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Öngyilkosok és Családirtók 
lelkének mélyébe

B eszélgetés Ferenczi Sándor idegorvossa l 
a z  öngyilkosságról és a csa lád ir tó  szá za d o sró l

Búváiharang ez a. szoba, amiben 
íiliiaik — a külső zaj lassan elhal — 
néhány szó, az újrendszerű lélekvizs
gáló tudomány néhány vezényszava — 
és csendesen, észrevétlenül, szinte 
süllyedni kezdünk.

Az emberi lélek iteugerszintje alá fo
gunk- leszállani, talán a fenékig, ha 
elérjük. Eleinte ismert, még napsütött 
rétegek jönnek majd — erkölcsi kate
góriák, kötelesség, becsület, vallás, vi
lágszemlélet, önérzet — aztán elhomá
lyosul a  horizont, a harang ablaka 
előtt mesebéli szörnyetegek csapnak 
el, ijesztő emlékei egy egy elsüllyedt 
Világnak, A tengerfenék lakói — 
ataviszt'itas fenevadak. A sokmilliö 
éves állatemberi lélek ösztönélete, ami 
ott nyüzsög a ttudat fenekén, ismeret
lenül, elfeledve, míg tudatunk hajója 
hetykén és önérzettel siklik el a mely
ségek fölött, tulajdon lelkünk felszí
nén. Ezek a mélységek eddig ismeret
lenek voltak — az utóbbi ötven év ku
tatási módszerének technikája, a lélek
elemzés, szerkesztette azt a tudományos 
apparátust, amivel immár, elpusztulás 
veszélye nélkül, magunk is lemerész
kedhetünk oda, ahol például a téboly 
gyökere fészkel, anélkül, hogy magunk 
is megtébolyodnánk.

Vezetőm, rir. Ferenczi Sándor, több 
mint húsz éve tanulmányozza ezt a te
repet,. mesterének, az úttörő Freud 
Zsigmondnak útmutatása mellett, de az 
utóbbi években már önállóan is, külön 
tervrajz szerint. legutóbb német nyel
ven írt könyvéről kérdezem, amit az 
ősz bécsi mester a -legszellemesebb tu
dományos könyv«-uek nevezett. Nem 
örül ennek a jelzőnek. Mint a gondola
tok kozmoszénak valódi utazója, jobb 
szereti, ha elhiszik csodálatos gon
dolat-kalandjait, amiket látott és átélt, 
mikor lent járt a mélyben, mintha

r-csak« gyönyörködnek bennük. Pedig 
nehéz nem gyönyörködni bennük, — s 
nem véletlen, hogy makacsul ragasz
kodom, míg írok róla, ehez a búvár- 
harang- és tengerfenék-hasonlathoz. A 
lélekelemzés tudományában, legalább is 
a laikus számára, van valami lebilin
cselő s ugyanakkor, szinte riasztó 
fantasztikum, valami alvilági mágia, 
mitológiai csoda-elem, ami csaknem 
komikusán hat első pillanatban. Hogy
ne,-mikor azt hallja az ember komoly 
tudóstól, hogy Bockefeiler csak azért 
gyűjtött annyi pénzt, mert szórakozott, 
ságábant elfelejtette, hogy gyermek
korában szeretett sárral játszani, s ezt 
a játékot folytatja öntudatlanul, — 
hogy hangos nevetésünk, álmunkban, 
halálfélelemből fakad, — hogy a csók, 
amit kedvesünk ajkára lehelünk, annak 
a vágyunknak kifejezése, hogy szeret, 
nénit halak lennimegint, mint. fajtánk 
fejlődésének kezdetén, — hogy a tűzzel 
való játék, s jó anyánknak bizonyos 
óccakai rendetlenségre vonatkozó óvó 
jóslata, között komoly, tudományosan 
ellenőrzött összefüggés van — és így 
tovább. De a tudós elnézően mosolyog 
ezen a buta, egészséges nevetésen, — ő 
tudja, hogy a valóság mindig gazda
gabb- lehetőségekben; - mint a Jeghóri- 
horgasabb képzelet, s hogy nincs sem
mi csodálatos abban, ha egy tudomá
nyos szakkönyv ezerszer íantasztiku- 
eabb, mint égy Weils-regény . . .

