veszi körül. Nehéz bársony toilettje gazdagon dí
szítve a legfinomabb brüsszeli csipkével. Vállán 
elegáns, hattyuprémes belépő. Gyakran emelgeti 
szoknyáját, mintha mutogatni akarná sokfodru selyem 
juponát. Beszédével, kacagásával sem árulja el 
férfi mivoltát.

Szomszédja nehéz selyem brokátból készült 
princesse ruhát visel. Karcsú dereka fűzőbe szorítva, 
könyökön felül érő bőrkeztyű egészíti ki gyönyörű 
toilettjét.

Egynémelyiknek a ruhája szorosan testhez álló 
és a hölgyektől ügyesen ellesett ritmikus járásuk 
közben látni engedik idomaik körvonalát.

A férfiak pedig egytől-egyik finomak, előzé
kenyek. Cukorral, hűsítővel kínálják táncosnőiket, 
s ha egyik-másik hölgy véletlenül leejt valamit, 
egyszerre tizen is utána kapnak.

Érzem, hogy egy kéz nehezedik a vállamra.
— Jól látok-e ? Hát ön még mindig itt van ?
Hecker Gusztáv állt előttem.
— Bocsánat! Elszórakoztam . . . Csak most 

jut eszembe . . .
— Az Istenért, rohanjon! lekésik a vonatról 1
— Megyek . . . rohanok! . . .
Szívélyesen elbúcsúztam az inastól és siettem

kifelé. A kávémérésből már eltűntek a vendégek.
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A kasszirfrajlán kívül senkisem volt odabenn. 
Szerettem volna fölhajtani egy kupica pálinkát és 
megszólítottam a kisasszonyt:

— Hol van a pincér?
A megszólított gyanús pillantásokkal mért 

végig, majd mély férfihangon adta meg a feleletet:
— Feueramt!
Ami azt jelenti, hogy vége a kiszolgálásnak. 

Teringettét 1 Nem hittem volna róla, hogy ő is 
szoknyába bujt férfi.

Félóra múlva már Budapest felé robogtam. 
Persze, kisebb gondom is nagyobb volt annál, 
hogy Herrvon Paul úrnál jelentkezzem.

Ah 1 Hecker úr tehát koporsóval kereskedik! 
És én ostoba! Most emlékszem csak rá, hogy 
annak idején az ő irodájában is tudakozódtam: 
kik rendeltek ott érckoporsót a bűntény fölfede
zését megelőző napokban? Persze, hogy félre
vezettek !

Most hát résen kell lennem, hogy a jómada
rak meg ne szökjenek.



XIV.

S a lto  m ortale.

Bécsi kirándulásomból hazatérve, a rendőr
ségen nevemre címzett postai csomag várt reám. 
Hengel Frigyes anyósa elküldte nekem leányának 
hozzá intézett összes leveleit, megható képeit annak 
a tragédiának, amelynek szerzője a társadalmi 
drámák legnagyobb mestere: az Élet. Kíváncsian, 
nagy figyelemmel olvasgattam a kuszáit vonásokat; 
a kétségbeesett, szánalomraméltó áldozatnak keser
ves följajdulásait. Íme, egynéhány kiszakított, rövid 
fejezete a szomorú történetnek:

» . . . Félesztendeje már, hogy egybekeltünk s 
azóta egy boldog pillanatom se volt. . .  Ah, jó 
anyám! Nem ilyen házaséletről álmodtam é n ! . .. 
Amilyen szelid, jó embernek mutatta magát vőlegény
kedése ideje alatt, olyan gyöngédtelen, sőt brutális 
a házasság napja óta . . .  Valaminek történnie kel-
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lett, de bárhogy töröm is rajta a fejemet, nem tudok 
rájönni a hirtelen változás okára . .  . Gyöngédsé
gemet, szerelmemet égő gyűlölettel, kegyetlen 
durvasággal viszonozza . . .  És viselkedése napról- 
napra tűrhetetlenebb! Korán reggel távozik hazulról 
s rendesen késő este, sokszor csak a hajnali 
órákban vetődik haza. Ha panaszos szemrehányá
sokkal fogadom, ha sírva fakadok, éktelenül 
szitkozódni kezd; ha erélyesen kérdőre vonom, 
dühében töri-zuzza, ami a keze ügyébe akad . . . 
Ha legalább tudnám: miért haragszik reám, mit 
vétettem ellene! . . .  És nincs senki, akinek 
elpanaszolnám keserveimet! . . .  Az égre kérlek, 
anyám: jöjj el hozzánk egy-két napra és próbálj 
a lelkére beszélni . . . Nem bírom sokáig a rette
netes gyötrelmeket!

„. . . Nem, jó anyám, nem követhetem taná
csodat . . . Sokkal jobban szeretem, semhogy 
megválhatnék tőle! . . .“

„. . . Frigyes ma este azt ajánlotta, hogy sza
kítsuk meg az életközösséget. Vagyonának java
részét nekem adja, ha beleegyezem a válásba . . . 
Fölháborodással utasítottam vissza ajánlatát, amivel 
újabb jelét adta annak, hogy terhére vagyok s az 
a legforróbb óhajtása, hogy megszabaduljon tőlem. 
Hiszen bárcsak le tudnék mondani ró la! Ha nem 
vonzódnám hozzá oly nagyon, már rég itt hagy-

9G ú t h i : H om osexu ális  szerelem .
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tam volna ezt a siralomházat, ezt a gyehennát és 
siettem volna az én szegény beteg anyám karjai 
közé. Újra kérlek: mihelyt fölépülsz és orvosod 
megengedi a hosszú, fárasztó utazást, siess türel
metlenül váró, boldogtalan leányodhoz . . .“

. Sejtem már Frigyes viselkedésének az 
okát, de nem merem papírra vetni gondolataimat. 
Attól félek, hogy bolondnak tartasz, ha szörnyű 
gyanúmnak kifejezést adok. Annyit azonban elárul
hatok, hogy Frigyes gonosz emberek társaságába 
került, akik elidegenitették tőlem . . .  És nincs 
elég akaratereje hozzá, hogy szabaduljon a nyo
morultak befolyása alól . . . Mit tegyek?Tanács
talanul állok . . .  Ha sokáig igy tart, érzem, hogy 
megőrülök 1“

„. . . Amit eddig csak sejtettem, most már 
bfzonyossággal tudom. Segítségemre jött a véletlen, 
mely egyszerre lerántotta a leplet a borzasztó titok
ról . .  . Nem közölhetem veled, mert félő, hogy 
levelem idegen kézbe jut . . . Esdve kérlek: jöjj 
azonnal! Vége a türelmemnek . . . Meguntam már 
a sok szenvedést . . . Cselekednünk kell! . . . 
Jöveteled idejéről sürgönyileg értesíts, hogy eléd 
mehessek a pályaudvarra . . .“

íme, mindenik levél egy-egy megállóhelye a 
boldogtalan asszony kálváriájának. Utolsó levelei
ben már sejti, sőt tudni véli Hengel Frigyes ellen-
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szenvének, gyűlöletének az okát . . . Vájjon mi 
lehet az a véletlen, mely egyszerre kiderítette a 
nagy titkot ? Valószínű, hogy kezébe jutott Hecker 
Gusztávnak valamelyik levele.

Ez a véletlen siettette a tragédia kifejlését. 
Ki akarta szabadítani férjét a gonosz emberek 
befolyása alól s a vesztébe rohant.

Meggyilkolták! . . .
** *

A „Fortunádban sokáig kellett várakoznom a 
vizsgálóbíróra, aki minden áldott nap kilenc 
órakor indult el hazulról és kilenc óra tizenhét 
perckor érkezett a hivatalába. Nagyon rendszerető, 
pontos ember hírében állott. Órája mindig ott volt 
előtte a rozoga Íróasztalon és bizonyosan beteg 
lett volna, ha csak egy minutumot is ajándékozott 
volna az államkincstárnak. Amikor kettőt mutatott 
az óra, abbahagyta a kihallgatást, munkakabátját 
levetette és indult hazafelé. Sokszor megtörtént, 
hogy a kihallgatásról fölvett jegyzőkönyvet az idő 
előrehaladottságára való tekintettel a következő 
mondatoknál szakította meg: „tanú szemébe mondja 
a vádlottnak, hogy“, vagy: „beismerem, hogy . . . “ 
Két óra egy perckor intett a fogházőrnek, hogy 
vezesse el a vizsgálati foglyot, majd holnap foly
tatja a kihallgatást. Azalatt pedig a vádlott meg-

9*
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gondolta magát és másnap mindent letagadott, 
mire a vizsgálóbíró ekként folytatta a jegyzőköny
vet: „beismerem, hogy a terhemre rótt cselekményt 
nem követtem el . .

Tehát pontban kilenc óra tizenhét perckor 
benyitott a szobájába, fölvette a munkakabátot, 
hatalmas iratcsomót vett elő a szekrényből, leült 
az asztal elé és csak azután fogadta köszöntése
met. Én pedig tűkön ültem; mindig az járt az 
eszemben, hogy embereim megugranak és hoppon 
maradok.

— Mi újság, Tuzár mester?
— Nagy dolgok történtek 1
— Melyik ügyben?
— Hengel Frigyes bűnperében.
— No, hát csak ki vele! Nyomra jutott?
— Meghiszem azt! Csak öntől függ, hogy a 

tettesek hűvösre kerüljenek.
És körülményesen elbeszéltem, hogy mi min

den történt három nap alatt. Mohó érdeklődéssel 
hallgatta szavaimat és nagyon meglepte a nyomo
zás eredménye.

— Szép eset! Nagyon szép eset! Megvallom, 
most hallok először a homosexualis szerelemről. 
Még nem fordult elő a praxisomban. Mondhatom : 
szenzációs fordulat!

— Sürgős intézkedésre volna szükség.
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— No, no! Nem olyan sietős a dolog. Ha 
eddig meg nem szöktek, ezután sem fognak meg
szökni. Csak bízza rám a dolgot. Mindennek elkö
vetkezik a maga ideje. Először is fölhozatom Hen- 
gel Frigyest.