Gondolkodik, miután kérdésem el
hangzott. Kern az ügyvéd, vagy orvos 
ráiícbaszedett szemöldökével, aki sza
bályt keres összehordott tudásának 
lexikonjából, hogy alkalmazza rá. Ügy 
gondolkodik, mintha önmagának is 
először lette volna fel a kérdést — kí
váncsian, kitáguló szemmel, a gondo
latalkotó kedv iögíönző tehetségével. 
Aztán tapogatózva kezd el beszélni.

Miért kívánják a halált?
— Hát igen... az öngyilkosok...
S a búvárharang halkan, természe

tes közvetlenséggel, zökkenő nélkül, 
süllyedni kezd velünk.

— No igen. Furcsa, úgy-e, hogy 
az ember megöli saját magát — el
dobja kisebb javak nélkülözése fö
lötti elkeseredésében a legfőbb jót,
— minden javak lehetőségét és 
foglalatát és reményét: az életet. 
Nem észszerű dolog, annyi bizo
nyos. De talán ez a valami, amit 
életnek nevezünk — s amit az én
nek , a léleknek tudata képvisel 
szántunkra — talán az a valami, az 
én sem olyan észszerű dolog, mint 
amilyennek hisszük. Nézzük csak 
meg közelebbről — de ide már lám
pás kell ám, mert ez az én, ez a lé
lek, csak legfelső rétegeiben olyan 
világos és áttetsző egység, mint 
amilyennek érezzük, mikor gon
dolkodunk vagy pláne beszélünk, 
Alatta sűrű homály van,— és ez a 
homály nem üres ám — valami 
viüódzik és mozog és nyüzsög ben
ne, ép úgy. mint idefönt — figyel-' 
meztetve rá, hogy ugyanannak a 
közegnek, ugyanannak az elemen- 
tumnak folytatása van, lefelé, 
aminek legfelsőbb rétegét én-nek 
nevezzük. Ugyanaz a közeg — lé
lek ez is, csak nem tudunk róla.
_ Igen, idefönt minden ellent

mond ennek az észszerűik® cseleke
detnek.' Ügy tudjuk, hogy a leg
főbb jónak magát az életet tartjuk
— as élet elraboltatása az, ami el

len minden érzésünk, gondolatunk, 
képzeletünk leghevesebben tiltako
zik. összetevői, az ideálok, ezek a 
képzelet útján létrejött javak:, hír
név, becsület, szeretet, szerelem 
úgy élnek tudatunkban, mint elen
gedhetetlen feltételei az egésznek. 
De ki hinné, hogy lelkünk mélyén, 
a tudattalan homályban járva, a 
lélekelemzés nem találta, meg, mint 
legfőbb elvet, az élethez minden
áron. való ragaszkodást? Sőt ellen
kezőleg — talált egy tendenciát, 
egy vágyat, egy hajlandóságot, egy 
ösztönt, ami a halált kívánatosnak 
tartja, minden darwini elmélet el
lenére. Igen, kívánatosnak,, mint 
abszolút nyugalmat, tökéletes pi
henést, amelyben nem kényszerít 
bennünket semmi cselekvésre •— 
olyan kívánatosnak tartja a ha
lált, mint azt a boldog szunnya
dást, amivel anyánk ölében pihen
tünk.