— Minek?
— Közölni fogom vele, amit öntől hallottam.
— Jobb volna talán, ha elhitetnők vele, hogy 

Hecker Gusztáv és Herrvon Paul már le vannak 
tartóztatva és mindent beismertek.

— Azt hiszi?
— Ezzel az ártatlan hazugsággal vallomásra 

bírhatnék.
— Mond valamit.
(A nyomozást vezető rendőrtisztviselők régente 

gyakran éltek ezzel a „fogás“-sal. Az uj bűnvádi 
perrendtartás megtiltja azt.)

Öt perc múlva belépett Hengel Frigyes egy 
vézna fogházőr kíséretében. A vizsgálóbíró fontos
kodó képpel hozzáfogott a vallatáshoz.

— Hengel Frigyes! Még egyszer figyelmez
tetem, hogy szálljon magába és mondjon el min
dent töredelmesen.

— Nem mondhatok egyebet, minthogy ártat
lan vagyok.

— De ön nagyon jól tudja, hogy kik követ
ték el a gyilkosságot Nevezze meg őket. Mondjon
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el mindent, amiről tudomása van és azonnal visz- 
szanyeri szabadságát.

Hengel Frigyes lehorgasztja fejét.'
— N os?
— Nincs mit felelnem.
— Nem kényszerithetem vallomástételre, de 

ha lelkiismeretére hallgat, a törvény kezére adja 
az igazi bűnösöket, különben azt kell hinnem, 
hogy önnek is része van a bűntényben.

— Ártatlan vagyok. Ennél többet nem mond
hatok.

— Hát jól van. Majd én fogok beszélni ön 
helyett. A házkutatás alkalmával egy levelet talál
tunk lakásán, amelyben önt találkára hívják.

— Nos? Mit bizonyíthat az a levél?
— Hogy szoros összeköttetésben volt a gyil

kosokkal.
— A gyilkosokkal?
— Úgy van, a gyilkosokkal 1 Tudja meg, 

hogy Hecker Gusztávot, az ön benső barátját, sze
retőjét tegnap este letartóztattam!

A vizsgálóbíró szavainak rettenetes hatása 
volt. Hengel Frigyes a fejéhez kapott s a falnak 
tántorodott. Ha karjaimmal föl nem fogom, hanyatt 
vágódik. Nagy nehezen leültettem, mire egyideig 
szótlanul maga elé bámult, majd eltakarta arcát 
és gyerekmódra sírni kezdett.
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A biró pedig, mintha gyönyörködött volna a 
szerencsétlen ember kínjában, vontatott, kimért 
hangon folytatta:

— Hecker Gusztáv töredelmesen megvallotta 
bűnét. Beismerte, hogy az ön inasának, Herrvon 
Paulnak közreműködésével követte el a gyilkos
ságot.

Mondhatott a biró amit akart, Hengel Frigyes 
nem hallott már abból egy kukkot sem. Kezét 
tördelte, jajveszékelt, majd a szék támlájára dőlt 
és újra görcsös, fuldokló zokogásban tört ki.

A biró megvárta, amig lecsöndesült és föl
vetette a kérdést:

— Akarja, hogy fölhozassam őket ? . . .
— Nem, nem, nem akarom! . . .
S a következő pillanatban, mielőtt megaka

dályozhattuk volna, hirtelen elhatározással a nyitott 
ablakhoz sietett és alávetette magát az utca köve
zetére . . . Szörnyet halt . . .

*❖  *
A szörnyű eset láthatóan megrendítette a 

vizsgálóbírót. Megvagyok győződve róla, hogy 
engem okolt a katasztrófával, mert a kelepcét az 
én tanácsomra állította fel; de egy szóval sem 
tett nekem szemrehányást. Ha engem hibáztat, 
önmagát is megvádolja. Nem tehetett hát egyebet,
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minthogy az esetről szépen fölvette a hivatalos 
jegyzőkönyvet, persze a Hengel Frigyeshez intézett 
kérdések kihagyásával.

Fölösleges mondanom, hogy magamban a 
vizsgálóbírót hibáztattam. Igaz, hogy az én taná
csomat követte, de ajtóstól rontott a házba. Ahelyett, 
hogy a nyilatkozatot ügyes taktikával előkészítette 
volna, meglepte vele a szerencsétlent. Hibát követett 
el azzal is, hogy Hengel Frigyest elővezettette. . . 
Mi szükség volt az ő kihallgatására? . . . Hiszen 
Heckerék bűnössége már nyilvánvaló volt és a 
bírónak csak azt a kérdést kellett volna tisztáznia: 
volt-e Hengelnek előzetes tudomása a bűntényről ? 
Ez a körülmény pedig Hecker letartóztatása után 
könnyebben lett volna földeríthető . . .  De hát 
nem volt jussom hozzá, hogy ellenezzem a kihall
gatását, arról pedig nem tehetek, hogy a vizsgáló
bíró rosszul fogadta meg a tanácsomat. Hanem 
azért mindig furdal a lelkiismeret, valahányszor 
visszaidézem emlékezetembe ezt a szomorú esetet. . .

A vizsgálóbíró a jegyzőkönyv fölvétele után 
vette kabátját, kalapját és indult kifelé. Intett, hogy 
kövessem őt.

— Hová megyünk?
— A koporsó-raktárba . . . Lefoglaljuk a 

leveleket.
Gyalog értünk le a Vízivárosba, a lánchíd
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előtt kocsiba ültünk s a kőbányai-útra hajtattunk. 
Útközben szavunk sem volt egymáshoz. . .  A 
vizsgálóbíró morfondírozott magában, olykor-olykor 
gyilkos pillantásokat vetett rám. Nagy kedve lett 
volna hozzá, hogy alaposan eldögönyözzön.

A keleti pályaudvar előtt megállította a kocsit, 
elővett egy írást, felém nyújtotta és nyersen rám 
parancsolt:

— Adja fel ezt a sürgönyt!
— Szolgálatára, biró úr!
És rohantam a táviróhivatalba. Útközben 

elolvastam a német nyelvű táviratot:
„Landesgericht — Bécs.
Gyilkosság bűntettével alaposan gyanúsított 

Hecker Gusztáv budapesti lakos jelenleg Bécsben, 
Glockengasse 10. szám alatt tartózkodik. Kérem 
azonnal való letartóztatását. S. . . budapesti királyi 
törvényszéki vizsgálóbíró.“

Rendben vagyunk! . . . Most az egyszer meg
vagyok elégedve a vizsgálóbíróval. Erélyes, gyors 
intézkedéssel akarja helyrehozni hibáját. . .

A cairói utazás tehát elmarad . . . Hecker 
Gusztáv hurokra kerül!



XV.

H o gy tö rtén t a g y ilk o ssá g ?

Megtaláltuk a szomorú véget ért Hengel 
Frigyesnek kedveséhez intézett leveleit, amelyek 
meggyőzhették a vizsgálóbírót is arról, hogy helyes 
nyomot követtem. A levelekben Hengel heves 
szemrehányásokkal illeti kedvesét és kéri, hogy 
meneküljön, nehogy a rendőrség kezére jusson. 
Vigye magával Herrvont is, aki örökös félelemben 
van, és attól tart, hogy az érckoporsó révén kitudó
dik bűne.Megígéri, hogy egy-kéthónap múlva követni 
fogja őket. . .  Minden levél egy-egy kézzelfogható 
bizonyítéka annak a rajongó szerelemnek, amelyet 
Hengel Frigyes kedvese iránt érzett. Az is kitűnik 
egy levélből, hogy a gyilkosság tervébe nem volt 
beavatva. „Hogy miért is nem közölted velem 
őrületes szándékodat! — úgymond. — Mindent 
elkövettem volna, hogy lebeszéljelek róla.“ Inasáról
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a gyűlölet hangján beszél, akivel nem szívesen 
lakik egy fedél alatt. Mert az az ember mindenre 
képes . . . Egy levelében azt írja, hogy megbocsát 
Heckernek, mert hiszen a rettenetes bűnnel csak 
újabb bizonyságát adta iránta érzett hűséges 
szerelmének . . .

Midőn a vizsgálóbíró átfutotta a leveleket, igy 
szólt hozzám:

— Az a Hengel mégis csak megérdemelte a 
sorsát. Nem háborította fel a borzalmas bűntény, 
amelynek hitvese áldozatul esett. . . Csak a szere
tőjét féltette, hogy a törvény kezére jut . . .

Ezzel a megjegyzéssel önmagát akarta meg
nyugtatni. Siettem megerősíteni véleményét.

— Ha el nem pusztítja magát, ő is a vád
lottak padjára kerül és több mint bizonyos, hogy 
bűnpártolás miatt elitélik.

— Igaza van, Tuzár mester! . . . Úgy látszik: 
ön a büntetőjogban is járatos . . .

— Kitűnő mesterem van. A gyakorlat.
— Most hát fődolog, hogy Herrvon Paul 

szökését megakadályozzuk . . .  Magam megyek érte.
— Elkísérhetem, biró úr?
— Sőt kérem! . . .  Ügyelnie kell a gazfickónak 

minden mozdulatára, nehogy Hengel Frigyes 
példáját kövesse.

— Félek, hogy későn érkezünk.
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— Miért?
— Az esti újságok hasábos tudósítást közöl

nek Hengel Frigyes öngyilkosságáról. Herrvon 
Paul bizonyosan gyanupörrel él és megszökik 
Budapestről.

— Egygyel több ok arra, hogy siessünk 1. . .  
Megálljon csak! A jegyző úrnak tollba diktálom 
a letartóztatást elrendelő végzést.

Félóra múlva már benyitottunk Hengel Frigyes 
lakására. Jó sokáig ácsorogtunk a folyosón, amig 
Herrvon Paul ajtót nyitott. A viszontlátás örömében 
szerettem volna keblemre ölelni a nyomorultat, 
mert azt hittem, hogy csak hült helyét fogjuk 
találni. Nagyon izgatottnak látszott; köszöntés 
helyett érthetetlen szavakat hebegett. . .

— Ninini! Jól látok-e ? . . .  Maga útra készül!
— Én ? Dehogy! . . .
— Mit jelentenek hát ezek a bőröndök itt a 

szoba közepén ? . . .
— Elköltözöm innen az Ősz-utcába. . .  Ideje, 

hogy más hely után nézzek.
A vizsgálóbíró barátságosan mosolygott.
— Ha nincs ellene kifogása, megkönnyitem 

a dolgát. Kitűnő helyet ajánlok önnek.
— Hol?
— Egyelőre a Fortunában. . .  Pogány fogház

felügyelő úrnak van egynéhány kiadó szobája.
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Herrvon Paul halálsápadtan, remegő hangon 
kérdezi:

— Hogy tetszik azt érteni, kérem?
— E h ! Félre a teketóriával ! . . . Mindent 

tudunk! . . . Hecker Gusztáv közreműködésével ön 
gyilkolta meg Hengel Frigyesnét, miért is ezennel 
letartóztatom!

A libériás inas hamuszürke arccal állt előt
tünk . . . Mintha egyszerre megnémult volna az 
ijedtségtől. Nagysokára azonban mégis csak erőt 
vett magán és erőltetett nevetéssel felelte:

— Tréfálni méltóztatik . . .
— Van eszemben! . .  .
— De hiszen ártatlan vagyok . . . Hecker 

Gusztáv urat nem ismerem . . .  Most hallom először 
a nevét. . .

— Szemérmetlenül hazudik! . . .  A házkuta
tásról is ön értesítette Heckert a következő sür
gönynyel: „Hausuntersuchung. Bewussten Brief 
mitgenommen . . . "  Nos, ezek után is megmarad 
amellett, hogy nem ismeri Hecker Gusztávot ? . . .

Herrvon Paulnak ugyancsak meg kell eről
tetnie magát, hogy össze ne essék. Keze, lába 
reszket, mint a kocsonya. Homlokán halálos 
verejték.

— Ha kívánja: felolvasom önnek cinkostársa 
beismerő vallomását.
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A nyomorult ember önkéntelenül is körül
nézett a szobában, mintha menekülő utat keresett 
volna, majd hirtelen elhatározással zsebébe nyúlt. . .  
Sejtettem, hogy mi jár az eszében. Villámgyors 
mozdulattal átöleltem, két karját hátra csavartam 
és alaposan megkötöztem . . . Nem nagyon ellen
kezett. Belátta, hogy most már hiábavaló minden 
erőlködése . . .

— Tegyenek velem, amit akarnak! . . .
— Tehát beismeri, hogy része volt Hengel 

Frigyesné meggyilkolásában ?
— Beismerem.
— Ez már beszéd! . . .  Az őszinte, töredelmes 

vallomás csak javára szolgálhat. . .  Üljön le szépen 
abba a karosszékbe és mondja el maga is : miként 
követték el a gyilkosságot?

— Elcsavarta, elbolonditotta a fejemet. . .
— Kicsoda?
— A Hecker nagyságos ú r . . .  Három hónapig 

egyebet sem tett, minthogy szidta-szapulta a nagy
ságos asszonyt, aki úgy elkeserítette a gazdám 
életét . . .

- -  Örökösen civódtak, ugye?
— Hiszen ha csak civódtak volna! Úgy érez

tem magam, mintha siralomházban volnék . . .  A 
nagyságos asszony kora reggeltől estig sirt, jajga
tott. Éjjelenként kiugrott az ágyból, végig járta az
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összes szobákat és törte-zuzta, ami a keze ügyébe 
akadt. Gazdám ilyenkor úgy vélt segíteni a bajon, 
hogy elővett egy botot és ütötte, ahol érte.

— Persze, az a szegény asszony megtudta, 
hogy miféle viszonyt folytat az ura Hecker Gusz
távval . . .

— A legnagyobb patália akkor kezdődött, 
midőn a nagyságos asszony megfenyegette az 
urát, hogy leleplezi őket . . . Gazdám eleinte 
kérésre fogta a dolgot. Őszintén megvallotta, hogy 
nem szereti a nagyságos asszonyt s életének leg
nagyobb hibáját akkor követte el, midőn oltárhoz 
vezette őt. De késznek nyilatkozott minden kár
pótlásra. Fél millió forintot Ígért a nejének, ha 
szépen haza megy az anyjához és bele egyezik a 
válásba. De az asszony hallani sem akart róla, 
mert kimondhatatlanul szerette a gazdámat . . . 
Elkeseredésében odáig ment, hogy fölkereste 
Hecker Gusztávot, és megfenyegette, hogy lelövi 
őt, ha nem szakit az urával . . . Mert csak őt 
tartotta szerencsétlensége okozójának . . .

Ilyen előzmények után fordult hozzám 
Hecker úr, ajándékokkal halmozott el, fényesnél 
fényesebb ígéretekkel kecsegtetett, amig egyszer 
csak megszállott az ördög és kijelentettem, hogy 
rendelkezésére állok.

— És mit szólt hozzá a gazdája?
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— Nem tudott róla. Ha neszét veszi a dolog
nak, minden másképpen történik. Egy szép napon 
azzal jött hozzám Hecker, hogy elkövetkezett a 
cselekvés ideje. Nem várhat tovább s ha megta
gadom közreműködésemet, ő maga végez az asz- 
szonynyal. De én már beletörődtem a bűn gon
dolatába és fölajánlottam segitségemet. Hecker 
megnyugtatott, hogy sohasem fog kitutódni a gyil
kosság, mert ügyesen megcsinálta a tervet. Az én 
dolgom édeskevés lesz, csak éppen hogy bele kell 
csöpögtetnem valamit a nagyságos asszony reg
geli kávéjába.

Mondom: megszállott az ördög és nem 
volt erőm hozzá, hogy ellentálljak a kisértésnek. 
Gazdám három-négy napra Kolozsvárra utazott s 
ezalatt keresztülvittük Hecker úr ügyesen meg
csinált tervét.

„Curare“-nak hívják azt a mérget, amelyet a 
nagyságos asszony kávéjába csöpögtettem. A sze
gény hisztériás asszony mindig az ágyban szokott 
reggelizni. Hét óra után vittem be a kávéját és fél 
nyolc órakor már halva volt.

Herrvon Pault nagyon kimentette a vallomás. 
Egy pohár vízzel kínáltam meg s ő mohón föl
hajtotta azt.

— Nos, nos? Mi történt azután?
— Az előre megállapított tervhez képest meg-
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vártam az estét és mikor besötétedett, a nagysá
gos asszony hulláját óriási utazó táskába tettem 
és bérkocsin Hecker úrnak kőbányai-uti koporsó
raktárába vittem.

— Ki csonkította meg a hullát?
— Hecker úr. Engem a kiállott izgalmak be

teggé tettek. Haza siettem, és negyvennyolc óráig 
forró lázban feküdtem. Hengel Frigyes úr Kolozs
várról hazajövet, meglepődött felesége eltűnésén. 
Rosszat sejtve, kérdőre vont és addig-addig fag
gatott, amig megvallottam neki mindent.

így történt a dolog. Szinte jól esik, hogy az 
igazság elmondásával könnyithetek a lelkemen!

— Ön tehát azzal védekezik, hogy Hecker 
Gusztáv bujtotta föl a gyilkosságra?

— Mindennek ő az oka! Átkozott legyen az 
a nap, amikor megismerkedtem vele!

— Szívtelen, gonosz ember, ugy-e?
— Nem, nem ! Hazudnék, ha azt állítanám 

róla, hogy gonosz ember. Sőt ellenkezőleg! Jó 
lélek . . .  Ha szegény ember került eléje, mindig 
gyámolította. Egyiket pénzzel segítette, a másikat 
foglalkozáshoz juttatta. Soha senkit meg nem káro
sított, mindenki derék, becsületes embernek tar
totta.

— Miként magyarázhatja meg, hogy mégis 
oly gyalázatos bűntényre vetemedett?

G ú t h i : Homosexuális szerelem. 10
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— Nagyon szerette a gazdámat s a féltékeny
ség elvette az eszét Attól tartott, hogy az a bol
dogtalan asszony elidegeníti tőle Hengel Frigyest, 
akit könnyen befolyásolható, akarat nélkül való 
embernek ismert. Elkeserítette, valósággal kétségbe 
ejtette, hogy Hengel Frigyes lakásának küszöbét 
át nem léphette és ha nagyritkán találkozott is 
kedvesével, örökös félelemben volt, hogy az asz- 
szony meglepi őket, botrányt rögtönöz és ország
világ előtt pelengérre állítja. Nem egyszer sírva 
panaszkodott nekem tűrhetetlen, kétségbeejtő hely
zete miatt, úgy, hogy megsajnáltam őt. Végre is 
„testvérek“ voltunk. Megértettük egymást. Nem 
valami nagy fáradtságába került, hogy elcsavarja 
a fejemet.

— Nincs több kérdésem. írja alá ezt a jegy
zőkönyvet.

Leoldottam karjáról a köteléket, hogy a biró 
fölhívásának eleget tehessen. Vette a tollat és mi
közben a vallomásáról fölvett jegyzőkönyvre kanya- 
ritotta nevét, remegő hangon kockáztatta meg a 
kérdést:

— Akasztófára jutok. Ugy-e, biró úr?
A vizsgálóbíró megnyugtatta.
— Nem tudom, mi lesz az itélőtanács véle

ménye az ön bűnéről. Én nem Ítélném halálra. 
Bár a premeditáció kétséget kizáró módon bebizo-
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nyitható ; azt hiszem, a törvényt alkalmazó bíróság 
sem fog elzárkózhatni az enyhítő körülmények 
elől.