— Egy lépés kell csak hozzá, va
lami kiváltó ok, hogy ez a vágy 
érvényesüljön s a tudatba kerülve, 
cselekvést váltson ki belőlünk — 
azt utolsó cselekvést, aminek 
célja, hogy többé ne kelljen csele
kednünk. Bármily különösen hang
zik, az ember szeretne meghalni, 
általában is s ha csak egy mód van 
rá, ezt a vágyát igyekszik kielégí
teni. Ad abszurdum általánosít
va a dolgot, így is lehetne követ
keztetni, visszafelé: az élő lények 
s köztük öntudatlanul, az ember 
is m eg akarnak haln i —- miért hal

Jiz öngyilkos nem hisz teljes 
megsemmisülésében

— Az öngyilkosnál az a mind
nyájunkban lappangó vágy érvé
nyesül, — ex nihilo nihil — ha haj
landóság nem volna bennünk a 
halálra, nincs az az életundor, 
kétségbeesés, halálos veszedelem, 
ami fegyvert adna kezünkbe, ön
magunk ellen. A cselekvés mindig 
egy vágy kielégülésének irányá
ban történik — s aki megöli ma
gát, annak a halálvágya éppen 
oly erős, talán még erősebb, mint 
azé, aki meg akar születni. A 
külső baj csak kiváltó, felszaba
dító ok lehet.

— Így képzelem az öngyilkos lel
kiállapotát. Tudata, a cenzúra, az 
az erő, ami ösztöneinket fékezi, 
meggyengül benne a tudatot ért 
sérelem következtében. Az ösztön 
felszabadul — áttöri küszöbét, s 
mint palackbazárt kísértet, amit 
évezredeken át (mert tudatunk csak 
annyi idős, mint mi, ösztöneink sok 
százezerévesek) elnyomtak, tombol
va, mohón keres kielégülést. Törni, 
zúzni akar, kitágulni, — első dolga, 
hogy zsarnokának essen, tulajdon 
ösztönét, a tudattal fékezett testet 
rombolja szét. Nézze meg a dühön- 
gőt, — először tulajdon fejéhes kap, 
mikor a roham kitör: haját tépi, 
koponyáját veri, legszívesebben 
megenné önmagát. E kritikus pil
lanatban megszűnik a különbség 
elképzelés és valóság között — a 
képzelt javak, ideálok fontossága, 
jelentősége fel függesztett k. Kide
rül, hogy a lélek -csak feltételesen 
volt a testhez kötve — azzal a fel-

Ji családirtó Hajdú százados lelkiállapota

tétellel, lio.ar.v munkájáért jutalmai, 
prémiumot kap örömök, vagy leg
alább örömök ígérete formájában 
— s ha a külön világban nem tudja 
megszerezni, behajtja adósán, tu
lajdon testén. Behajtja az ígért 
örömöt — ki tehet róla, hogy ez az 
öröm ősidők óta a rombolásban 
nyer kielégülést ?

— összerombolja hát börtönét, á 
testet. Annál könnyebben teheti 
ezt, mert ösztöneink mélyén úgyse
hiszünk a halálban, örökéletűnek 
képzeljük magunkat. Hogy az ön
gyilkos mennyire nem hiszi komo
lyan tulajdon halálát, a, teljes 
megsemmisülést, bizonyítják azok 
a kínos pontossággal megtett in
tézkedések, amiket ügyeik elinté
zésének ürügye alatt tesznek halá
luk előtt. Lényegben arról vau itt 
szó, hogy azt képzelik, túlélik ön
magukat s jelen óhajtanak lenni 
akkor, mikor ezeket az intézkedé
seket mások végrehajtják majd 
helyettük, ingyen — jelen Jenui és 
örülni, hogy ilyen olcsó munkaerő
höz jutottak. Ez is arra mutat, 
hogy az öngyilkos nyerni akar, 
keresni, az üzleten, amit kötött, 
prémiumhoz jutni — a hal ál vágy 
leplezett formája csak annak az 
.öröm vágynak, amit a felelőtlenség 
és pihenés formájában szeretne ki
elégíteni. Nem hiszi“’ Kérdezze meg 
Köbért bácsit, az öngyilkosok pát- 
rónusát, milyen nehéz az öngyil■ 
kost visszatartani!