Herrvon Paul hálás tekintettel köszönte meg 
a bíró jóakaratát.

Elvezették.

10*



A  cu rare.
t

A vizsgálóbíró megkeresésére letartóztatták 
Hecker Gusztávot is. Éppen jókor! Minden elő
készületet megtett a szökéshez; körutazási jegyét 
is megváltotta. Úgy látszik, attól tartott, hogy 
Hengel Frigyest valamelyes módon vallomásra bír
ják és elejét akarta venni a katasztrófának. Mily 
rosszul ismerte Hengelt, ha föltette róla, hogy 
kiszolgáltatja őt a törvénynek!

Mikor a bécsi rendőrség közölte vele a letar
tóztatás okát, fölháborodással tiltakozott a vád 
ellen és erélyesen követelte, hogy adják vissza 
szabadságát. Nem is hederitettek rá; hamarosan 
Budapestre szállították. Ott voltam a vizsgálóbíró 
szobájában, midőn Hecker egy fogházőr kíséreté
ben belépett oda. Találkoztak tekinteteink s ő egy
szerre elhalványodott. Azonnal tisztában volt a

XVI.
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helyzettel: kelepcébe került, ahonnan nincs sza
badulás. Kimondhatatlan gyűlölettel nézett végig 
rajtam. Ha véletlenül kettecskén vagyunk a kis 
szobában, bizonyos, hogy már csak boszuból is 
rám veti magát, hogy élethalálharcot küzdjön velem.

A vizsgálóbíró szemébe mondta a rettenetes 
vádat, hogy Herrvon Pault ő bujtotta fel a gyil
kosságra és közölte vele mindazokat a terhelő ada
tokat, amelyek kétségtelenné teszik a bűnösségét. 
Tagadása hiábavaló lett volna. Megadta magát.

Vallomása érdekes világításban tünteti fel az 
urningok lelki életét és azt a kétségbeesett küz
delmet, amit társadalmi pozíciójukért, erkölcsi 
exisztenciájukért folytatnak. Hiányos volna az urnin
gok világának ismertetése, ha elhagynám Hecker 
Gusztáv töredelmes vallomásának főbb részleteit.

— Hamburgban születtem — úgymond — 
1859-ben. Szüleimnek egyetlen gyermeke lévén, 
gondos nevelésben részesültem. Tizennyolc éves 
koromban a felsőbb kereskedelmi iskolába kerül
tem és bár egyike voltam a legjobb, legszorgal
masabb tanulóknak, természetellenes hajlamaim 
miatt csakhamar ki kellett maradnom az intézetből. 
Mert az iskolában valami csodálatos, hihetetlenül 
hangzó metamorfózison mentem át. Mintha a ter
mészet gonosz játékot űzött volna velem! Teljesen 
kifejlett, életerős férfiúnak látszottam és társaimmal
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szemben bensőleg leánynak éreztem magam. Trá
gár vagy kétértelmű megjegyzéseikre a szemem 
fehéréig elpirultam. Szégyenkező, szemérmetes ter
mészetem miatt gúnytárgya voltam tanulótársaim
nak. És a gúnyolódások ellenére sem tudtam 
letenni nőies szokásaimról. Hosszuszárú harisnyát, 
fűzőt, magassarkú cipőt viseltem. Ruhámat, apró 
selyem zsebkendőimet erős parfümökkel fecsken
deztem be. Ujjaimon gyűrűk, csuklómon karperec, 
ráadásul pedig bolond fővel azt is megtettem, hogy 
egy orvossal kifurattam a füleimet. Leirhatatlanul 
kínos helyzetben voltam. Nőnek éreztem magam 
és majmolnom kellett a férfinak minden mozdu
latát, minden cselekedetét. A nők társaságát kerül
tem. Ha egyikkel-másikkal olykor összehozott a 
véletlen és a bemutatkozásnál kezet szorítottam 
velők, szinte rosszul éreztem magam. Az is meg
történt, hogy egy leány szerelmet vallott nekem, 
s én valóságos undorral fordultam el tőle; szó 
nélkül faképnél hagytam. Csak később tudtam 
meg, hogy az orvostudomány ezt a leküzdhetetlen 
ellenszenvet horror feminae néven ismeri.

Csak férfiak, fiatalemberek társaságában érez
tem jól magam. Különösen egy hamburgi gyáros 
fia iránt érdeklődtem. Testi-lelki jóbarátom volt: 
minden szabad időmet vele töltöttem. Ha egy-egy 
napra véletlenül elmaradt az intézetből, beteggé
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tett a vágy, hogy újra láthassam. Napközben há
romszor is fölszaladtam hozzá s lakásáról lejövet, 
órákig ott őgyelegtem a ház körül és sóvár pillan
tásokkal lestem az ablakokat, hátha szemembe 
tűnik valahol. Ha egy-egy regényt vagy más szép- 
irodalmi munkát kölcsönzött nekem, annak minden 
lapját telistele írtam az ő nevével. Nem volt a 
napnak órája, az órának perce, amikor ne gon
doltam volna rá. Álmaimban is vele, csak vele 
foglalkoztam. Megtörtént, hogy néha napján össze- 
pöröltünk és ő napokig nem beszélt hozzám. Ilyen
kor az öngyilkosság eszméjével foglalkoztam és kínzó 
féltékenység gyötört, ha mással beszélgetett.

Nem titkolhattam sokáig őrült, szenvedélyes 
szerelmemet. Kiöntöttem előtte szivem érzelmeit. 
Eleinte jót nevetett rajtam, majd bolondnak tartott, 
végül, midőn szerelmi ajánlataimmal ostromoltam, 
följelentett.

Az intézet jólelkü igazgatója maga elé citált, 
kérdőre vont és hosszabb faggatásra megvallottam 
neki különös viselkedésem okát. Azt ajánlotta, 
hogy lépjek ki az intézet kötelékéből és mondjam 
el a bajomat valamelyik idegorvosnak; egyúttal 
szüléimét is értesítette az esetről . . . Szegény, 
áldott jó apám kétségbeesett a lesújtó hir hallatára. 
Nem kiméit költséget, fáradságot; sorra járta 
velem a világ leghíresebb orvosait és Krafft-Ebing
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báró tanácsára egy svájci szanatóriumban helyeztek 
el, ahonnan egy év múlva megszöktem.

Budapestre kerültem, ahol egy tekintélyes 
butorgyárosnál könyvelői állást vállaltam. Szorgal
mamért és megbízhatóságomért nagyon megkedvelt 
és évről-évre emelte a fizetésemet. Szóval tisztes
séges keresethez jutottam . . . Közben elhaltak a 
szüleim és körülbelül hatszázezer márkát örököltem. 
Ennek a rengeteg vagyonnak három esztendő alatt 
csaknem egészen a nyakára hágtam. Megmaradt 
csekély tőkémmel később üzletet nyitottam . . . 
Ne tessék félreérteni! Nem vittem könnyelmű 
életet; nem iszom, nem kártyázom, nincsenek 
költségesebb passzióim és mégis elherdáltam a 
keserves munkával szerzett nagy vagyont . . .

Gazemberek, lelkiismeretlen zsarolók kezei 
közé jutottam, akik megismervén természetellenes 
hajlamaimat, tervszerűen kifosztottak. Följelentéssel, 
leleplezéssel fenyegettek s hogy elkerüljem a 
szégyent, a borzasztó meghurcoltatást, fizettem, 
egyre fizettem . . . Ilyen módon ötödfélszázezer 
márka került az úgynevezett „prellerek“ kezére. 
De boldognak éreztem magam, hogy ezen az áron 
végképen megszabadulhattam tőlük . . .

Körülbelül három esztendeje már, hogy az 
utcán megismerkedtem Hengel Frigyessel . . .  A 
testvér könnyen „fölismeri“ a testvért. Elég hozzá
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egy tekintet, egy szemhunyoritás! . . . Csakhamar 
benső baráti köteték fűzött bennünket egymáshoz, 
de csak titokban találkoztunk, hogy gyanút ne 
keltsünk . . . Mind a ketten féltékenyen őriztük jó 
hírnevünket, mert a társaságban közbecsülésnek 
örvendtünk és ha természetellenes hajlamaink 
nyilvánosságra kerülnek: mindennek vége. Akár 
ki is vándorolhatunk az országból . . . Különösen 
Hengel Frigyes féltette előkelő társadalmi állását 
s egy szép napon azzal lepett meg, hogy a külszin 
megóvása céljából — megházasodik. Kifejezést 
adott annak a reménynek is, hogy a házassággal 
talán leküzdheti átkos szenvedélyét. . .

Mint derűs égből a villám, úgy hatott rám 
nyilatkozata . . . Hiszen rajongóan szerettük egy
mást! . . . Térden állva kértem, könyörögtem, hogy 
mondjon le szándékáról, amelylyel engem a 
kétségbeesésbe kerget, de ő hajthatatlan volt. Azzal 
állt elő, hogy néhány nap múlva már oltár elé 
vezeti menyasszonyát, akivel egy osztendei pensio- 
ban ismerkedett meg . . . Mit tehettem egyebet ? 
Belenyugodtam a dologba és vigasztalt az a tudat, 
hogy a házastársak nem maradhatnak sokáig 
együtt . . .

És rohamosan közeledett a borzasztó katasz
trófa, mely előre vetette árnyékát. . . Terhűnkre 
volt az a szerencsétlen asszony, aki úgy akart
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változtatni szomorú sorsán, hogy engem zaklatott, 
följelentéssel, megöléssel fenyegetett. . .  Mert szerette 
az urát. És csodálatos! Minél kegyetlenebb volt 
hozzá, annál jobban szerette !. . . Szerelmével 
végzetes szerencsétlenségbe döntötte velünk együtt 
önmagát is . . . Fenyegetéseit nem vettem komolyan, 
de kétségbeejtett a gondolat, hogy elszakíthatja 
tőlem Hengel Frigyest, egyetlen, elválhatatlan 
barátomat. A féltékenység elvakitott, bűnbe kerge
tett . . .  Megakartam szabadulni attól az asszonytól, 
aki Hengel Frigyest a magáénak mondotta.

Ez a bűnöm . . . Végezzenek velem! . . . Nem 
félek a haláltól . . .  Az életben úgyis csak kese
rűség és szenvedés volt az osztályrészem!

Oh, mily nyomorult, szánalomraméltó terem
tései vagyunk az Istennek . . .

Az a hatalmas emberi érzés, mely másoknak 
örömet okoz; ami nélkül az élet sivár, üres, célta
lan ; amely után a gyarló ember ösztönétől hajtva 
zsenge ifjúságától töri magát és annak egy pilla
natnyi gyönyörűségéért el tudja felejteni az élet 
ezernyi gyötrelmét, keserveit; ami másokat meg
elégedetté, nyugodttá, boldoggá tesz: az minket 
rettegésben ta r t!

Ha nagynehezen meg is találjuk a barátot, 
akihez szoros lelki kapcsok fűznek, szinte beteggé 
tesz az örökös félelem, hogy valamikor kitudód-
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hátik, amit a szivünk fenekén rejtegetünk és kegyet
lenül bele taszítanak minket a gyalázatba. A humá
nus emberek még a kenyeret is kiveszik a szánk
ból és már messziről elkerülnek, mint a bélpoklost. 
A szégyen bélyegét le nem moshatja rólunk semmi 
sem; választanunk kell a koldusbot és a revolver 
között!

Van-e csak sejtelmük is arról, hogy közülünk 
hány embert kerget halálba az az emberi szörnye
teg, akinek prostituált férfi a neve? Megszövi 
hálóját mint a pók, aztán lesbe áll és jaj annak 
az urningnak, aki belebotlik! Amig győzi anyagi 
áldozatokkal, időt nyer, lélekzethez jut és midőn 
kiforgatták egész vagyonából, a vérszomjas vám
pírok a becsületére, az életére törnek! Örökösen 
a Scylla és Charybdis között vagyunk. Előttünk a 
zsarolók fojtogató keze, mögöttünk a társadalmi 
bojkott, a közmegvetés. Akadnak kivételek is az 
urningok között. Ezeket „cinikus“ jelzővel illetik, 
mert fittyet hánynak a társadalmi előítéletekre, 
fennen hirdetik, hogy joguk van a „saját külön“ 
szerelemhez, mint a normális érzésű embernek az 
ő normális szerelméhez. Akinek nem tetszik, tegyen 
róla! . . .  * De az urningok legtöbbje magasabb

*  M in t bűnügyi védő, egy alkalommal . . .  S zan iszló  
grófot képviseltem. A  feltűnően szép fiatal em ber maga 
kürtölte világgá természetellenes hajlamát. M id ő n  cin iz-
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intelligenciájú, önérzetes ember, aki annak még a 
gondolatától is irtózik, hogy kiközösíthetik az úgy
nevezett tisztességes emberek sorából, és nem retten 
vissza a legnagyobb áldozattól sem, hogy meg
védje jó hírnevét.

De talán többet mondtam már a kelleténél, 
Hiába panaszkodunk, kesergünk, hiába zúgolódunk 
a mostoha sors ellen, az emberek meg nem érte
nek bennünket és sohasem fogják megbocsátani 
nekünk, hogy a mi szerelmünk eltér az övéktől. 
Nem a természetet okolják, mely a leghatalmasabb 
emberi ösztönt más formában adta meg nekünk,

musáért egy ízben rápiritottam , így fe le lt: „N e ke m  is jogom 
van a z élethez, épp ú gy, m int más em berfiának, és senkisem 
kényszeríthet rá, hogy lem ondjak a természetadta gyön yö
rö k rő l, am elyek nélkül ö nö k, normális emberek, sem 
exisztálhatnának . . .  M i édesiti meg a z ö nö k életét ? . . . 
M iféle kárpótlásuk van a tengernyi keserűségért, szenve
désért, amit egy emberöltőn eltűrniök kell ? . . . M i a végső  
célja  minden cselekedetünknek ? . . .  A  szerelem . . .  N e k ü n k 
is az . . . É s  ha önök fenékik kiüríthetik a gyönyör poharát, 
miféle jogon kívánhatják tőlünk, hogy mi a zt eldobjuk, 
mielőtt ajkun kho z emeltük volna ? A m íg  a közrend és k ö z- 
erkölcsiség ellen nem vétünk, semmi k ö zü k  h o zzá , hogy 
milyen form ában elégítjük ki ösztönünket, amivel bennünket 
is a természet ruházott f e l . . .  A  mi perverziónk term észetes; 
a z úgynevezett normális emberek m indennapi perverzitása 
természetellenes . . .  É s  ezért nincs okunk szé g y e n k e zn i. . .  
Sokkal szégyenletesebbek a rendes szerelem elfajulásai. . . “
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hanem minket hibáztatnak, akik csak öntudatlan 
eszközei vagyunk a természet szeszélyeinek.

Nincs egyéb mondani valóm. Jól tudom én, 
hogy nagyot, szörnyű nagyot vétettem és szívesen 
föláldoznám az életemet, ha jóvá tehetném bű
nömet . . .

Őszintén mondva: most, hogy Hengel Frigyest 
elvesztettem, szinte örömmel nézek a halálos íté
let elé.

A vizsgálóbíró sietett megnyugtatni a bűnbánó 
embert.

— No, n o ! Nem bizonyos, hogy halálra ítélik. 
Töredelmes beismerésével sokat javított helyzetén. 
Fődolog, hogy jó védőügyvédet válaszszon, aki 
megértetheti a törvényt alkalmazó bírósággal, hogy 
ön bizonyos lelki kényszer hatása alatt cselekedett.

— Nincs szükségem védőügyvédre.
— Főbenjáró esetekben a törvényszék hiva

talból rendeli ki a védőügyvédet. Mielőtt befejez
ném a kihallgatást, még egy kérdésre feleljen. 
Herrvon Paul azzal védekezik, hogy azt a curare 
nevű mérget ön adta át neki.

'  — Igazat mondott. Az ő szerencsétlenségének 
is én vagyok az okozója. Sokáig ellenkezett és 
hallani sem akart a gyilkosságról. A fényes ígé
retek végre is elkábitották.

— ön hol szerezte a mérget?
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— Egy bécsi testvértől kaptam. A felét Hen- 
gel Frigyesnének szántam, a másik fele nálam 
maradt.

— Hol tartogatja?
— Itt a zsebemben.
— Szabad kérnem!
— Tessék!
Zsebéből üvegcsét vesz elő és nyújtja a vizs

gálóbíró felé. Mielőtt kiadná a kezéből, gondol 
egyet, az üveget villámsebesen ajkához emeli és 
fölhajtja annak tartalmát.

A vizsgálóbíró felugrott és gépiesen nyúlt az 
üvegcse után. Az ijedtségtől szinte eltorzult az 
arca, mintha nem is Hecker Gusztáv, hanem ő 
maga itta volna meg a mérget. Remegő, elcsukló 
hangon kérdezi:

— Az Istenért, uram, mit csinál ?
— Megyek utána 1 . . . utána! . . .
És Hecker Gusztáv a következő pillanatban 

összeesett.
Meghalt egy jajkiáltás nélkül.

-  Vége. -



Záróbeszéd

Sokan lesznek, akik majd hibául rójják 
fel, hogy bűnügyi regényem meséjét a 
homosexuális szerelem világából merítettem; 
mert manapság még az az általános véle
mény, hogy az urning visszataszító karika
túrája az egészséges embernek. Más karika
túra csak kigúnyol és nevetségessé tesz, ez 
azonban lealacsonyítja a legnemesebb és 
legfönségesebb emberi érzést: a szerelmet... 
Jóizlésű ember megtűri az urningot, de nem 
beszél róla. Pszichiáterek és természet- 
tudósok dolga, hogy foglalkozzanak vele, 
mint a természet óriás fájának egyik csodá
latos fattyúhajtásával. ..
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így gondolkodik a „humánus' ember, 
aki ahelyett, hogy megsajnálná szerencsétlen 
felebarátait, leküzdhetetlen ellenszenvvel, sőt 
irtózattal fordul el tőle. Állatvédő egyesüle
teket csinál; a normális, de elfajult szerelem 
áldozatainak: a bujakórosoknak kórházat 
épit; megrögzött gonosztevőket gyámolit, ha 
kijutnak a börtönből, az istenverte urningot 
azonban megkövezi és könyörtelen elő
ítéletével a halálba kergeti. . .

A közfelfogásban a homosexuálitás er
kölcsben, jellemben való fogyatékosságot 
jelent, noha a homosexuális tulajdonság épp 
oly kevéssé szennyezi be a jellem tisztaságát, 
mint ahogy testi hibával is lehet az ember 
épelméjű, becsületes és hasznos tagja a tár
sadalomnak.

A közfelfogás szempontjából a férfiúi 
jellem mintaképe, Socrates is erkölcstelen 
ember volt, mert szerencsétlenségére ő is 
urningnak született. (Alcibiadessel folytatott 
homosexuális viszonyt.) De hány kiváló el
mét, nagy karaktert nevezhetnék meg, akik
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a magyar közéletben is jelentős szerepet 
játszottak; és századokra kiható, bölcs intéz
ményeket alkottak vagy örökbecsű művekkel 
gazdagították a magyar irodalom kincses
házát, pedig — urningok voltak.