— Vagy más példa. Ez a család- 
irtó öngyilkos. Hajdú százados, fél- 
kilenckor megállítja az órát, nem 
hajlandó várni egy perccel se to
vább a megmentő pénzre, amit fél
ki lenere ígértek. Az a gyanúm, 
hogy valamivel félkilenc előtt állí
totta meg — becsapta önmagát, 
csakhogy végrehajthassa tettét, 
ami nagyobb kielégülést jelentett 
a számára, mint az életmentő ak
tus. Nem hiszem, hogy meg lehetett 
volna menteni, ha az ügyvéd idejé
ben érkezik. Azután, amiket olvas
tam róla, lelkiállapotát olyannak 
képzelem, hogy kezében a revol
verrel, képes lett volna elsütni ab
ban a pillanatban, amikor a bezárt 
ajtón csöngetnek, jeléül annak, 
hogy itt a pénz hiánya csak 
ürügy volt a, számára, hogy önma
gát és másokat elpusztítson. Utolsó 
levelét így kezdi : »Lc/ief, hogy el
hamarkodtam a dolgot...« Nagy- 
önismeretre vallanak e sorok, 
amikben múlt időbe helyez egy ese
ményt, amit akkor akar csak elkö
vetni. Annyira akarja, hogy már 
nem is törődik vele, mennyire el
árulta magát. »Lehet, hogy' elha
markodtam ... Beismeri ezzel, 
hogy nem külső kényszer vitte ra 
arra, amit tett, hanem belső —- az 
ő felszabadult ösztöne gyilkolni és 
öngyilkolni akart, eredetileg, kiilso 
okot keresett magának, hogy meg
tehesse. Külső okot a belső kény
szerre, amit úgy hívunk...

A búváiharang zökken egyet. Fene
ket értünk volna, ilyen hamar. . . ” 
Szédítő lehetett az iram! Kérdően né
zek vezetőmre.'Mi hát ez a belső kény
szer.' Tűnődve néz maga elé, mintha 
a vastag üvegablakot kémlelné, ami 
mögött a tengerfenék külső sötétségé
ben őskori szörnyek ágaskodnak lom
hán, kocsonyás testük szuszogó tehe
tetlenségében.

— Hát igen ... különös ez ... 
Hogy miért kellett önmagán kívül 
elpusztítania ártatlan gyermekeit, 
viruló feleségét is ... Csak jelek 
vaunak, adatok, parancsoló tanul
ságai összefüggő tüneteknek, ta
pasztalatoknak.., A tömeggyilko
sok nagy része epileptikus volt..,

epileptikus rohamban cseleked-, 
tek... Tessék? Napoleon?!... 
nem tudóm. Annyi bizonyos, hogy 
a felszabaduló ösztön különös sa
lakot ragad magával a vulkán 
mélyéből, a múlt mélyéből, ahon
nan előtör... Régi elemek nyo
mára bukkan a kutató ebben a sa
lakban... Ha egyszer a gátló aka
rat. hogy nem szabad meghalni, el
vesztette hatalmát — a zsilipeu át
törő áradat egyéb lehetőségeket is 
érvényesíteni tud ... irányt vál
toztat... jó üzletet szeretne csi
nálni ... Ha meghalni szabad, mást 
is szabad... s ez a más mi lehetne 
egyéb, mint a régi vágy  kielégü
lése... ölni, pusztítani... De hogy 
miért a gyermeket, akit szere
tünk?... Ki mondta, hogy ösztö
nöm is szereti azt, amit a tudatom 
szeret?... Idelent a mélyben el
lenkezők a feltételek... ellenkező 
előjelet kapnak az indulatok is ... 
Ön költő — soha nem érezte még, 
hogy a gyűlölet lehetősége nélkül 
szeretet se volna a szivében ?