A legnagyobb gondolkodók egyike, Jean 
Jacques Rousseau „Confessions" című mun
kájában nem röstelte megvallani, hogy ő maga 
is a psichosexuális perverzió rabja volt. Többek 
között ezt írja: „Étre aux genoux d'une 
maitresse impérieuse, obéir á ses ordres, 
avoir des pardons á lui demander: étaient 
pour moi de trés douces joissances . . 
Sacher-Masoch számos művében, különösen 
„Venus im Pelz“ című munkájában foglal
kozik a természetellenes hajlamakkal. A 
masochizmust róla nevezték el, épp úgy, 
mint a sadizmust, a kegyetlenségben való 
kéjelgést de Sade márkiról. Baudelaire, 
Richepin, Hamerling, Johann Wede, Otway 
műveikben különös előszeretettel foglalkoznak 
a perverz lelki élet megnyilvánulásaival. 
Krafft-Ebing báró „Psychopathia Sexualis"

11G ú t h i : H om osexu ális  szerelem .
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című munkájában idézi Alfred de 
az andalusiai nőhöz irt verséből a következő 
sorokat: Qu'elle est superbe en són désordre, 
quand eile tömbe, les seins nus. — Qu'on 
la voit, béante, se tordre dans un baiser de 
rage et mordre. —  En hurlant des mots 
inconnus! . . .  Az úgynevezett sapphoi 
szerelem is sűrűn szerepel a litteraturában. 
Balzac (La füle aux yeux d'or), Rachilde 
(Monsieur Venus), Belot (Mademoiselle 
Giraud, ma fémmé), Gautier (Mademoiselle 
de Maupin) női urningokn egymás iránt 
érzett szenvedélyes szerelméről Írnak.

Az egyes államok büntető kódexei is 
erkölcstelenségnek tartják a rendellenes nemi 
érzés megnyilvánulásait és nem igen tesznek 
különbséget a perverzió különböző esetei 
között. Minden urningban páderastát látnak, 
sőt valamennyit egy kategóriába vonják a 
sadistával, masochistával, a fetisizmus rabjai
val és azokkal az erkölcsileg elzüllött exisz- 
tenciákkal s meghibbant elméjű egyénekkel, 
akik a világvárosok rendőrhatóságait oly
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sűrűn foglalkoztatják. Kegyetlen előítélet, 
mely sokszor öngyilkosságba kergeti az 
urningot. Aki ismeri őket, nagyon jól tudja, 
hogy éppen csak nemi ösztönük kielégítési 
módjában térnek el embertársaiktól, egyéb
ként jórészben nagy intelligenciájú, jószivű 
és becsületes emberek és természetellenes 
hajlamukból kifolyólag a közerkölcs ellen 
sohasem vétenek. A magyar büntető törvény- 
könyv például a férfiszerelmet „természet 
elleni fajtalanságának nevezi és a 241-dik 
szakasz egy évig terjedhető fogházzal sújtja 
azt. Magát a büntetendő cselekményt nem 
definiálja s csak bírói megítélés dolga, hogy 
elkövettetett-e a fajtalanság vagy sem . . . 
És nem tudunk rá esetet, hogy a bün
tető törvénykönyv életbeléptetése óta csak 
egyetlenegy urningot megbüntettek vagy 
törvény elé állítottak volna. Ez is 
azt bizonyítja, hogy a természet szeren
csétlen. mostoha gyermekei (akik pedig 
tekintélyes számban vannak Budapesten, 
körülbelül 1500-an) a közszemérem ellen

n*
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nem vétenek s inkább föláldozzák egész 
vagyonukat vagy megválnak az élettől, 
semhogy egy-egy „chanteur" vagy prostituált 
denunciálása folytán akár a társadalom, akár 
a törvény itélőszéke elé kerüljenek. A magyar 
büntető törvénykönyv csak az inter viros 
véghezvitt fajtalanságról beszél; a közötti 
szerelmi viszonyt egy szóval sem érinti; 
amiből az következik, hogy a 241-ik szakasz
ban említett fajtalanság csakis a páderestiára 
vonatkozik, mert hiszen a férfi-urning rend
ellenes nemi érzésének megnyilvánulása — a 
páderestiától eltekintve — mindenben hasonló 
az amor lesbicus-hoz, ami pedig nem bün
tetendő . . . Ugyanilyen intézkedést tartalmaz 
a francia code pénale, az osztrák és a német 
büntető törvénykönyv. Az olasz, spanyol, 
belga és holland törvényhozás a férfi-szerelem 
büntethetősége dolgában nem intézkedett. . .  
Krafft-Ebing báró, a legnagyobb szaktekintély, 
méltánytalannak és irracionálisnak tartja a 
férfi-szerelem törvényes üldözését. Véleményét 
azzal okolja meg, hogy csak lelkiismeretes
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orvosi vizsgálat tudja a puszta perverzitás 
esetét a kóros perverziótól megkülönböztetni. 
Az urningok a legtöbb esetben physikai 
kényszer hatása alatt vannak; ők maguk 
semmi természetellenest nem látnak hajla
mukban, sőt azt egészen természetes dolognak 
tartják. A törvény szigorának sem elriasztó, 
sem javító hatása nincsen. Ha az urningot 
sújtó ítélet bűnhődés eg olyan cselekedetért, 
amit csak hamis föltevésekkel lehet bűnösnek 
mondani, tág teret adunk a legnagyobb 
igazságtalanságnak. A büntető rendelkezés 
nagyban elősegíti az urningok lelketlen 
sarcolását. Egyébiránt a közerkölcs ellen való 
merényletek, az erőszakos cselekedetek és 
a fiatalság védelme dolgában az egyes 
kulturállamok büntető kódexeiben úgyis külön 
intézkedések vannak.

Hát bizony mi tűrés-tagadás: kényes a 
téma. Mert a köztudat téves fogalmakat 
alkotott az urningokról és összetéveszti őket 
a rendellenes nemi érzésű emberek ama 
külön csoportjával, mely a közerkölcs szem-
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pontjából és közbiztonsági okokból veszélyes 
a társadalomra.

És én mégsem dobtam félre a témát; 
sőt megvallom: szeretettel foglalkoztam vele; 
mert jól tudom, hogy az urning természet- 
ellenes hajlamától eltekintve, normális ember, 
akinek egy hosszú életen át csak keserűség 
és pokoli gyötrelem az osztályrésze.

A Nemzeti Színház valamelyik bemutató 
előadásán egy nagyképű kritikus igy nyilat
kozott a darabról:

— Micsoda m iliő! .. .  Micsoda alakok! . . .  
Csak a szerző fantáziája eszelhette ki; a 
mindennapi életben sohasem láthatnak...

Egy kiváló iró adta meg rá a feleletet:
—  Kedves barátom, köszönje meg a 

szerzőnek, hogy amit eddig nem vett észre 
a mindennapi életben, most ott láthatja a 
színpadon...

Nos, uj miliőt és uj alakokat láttunk a 
homosexuális szerelem világában i s . .  . 
Az urningok is a mi képünkre teremtett érző 
emberek... Láthattuk, hogy az ő érzésük
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világában is vannak nagy lelki megrázkód
tatások, amelyek közelről érdekelnek mind
nyájunkat . . . Miért ne foglalkozhatnánk 
velü k ? ...

De ha más célt nem is értem el, mint 
hogy az urningokat a maguk igaz mivol
tában, helyes világításban mutattam be és 
sikerült boldogtalan felebarátaink iránt az 
olvasó részvétét fölkeltenem: nem dolgoz
tam hiába. . .

A szerző.





A Fekete Könyv karríkaturáí.





A gentleman.

A r e n d ő r k a p i t á n y :  Lépj közelebb, édes 
fiam! Hát megint csak ide kerültél, he ?

A c s a v a r g ó :  Nem tehetek róla. Valahány
szor ismeretlen tettest puhatolnak, mindig én 
vagyok az első, akit lefülelnek. Szerencsére min
dig be tudom bizonyítani az alibimet.

A r e n d ő r k a p i t á n y :  No látod! és még 
panaszkodol!

A c s a v a r g ó :  Hej haj, kapitány uram, ön 
könnyen beszélhet!

A r e n d ő r k a p i t á n y :  Hapták! Akasztó- 
fáravaló! . . .  Aztán köpd ki a bagót, ha előttem 
állsz !

A c s a v a r g ó :  Instálom alássan, majd 
inkább lenyelem. . .
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A r e n d ő r k a p i t á n y :  És most felelj! De 
úgy vigyázz, hogy az első hazug szónál vasra 
veretlek! . . .  Tegnap este tiz órakor kiraboltak 
egy szegény özvegy asszonyt. Téged éi a gyanú. 
Mondd csak el, mit csináltál kora reggeltől esti 
tizenegy óráig?

A c s a v a r g ó : . . .  A hajléktalanok men- 
helyéről kijövet, früstököltem.

A r e n d ő r k a p i t á n y :  Hol?
A c s a v a r g ó :  A Népszínház- és Csokonay- 

utca sarkán. Reggeli után egy kis sétát tettem a 
városligetben s ott annyira megfáztam, hogy 
elmentem a tekintetes királyi törvényszék 11. számú 
tárgyaló termébe — melegedni. Egy szerelmi 
drámát tárgyaltak, és az olyan unalmas volt, 
hogy elaludtam. Déli egy óra volt, mikor a szolga 
kituszkolt a 'teremből és megint friss levegőre 
jutottam. Akkor már a gyomrom igen korgott, 
hát fél kettőkor megebédeltem.

A r e n d ő r k a p i t á n y :  Hol?
A c s a v a r g ó :  A Vadász-utca és az Arany- 

János-utca sarkán. Ebéd után végigsétáltam 
a Széchényi-promenádon, aztán a Váci-utcába 
mentem, hogy a kirakatokat megbámuljam. Ezen 
is túlesvén, három órakor boldog uj évet kíván
tam a védő ügyvédemnek, a VII. kerületi inspek- 
ciós rendőrtisztviselőnek és egy dob-utcai hentes-
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nek. Az ügyvédtől kaptam egy bécsi vergóniát, a 
fogalmazó úrtól egy újpesti hatost, a hentestől 
pedig egy — pofont.

Ezután a szellemi szórakozás következett. 
Négy órától egész hatig betüről-betüre elolvastam 
a fővárosi összes mulató helyek hirdetéseit és a 
szinlapokat, meg a trafikos boltok elé kitett napi
lapok első lapját, megbámulva a cimképeket és 
megirigyelve Rigó Jancsi sorsát.

Hattól hétig a keleti, héttől nyolcig a nyugoti 
pályaudvar indulási oldalán melegedtem, elolvas
ván a menetrendeket és a magyar királyi állam
vasutak igazgatóságának összes hirdetéseit. Néme
lyiket kétszer is.

Nyolc órakor elmentem a Rémi szálló elé, 
hogy — ha csak egy pillanatra is — meglássam 
Chimay hercegasszonyt. Hátha én is megtetszem 
neki, gondoltam magamban. De bizony hiába 
vártam. A szerelemben nincs szerencsém. Félkilenckor 
elmentem a Goldmann-féle kávéházba egy kis 
alsós kaláberre, bélakasszával. Nem lévén elegendő 
forgalmi tőkém, a partnereimmel összekaptam s 
már tiz órakor künn találtam magam az utcán. . .

A r e n d ő r k a p i t á n y :  Most következik a 
kritikus idő.

A c s a v a r g ó :  Sajnálom, de másfél órán át 
kell siklanom.
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A r e n d ő r k a p i t á n y :  Miért?
A c s a v a r g ó :  Női becsületről van szó.
A r e n d ő r k a p i t á n y :  Olló!
A c s a v a r g ó :  A női becsület pedig szent 

előttem. Hiába tetszik csodálkozni. Én gentleman 
vagyok.

A r e n d ő r k a p i t á n y : . . .  Tehát a gyanú 
alapos! Valid meg, hogy te raboltad ki az özvegy 
asszonyt.

A c s a v a r g ó :  Esküszöm, hogy ártatlan 
vagyok!

A r e n d ő r k a p i t á n y :  Akkor hát beszélj 1
A c s a v a r g ó :  Ám jól van. A kapitány úr 

kényszeritett rá. Tehát tudja meg . . .
A r e n d ő r k a p i t á n y :  Nos?
A c s a v a r g ó :  Hogy tiz órától egész tizenegyig 

az ön lakásán voltam.
A r e n d ő r k a p i t á n y :  Az én lakáso

mon ? ! . . .
A c s a v a r g ó :  Úgy van. Tessék megkér

dezni Zsuzsit, a cselédet.
A r e n d ő r k a p i t á n y :  Megkérdezem. Ha 

igazat mondtál, szabadon bocsátalak . . . Elvezet
hetik . . .

A c s a v a r g ó :  Szegény Zsuzsi. . .  (Elve
zetik.)



II.

„Leláncolt szerelem.“

A b í r ó :  Mi a foglalkozása?
A v á d l o t t :  Gyáros és novellista vagyok.
A b i ró : Ugyan kérem : ne nagyzoljon! Miféle 

gyára van?
A v á d l ó t :  Szipkákat gyártok virzsina sziva

rokhoz.
A b i r ó : Hm. Aztán miből é l: a szipkákból-e 

vagy a novellákból?
A v á d l o t t :  Őszintén mondva, ha szipka

gyáram nem volna, akár éhen halhatnék. Mert 
szipkáimat még csak el tudom helyezni, de novel
láim, amelyek immár egy jókora ládát teljesen 
megtöltenek, mind a nyakamon maradnak.

A b i r ó  (mosolyogva): Bizonyára úgy segít 
tehát magán, hogy szipkáit éppen a novellákból 
gyártja’, ugy-e?
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A v á d l o t t  (megsértődve): Ne tessék én- 
velem gúnyolódni! A tekintetes úrból is lehet még 
novellista.

A b í r ó :  Jól van no. Adja elő az esetet 
értelmesen és röviden.

A v á d l o t t :  Nincsen olyan szerkesztősége 
Budapestnek, ahonnan már egyszer-kétszer ki ne 
dobtak volna. Pedig elolvasták a novelláimat 
mindenütt. A „Jelenkor" szerkesztőségében az is 
megtörtént velem, hogy elkérték a fotográfiámat 
és én gyanútlanul átadtam azt, gondolván, hogy 
majd megjelenik a „Jelenkoriban. Csak később 
tudtam meg, hogy fényképemet elküldték a rendőr
ségnek a fekete albumban leendő közzététel 
céljából. A „Jókai“ szerkesztőségében szintén 
elkérték a fényképemet s azt nyomban kiadták a 
szerkesztőségi szolgának azzal az utasítással, hogy 
ha annak a fotográfiának élő mása még egyszer 
megjelenik, hát már az előszobából minden teke
tória nélkül kipofoztassék. És mindez azért történt, 
mert nem volt protekcióm. Kérem, protekció 
nélkül a novellista sem boldogulhat!. . .

Lévén bennem óriási kitartás és akaraterő, 
nem vesztettem el kedvemet s azon voltam, hogy 
— ha törik, ha szakad, — találjak egy lapot, 
amelyben novelláimat elhelyezhetem.

Ez évi május hó 1-én „Kritika“ címmel folyó-
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irat indult meg a fővárosban. Kiválasztottam a 
legsikerültebb novellámat, amelynek címe „A 
leláncolt szerelem“. Hőse Tibor, egy fiatal herceg, 
aki halálosan belészeret egy szép, de nagyon 
szegény leányba és mert nem veheti el, a 31-ik 
lapon golyót röpít az agyába.

A novellát szépen becsomagoltam és beállí
tottam vele a »Kritika“ szerkesztőségébe. Egy 
vékony dongáju legényke volt a szerkesztő. Na — 
mondok magamban, — ez az én emberem. Erre 
én úgy ráijesztek, hogy — ha tetszik, ha nem 
tetszik, — kiadja a novelláimat, ellenkező esetben 
irgalmatlanul elverem. Meguntam a sok szekatúrát, 
a passzív szereplést s elhatároztam, hogy erélyesen 
fogok föllépni. Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a 
nagyképűséggel messzire eljuthatni. Be sok irót 
ismerek, aki egész karrierjét egyes-egyedül a 
nagyképűségének köszönheti.

A vékony dongáju legényke udvariasan meg
hajolt előttem.

— Mi tetszik?
— Hoztam önnek egy novellát a legközelebbi 

számba. Fenomenális munka. Igazi szenzációt fog 
csinálni.

— Nagyon köszönöm!
— Szívesen. A kezdő embereket készséggel 

protegálom.
G ű t h i : Homosexuális szerelem. 12
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— Kihez van szerencsém?
— Hogyan, nem ismer ? . . .  Nem tesz semmit, 

majd megismer később. Ehun a novella! Harminc
egy sűrűn teleirt lap. Figyelmeztetem, hogy semmi
féle korrigálást, simítást, átdolgozást nem tűrök. 
Az ikes igéknek ellensége vagyok és mindent úgy 
irok, amint kiejtem. Ez kell a magyarnak! Ezt a 
szót például, hogy „mondja“, a nagyfejüektől 
eltérőleg igy irom „mongya“. A dupla betűket sem 
szeretem. A nagyképűek ezt a szót, hogy „szere
lem“ két r-rel írják, én csak egygyel. . .

— Helyes!
— Ugy-e? Örülök, hogy egy véleményen 

vagyunk... Tehát a „Leláncolt szerelem“ szom
baton megjelenik ?

— Méltóztassék csak itt hagyni. Holnapig 
elolvasom.

— Nem várok!
— Ne-em?
— Nem. Olvassa el azonnal. Én majd leülök 

ide a díványra és várakozom.
Olyan energikusan léptem föl, hogy a nyápic 

emberke tüstént engedelmeskedett.
A novella elején mosolygott, a közepén neve

tett, a vége felé pedig elkomolyodott és kimeresz
tett szemekkel bámult rám.

— Hogy tetszik, fiatal barátom?
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— A novella jó, de csak egy esetben közölhetem.
— Tudniillik ?
— Ha Tibor, a fiatal herceg, elveszi a szegény 

leányt.
Föllélegzettem. Ez az első ember, aki elis

merőleg nyilatkozik munkámról.
— No hát, ha éppen csak azt kívánja, meg

teszem az ön kedvéért. Mert tudja barátom, ön 
tetszik nekem. Aztán miért is ne vehetné el a her
ceg azt a szegény leányt? Nem igaz ?

Haza mentem. Egy napi munkámba került, 
amig a novellát újra átdolgoztam és Tibort az 
anyakönyvvezetö elé vittem. Másnap korán reggel 
ott voltam a redakcióbán.

— Hozom a novellát. Átdolgoztam. Igaza volt 
kedves barátom: igy sokkal jobb.

A szerkesztő fogta a „Leláncolt szerelmet“ és 
újra átolvasta. Mikor a végére ért, fölágaskodott, 
megveregette a vállamat és megígérte, hogy kiadja 
novellámat.

Égő kíváncsisággal, szivszorongva vártam a 
szombatot. A péntekről szombatra virradó éjjelen 
egy percig sem aludtam a nagy izgatottságtól. 
Szombaton megvettem a „Kritikát“ és olyan 
kiváncsi voltam, hogy már a trafikban lázasan 
keresgélni kezdtem a novellát, de — hiába. 
A nyomorult nem közölte.

12*
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Futottam a szerkesztőségbe s kérdőre vontam 
a redaktort.

— Uram! Ön engem lóvá tett!
— Helyszűke miatt kimaradt.
— Nem igaz! Az orráról látom, hogy hazu

dik. Hol a novellám ? . . .
— Jó helyen.
— Hadd látom!
A szerkesztő úr zavartan keresgélt az író

asztalon, de a „Leláncolt szerelem“ nem ke
rült elő.

— Hah! Tudok m indent!
Nekimentem a papírkosárnak, kiöntöttem a 

benlevő ingóságokat, és azok között megtaláltam 
a „Leláncolt szerelmet“ is.

— Urram! . . .
— Uram !. . .
— Hapták! . . .  Süsse le a szemét, ha velem 

beszél!
— De uram . . .
— Semmi uram ! Miért nem közölte a 

novellámat ?
— Hogy őszinte legyek: az a Tibor nagyon 

antipathikus firma. Csupa gőg, csupa elbizakodott
ság! Csupa szemtelenség!