Valami foszforeszkál odakünt. Te- 
' rcncsi Sándor az ablakhoz lép és meg
jegyzi, liogj- milyen korán sötétedik, 
Bizonyosan dolga vau. már, várják 
a páciensek. Az előszobából mozgás. 
Elbúcsúzom, pere múlva a folyosón 
vágyok és nagy lélekzettel köszöntőm 
a szabad levegőt. Karinthy Frigyes

Vértes és Sebestyén, Múzeum, 
körút 15, 30  éve fennálló szó* 
líd  cége felhívja a t. vásárló* 
közönség figyelm ét, kiraka
taiban látható szebbnélszebb  
divatos nyakkendő*, kalap* ̂ 
angol pullouoer, h ázikabát-  efc 
pizsama* különlegességeire, 

továbbá a sajátkészítm ényü  
fehérneműire, m elyeket kivé
telesen karácsony napjáig le

szállíto tt árban árusít 
N-------------- ------ ------ ------------

náuak meg különben, ha nem ] 
akarnának? A  szervetlen létből 
született, emelkgdfítt- k l  az élet s 
ölt-hatatlan honvágy gyei ' vágyik I

[ vissza a szervetlenbe, szétbomlás.!,• j 
megsemmisülni, megpihenni. Ez az 
összehasonlító lélektan, az ... Élők 

“Lelkének' tanulmánya.
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Mademoiselle X, — 
a kriminológia, az orvostudomány és 
a pszichoanalízis fantasztikus rejtélye 

A büntetőjogász és az analitikus beszélnek Molnár Erzsébetről, 
az asszonygyilkosról 

(Saját tudósítónktól.) Mademoiselle X... 
Személyi adatait cs kórleírását mindenki 

tudja: liuszonháromcvcs,'hat elemit járt, varrónő, 
magas, erős, neurasztéuiás. barnahajú, csontos 
vállait örökké rángatja, erősen fejlett karizom-
zatú, művezető leánya, van apja, anyja, fivére, 
nővére, kissé affektál és. így hívják: Molnár Er-
zsébet. 

De amit tudni lehet róla, az.csak ennyi: Made-. 
moisellc X.,. 

A bírók már tudják, hogy bűnös, már elítél-
ték, már döntöttek sorsa fölött, tudatalatti izzás-
sal izzó exaltáltságát mér begyűrték a paragra-
fusokba. már bezárták mögötte a börtönajtót, 
hogy élete fogytáig hűljön apatikussá az ideg-
zete, ők már tudják, liogy bűnös, mert gyilkolt 
és örökké börtönben a helye, de mégis, mégis. — 
Mademoiselle X... 

A legkülönösebb és a legérthetetlenebb kettős-
ség van benne, — mást nem lehet tudni. Kétarcú, 
kétlelkű, kétszívű, kétvérű. kétéletű, nnndene 
kettős, minden gondolata, gesztusa, tekintete, 
érzése, szenvedélye, valami borzongató hasadás 
van ebben a leányban, egy mély szakadék vágja 
ketté életét: a'szakadékon innen az, amit jónak, 
túl az, amit . rossznak hívnak a földön. 

MademoiselleX... 
Közönyösen mosolyog, vidor szemekkel'bámul-

a levegőbe, mintha valami naiv burleszket(nézne 
— és pokolian kínlódik, szemében, égő tekinteté-
ben kísérteties víziók lobbannak, a víziókban 
szörnyű komplexumok örvénylenek. 

Színpadiasan gesztikulál, mintha premier-
planban állna a bonvivant mellett, vagy az alhad-
naggyal szemben, affektálva nyújtogatja ápolt, 
szép kezének ujjait, amelyek úgy merednek a le-
vegőbe, mint valami finom f e h é r legyező, csupa 
züllött "színészkedés a mozdulata — és lehet látni, 
hogy a lelkében térdreomlik és a Miatyánkot mor-
molja százszor, a7* éjszakák sötétjében szentekhez 
suttogja jmáit, a szívében istenfélő áhítat van. 