— Ejnye, semmirekellő! Ön Tibort sérteni 
merészli ?
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És e szavak után az orrára ütöttem a szer
kesztő úrnak. Ez a tényállás. Nagyon, nagyon 
megbántam, hogy igy elragadtattam magam, s 
higyje el, biró úr, ha tudtam volna, hogy a 
„Kritika“ cimü folyóirat csak két számot él (mert 
egyetlenegy előfizetője sem volt), nem is próbál
tam volna ott szerencsét.

A b i r ó  (a panaszoshoz): Kívánja a vádlott 
megbüntetését ?

A p a n a s z o s :  Megbocsátok neki.
A v á d l o t t :  Köszönöm. Ha megengedi, 

hálám fejében küldök önnek ezer virzsinia-szipkát.
A b i r ó :  Elmehetnek.



Csendélet a Stefánía-úton.

Az e l n ö k :  Adja elő az eset előzményeit. 
Csak szaporán!

A p a n a s z o s :  Pénzbeszedő vagyok a 
„Schwindler et Comp.“ cégnél s mindig van nálam 
egynéhány el nem számolt százas. A múlt hónap 
elsején, az esti órákban háromszáz forintot inkasz- 
száltam a Stefánia-uton. Visszafelé jövet egy hóri- 
horgas alak vetődik elém és rám ordít:

— Pizt, vagy lüvök!
Megijedtem, reszkettem, mint a kocsonya. A 

csavargó revolvert rántott elő és egyenesen a hom
lokomnak célzott. Dadogva szóltam hozzá:

— Talán tévedni tetszik?
— Aci a pizt 1
Elkezdtem kapacitálni:
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— Gondoljon a királyi ügyészre. A gyilkos
ságot kötél általi halállal büntetik.

— Ne szólnokolj!
— De kérem: nincs egy krajcárom s e !
— Akkor hát lüvök. Hunyd be a szemed, hogy 

ne lásd a halálodat. Tiszteltetem az apámat. Ha 
összejösz vele, mondd meg neki, hogy haragszom 
rá, mert ő az okozója annak, hogy élek. Az anyó
somat pedig kerüld, mert ő a túlvilágon is csak 
anyós.

— De én nem akarok meghalni. Van nálam 
háromszáz forint. Id’adom, csak ne bántson.

— Lássuk!
— Hanem előbb engedje le azt a puskát, mert 

még kárt tehet bennem. Csevegjünk egy kissé. 
Ehun egy szivar!

A csavargó kapta a szivart, ketté törte, az 
egyik felét begyömöszölte a szájába és elkezdett 
bagózni. A revolvert azonban még mindig a hom
lokom felé irányította.

— Uram, — mondok, — ön a sötétben is 
okos embernek látszik. Ha éh most átadom önnek 
a háromszáz forintot, holnap azt fogja mondani a 
főnököm, Schwindler úr, hogy swindler vagyok. 
Hiába beszélek majd neki rablóhistóriákról, könyör
telenül lecsukat.

— Bánja a fránya!
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— Gondoljon a királyi ügyészre, meg arab 
kosztra.

— Gondol a guta!
— Hat apró gyermekem van.
— Annak is te vagy az oka. Pizt, vagy lüvök!
— Jól van no. De hát mégis csak ki kell 

mentenem magamat a chéf előtt. Lüjjön egy lyukat 
a kabátomba; hadd lássa Schwindler úr, hogy 
igazat mondok.

— Azt megtehetem.
— Csak vigyázni tessék, hogy baj ne essék.
— Ne filj, nyavalyás!
És belelőtt a kabátom jobb szárnyának dél

nyugati részébe.
— Lüjje keresztül a cilinderemet is. Bizonyí

tani akarom, hogy alaposan védekeztem és csak 
a túlnyomó erőnek engedtem.

— Azt is megtehetem.
Letettem a cilindert a földre, ő aztán irgal

matlanul belelőtt!
— És most aci a pizt!
— Hogyne adnám! Ha nem untatom kéré

semmel, lőjjön a kabátom bal szárnyába is.
— Nem én! Nem lüvök. Csak azért sem 

lüvök.
— Miért nem?
— Vakapád! Nincs több patron a pisztolyban.
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Föllélegzettem.
— Uuugy . . . Nincs több patron?! Akkor 

hát máskép beszélünk. Gyere csak ide, navalás! 
Majd adok én neked háromszáz — nyaklevest.

És mint az őrült, ki letépte láncát, rávetettem 
magam a rablóra. Mindjárt a torkának estem és 
addig-addig csiklandoztam, amig fuldokolni kezdett; 
akkor aztán letepertem a földre, ránehézkedtem, 
hogy meg se moccanhatott, és leolvastam neki a 
háromszázat a képire. Keservesen jajgatott s még 
ő kiabált segítségért, mire nagy sokára előkerült 
valahonnan egy rendőr, aki mindkettőnket nyakon 
csípett és bekísért.

Ez a tényállás. Megesküszöm rá, ha tetszik.
A törvényszék a vádlottat a btkv. 344. szaka

szában körülírt rablás bűntettének kísérlete miatt 
harmadfél esztendei fegyházra Ítélte.

A p a n a s z o s  (menőfélben odaszól az elítélt
hez^: Gondoljon a királyi ügyészre, meg a rab
kosztra. Maga — navalás!



IV.

A furfangos cigány.

A s z o l g a b i r ó :  Állj elő, fiú! De csakis az 
igazat mondd, mert az első hazug szónál vasra 
veretlek.

A c i g á n y :  Csak bizza reám a tekintetes 
úr. Sohse hazudok én, ha nem muszáj. Előbb 
azonban tessék megmondani, hogy vádlott vagyok-e, 
vagy panaszos?

A s z o l g a b i r ó :  Talán bizony faggatni 
akarsz ?

A c i g á n y :  Ismerem én a törvényt! Ha vád
lott vagyok, jogom van hazudni; ha pedig pana
szos vagyok, a szolgabiró úrnak nincs jussa gorom- 
báskodni velem.

A s z o l g a b i r ó :  Ejnye, ördögadta cigánya! 
Hát természetes, hogy vádlott vagy. Nem is leszel 
te panaszos soha!
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A c i g á n y :  Vagy ki tudja. Sokat megér az 
ember.

A s z o l g a b i r ó :  Jól van hát, beszéljünk 
szépen. Akasztófára való vagy! Mondhatom, ala
posan becsaptad ezt a szegény ördögöt!

A c i g á n y :  Tagadom. Úgy történt a dolog, 
instálom, hogy elpatkolt a kesely lovam és elmen
tem a monori vásárra, hogy egy másikat vegyek. 
Végigjártam a piacot, de csak nem találtam ked
vemre valót. Mert tetszik tudni: vak lovat keres
tem, akit bele lehet hajtani a tüzbe is. Egyszerre 
csak megakadt a szemem Péntek Matyó uram két 
eladó lován. Vak volt mind a kettő, csakhogy az 
egyiknek kiszögellett a bordája a nagy soványság
tól, a másik meg nagyon is elhízott.

— Adjon Isten, gazduram! — mondok.
— Vigyen a szél! — volt a felelete.
— Dejszen, ha én kendnek volnék, ki nem 

állnék ilyen gebék mellé! — mondom én.
— Hiszen el is kotródhatik, ha nincsen ínyére.
— Ejha. Be magasan hordja az orrát, Péntek 

uram. Pedig hát én is vevő volnék ám, vagy mi 
a fránya.

— Van is kendnek pize!
Erre kinyitottam a bugyellárisomat. Bele pis- 

lantott az öreg és mikor meglátta a ropogós tíze
seket, megszelídült az orcája.
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— Aztán hogy vesztegeti a szegény párákat ?
— Ha komoly a szándéka, potom áron juthat 

hozzájuk. A kövéret száz forintért, a soványát öt- 
venért adom.

Sokáig alkudoztam, de a jó ember egy garast 
sem akart engedni a lovak árából. Mit tehettem 
egyebet? Megvettem a soványát ötven forintért. 
Ki is fizettem tüstént és elvezettem a gebét.

Amint ballagtunk egymás mellett, én meg az 
a sovány jószág, egyszerre nagyot gondoltam. 
Visszakerültem Péntek Matyóhoz.

— Gazduram, — mondok, — nagyon bús 
képe van ennek az állatnak. Szeretném ki
cserélni.

— Jussa vagyon hozzá.
— Adtam kigyelmednek ötven forintot, ugy-e ?
— Beste volnék, ha letagadnám.
— Ehun ez a sovány pára. Ez is megér ötven 

forintot, ugy-e?
— De megér ám !
— No, látja. Ötven forintot már adtam, ötven 

forintot ér ez a ló, amit most visszaadok. Ötven 
meg ötven: az száz, ugy-e ?

— Annyi biz az, Isten és ember előtt.
— Már pedig ha kigyelmednél hagyom a so

vány lovat is, meg az ötven forintot is, kerek 
száz forintot adtam.
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— Hiszen igaza van. Ötven meg ötven: az 
száz. Vigye el hát a kövéret.

A s z o l g a b i r ó :  És elvitted?
A c i g á n y :  Már hogyne vittem volna el, 

mikor Péntek Matyó uram megengedte. Azóta már 
túl is adtam rajta húsz forint nyereséggel.

A s z o l g a b i r ó :  Hát Péntek uram, van-e 
valami megjegyzése?

P é n t e k  M a t y ó :  Ammondó volnék, hogy 
hazudik a cigány. Mikor elvezette a lovat, utána 
kiáltottam, hogy:

— Hozza csak vissza azt a lovat! Tévedés 
van a dologban. De biz ő reám sem hederitett. 
Tessék csak becsukatni.

A s z o l g a b i r ó :  Majd átteszem az ügyet a 
pestvidéki törvényszékhez. Elmehetnek.
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