Csupa tisztaság. Érintetlen hajadon volt húsz-
éves koráig-. Ferii nem kavarta fel életéi, ült az 
árokparton vagy otthon, a művezető házának ned-
vesfalu szobájában, és kézimunkázott, szőtte a. szá-
lak millióit és ha légy szállt arcára, nem kergette 
el, fehér arca úgy imbolygott a kézimunka fölött, 
mint egy apácáé —- és őrjöngő erofikum viharzik 
a vérében, a legdélszakibb szerelem ámokfutója, 
aki erotikus szenvedélyének egy vád pillanatában 
csigolyákat metszett áf.» ••; 

Soha nem bántott senkit, semmit. Elszaladt, ha 
a kertben csirkét kergettek, vagy a konyhában 
halat bontottak. Annyi jót tett, amennyit csak 
tehetett, aki kért, annak adott és sírt a sírókkal, 
— és a legbestiálisabb bestia vérengzésében nem 
olyan mohó, mint fi. Ha vér csap az arcába, a leg-
kegyetlenebb hidegséggel pancsol a vérben és bir-
kózik azzal, akit meg akár ölni. 

Szemében szelídség. Kezének fehérje.'homlo-
kának márvány simasága csupa béke.. Szemhéjai 
valami magnetikus erő alatt lehunyódnak, ha 
belső indulat támad rá, vagy lia külső akarat száll 
feléje. A médium akaratgyengcség$ tükröződik 
reszkető tekintetében, kinyílt sápadt ajkán. De ha 
keményen szembenéz velejl, ijesztő akardt kemé-
nyedik a-szemében, mint az acél,,, olyan kemény-
nyé válik a szemgolyója. A hipnqt.izált laiikádt-' 
sága és a hipnotizáló erőfeszítése Van á sjsemébén. 
Nincs akarata: Ölni'tud az akaratával. 

Számító. Gondolkozik. Okos. Ravaszul mérle-
gel és összezavarodik, eszelős gondolatokat szajkóz; 
nem tudja, mit akar, nem tudja, mit csinál. Esze-
lősen szeret és ocsmányul gyűlöl'. Minden szava, 
minden gondolata, minden, minden, -ami belőle 
árad, mint a fluidum — rejtély. A pszichopatoló-
gia panoptikumának legfél ebnes ebb élőképe. 

Mc-g vágyok győződve róla: egyedül gyilkolt. 
Az erotikának: a beteg szerelemnek nyomorékja, 
aki szenvedélyeinek izzásában ész nélkül gyilkolt. 

Mademoiselle. X.,.. 

„A nőt szerette, a férfira féltékeny volt!" 

nem a gyilkos borzong a bűnjelektől, hanem az, akw 
nek. hozzátartozóját megölték. Ez a leány is úgy irtó-
zik a bűnjelektől, mintha más követte volna el a bűn-
cselekményt. Mintha nem ő követte volna el. Mintha, 
az, aki benne él és aki gyilkolt, idegen lenne. 

— Ha rejtélyeiben és részleteiben nem is, dc indo-
kaiban sok ilyen esetet ismerünk már a bűnügyi iroda-
lomból. Különösen Németországban vannak ilyen tipi-
kusan nöi 1élt<jkfnijségi drámák, amelyekben a nö nöt 
szeret és a nö nőt gyilkol — féltékenységből. Mégis ez 
az eset nagyon különös. és biztosan és tisztán látni 
vajjoy ki' tud? ... 

Vajjön ki tud? 
Ttitán az. orvos? A pszichoanalitikus? Ala a 

lélek rejtett és észrevehetetlen és megmagyaráz-
hatatlan rezdüléseire is próbál választ adni! O? 
Lássuk. 

Rejtély! — mondja 
a pszichoanalitikus 

Dr. Férenczy Sándor, a pszichoanalitikus ezí 
mondja: 

—- Nem, nem, erre nein válaszolok. Erre a kérdésre, 
hogy mit látok Molnár Erzsébetben, mit látok a bűné-
ben, a bűne mögött, a tette előtt, a tette után, hogy 
mi a pszichoanalitikai kriminológia álláspontja vagy 
föltevése, vagy sejtése, — nem. erre nem válaszolok. 
Azt hiszem, — és ez meggyőződésem — hogy ha pszicho-
analitikus ezzej az esettel kapcsolatban ezekre a kérdé-
sekre válaszolni mer. — az nem lehet meggyőződéses 
pszichoanalitikus. Az talán uem is tisztességes. Mert a' 
pszichoanalízis legújabb eredményei sem adnak módot, 
arra, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljunk. A pszicho-
analitikai kriminológia még teljesen kialakulatlan. És 
Molnár Erzsébet esete tisztára idetartozik. Ezek a dol-
gok tudományos szempontból még nincsenek kivizsgálva 
teljesen. Így egyelőre nem maiad más hátra, mint a, 
józan ész szuppozíuiúi és a bíró józan véleménye éppen 
Úgy, eltalálhatja az igazságot, mint egy pszichoanali-
tikus. Hiszen beszélhetnék én itt sejtésekiöl, elmond-
hatnám, hogy mit sejtek, mi van a gyilkosság hálteré-
ben. int volt a lélekben, dc orvos sejtésekről nem be-
sXßtfiel,"' ötrqk"bizonyosságokról, illetőleg arról, amit ii 
bizonyosságnak hisz. Ebben az ügyben vedig csak sej-
t.eni lehet..... 

Tehát az orvos sem. A pszichoanalitikus -sem^ 
Senki sém. Senki sem 'tud válaszolni. A védő azt 
mondta: szugaesztió hatása alatt ijyilkolt. Az 
ügyész azt mondta: szerelmi szenvedélyében gyil-

BüntetöjOgász? Orvos? 
A bírák in áj- .ítéltek. . 
Ii»:mégis í'el kell ;-t#n ni a kérdést: büntetőjo-

gász? Orron: Ki tud többet rötajt... 
D r . A u e r G y ö r g y .Vr-a b u d a p e s t i ü g y é s z s é g 

ügyésze, a pécsi egyélem magántanára ezt mond-
ja Molnár Erzsébet esetéről: 

— Természetesen nem ismerem az ügy minden rész-
letét, ennek a példátlanul furcsa rejtélynek minden 
agabogát. De ahogy én látom a dolgokat, én csak azt 

mondhatom Molnár Erzsébetről: beteg, nagyon beteg. 
Az kétségtelen, högy nemcsak a férfival, dc a meggyil-
kolt asszonnyal is erotikus kapcsolata volt. Ez kitűnik 
védekezéséből, a gyilkosság elkövetésének körülményei-
ből s egyéb, tünetekből is. Ez a kapcsolat azután viharos 
féltékenységet keltett föl benne — az asszony férje 
iránt. Én legalább ezt látom s ebből a szempontból pró-
bálom megoldani a rejtélyt. Itt föl lehetne vetni e föl-
tévés ellen, hogy miért lett volná. féltékeny a férjre, 
amikor a férfival-4s-volt bizonyos kapcsolata? Azonban 
ez nem komoly ellenérv. IHetvé nein megdönthetetlen. 
Mert elhiszem, hogy talán a férfival is 'volt- szerelmi 
viszonya, azonban ez a viszony nem lehetett komoly, 
erős és mélyén gyökerező. Ez talán csak a viszonyok 
alakulásából, a .helyzet adottságából keletkezett, mért 
ott volt mindig a házhál," a férfi körül, de ismétlem, ez 
a viszony nem lehetett mély. 

— Tehát az asszony iránt volt őbenne nagy szerelem. 
Mindenkiben vetélytársat láthatott, aki az asszony kö : 

tűi volt es különösen vetélytársa volt a férj, aki állan-
dóan'együtt éít szerelme tárgyával és az asszony érzé-
séinek, gondolatainak• és szenvedélyeinek nagyrészét 
magának foglalta' le. Én azt is elhiszem, hogy talán 
kettős szexuális életet élt ez a lány, de abban csaknem 
bizonyos vagyok, — már amennyire bizonyossággal ebben 
az ügyben valamiről is lehet beszélni — hogy az asz-
•szony iránt cgl'ek lobogóbban az érzései. Mert mivel 
lehet mással magyarázni ennek a gyilkosságnak okát" 
Nyereségvágyról mriciieű szó. Bosszúról nincsen szó: 
Hirtelen elmezavarról nincsen szó. Akármennyit pró-
bálok* okoskodni, nem tudok más okra rájönni, mint a 
féltékenységre. A szerelmi féltékenységből eredő gyil-
kosság hátterét a körülmények megvilágítják. A ieány 
védekezése szerint is, de főként az anya vallomása sze-
rint Molnár Erzsébet fiatal leány korában irtózott a 
férfiaktól, nem barátkozott senkivel és Koncz volt, az 
egyetlen, akihez közelebb került. Ez a- l eány a saját 
nemét szerette s ezt nem. cáfolta meg az, hogy a férfival 
is barátságot tartott fenn. Saját nemét úgy szerette, 
Irógy féltékenységében ,— gyilkolt. 

— A leány lelkiállapotát némiképpen megvilágítja 
az az irtpzat, ami eltölti a bűncselekmény nyomaival, 
a -"bűnjelekkel szemben, Betegea félelem ez. Ügy irtózik 

a bűnjelektől, 
"hogy csak az irjózi 
k Í B e k 

BUDAPESTEN EGYEDÜL 
mi hozzuk forgalomba a C O S M A N O S I „GEISHA" külföldi 

és más rézoxid műselyemből előállított gyönyörű tavaszi ruhaanyagot 

Ezen anyagi mániái eny-
rayira exclnzivek, Siosrjy 
1.-vásárló l-nölgyeink nem 
lesznek küéve annak, 
b o g y e g y é s ugyainazzeil 
a m i n t á k k a l ú l d n - ú i -

f é l e n t a lá lkozzanak . 

A legmfiTCSziesebb izEésA minláb 
Tannak ezen anyagból raktárun-
kon, melynek méterje. . . Pen^ő 

V I I , U A K O C Z I u T ? 

t 



A fiú (jókedvűen): Igpn. Meg 
akartam kérni, vigyen engem is haza 
a kocsijáji! 

A leány (tetőtől talpig végignézi. 
Azután magára néz. Egy pillanatig 
ajkát harapdálja és nem lehet tudni, 
mosolyogni Jog-e, vagy sírni). 

A fiú (sugárzó jókedvvel): Hát, ha 
már a nagy kocsit nem is, de a kis 
sport Fiatot kiküldhetlék volna a 
kedves szüle i ! . . . 

A leány (nagyon elpirul. Szikrázó 
szemmel néz a fiúra és haragosan 
mondja): Kicsoda maga tulajdon-
képpen ? 

A fiú: Hogy ki vagyok? Ember. 
Itt, most felöltözve. Nagy István 
gyakornok egy gépgyárban. Lenn a 
strandon, ahol süt a nap, ahol bele-
vetem magam a friss, hideg vízbe ós 
ha fejest ugrok, inint valódi éksze-
rek tapadnak rám a csillogó vízcsep-
pek, az vagyok, akinek álmodom ma-
gam. Nincs rajtam ruha és olyat ag-
gatok magamra gondolatban, ami-
lyent elképzelek. Ma gazdag gyár-
igazgató voltam, holnap talán nagy 
költő leszek és holnapután diadalmas 
katona. Mindegy. Hiba csak az volt, 
hogy eddig mindig megtartottam ma-
gamnak nz álmaimat. Ma véletlenül 
elmondtam őket magának. Nem 
akartam hazudni. De olyan szép volt 
másnak lenni, többnek, olyannak, 
mint maga. (Elmosolyodik.) Maga... 
elkényeztetett kis milliomos kisasz-
87.0ny, aki a svájci nevelőintézetből 
jött ide és ha spleenje van, hajóra 
száll, hogy a Földközi-tenger fölött 
nézze az ege t . . . ós i fk i . . . 

A leány (nagy szemmel hallgatta. 
Arca lassan megenyhül. Kicsit gya-
núsan csillog a szeme és csendesen 
belevág a fiú szavába): . . . a k i az 
édesanyjával lakik kétszobás kis la-
kásban a Kálvária téren és ma köl-
csönkapta ezt a fürdőruhát egy színi-
növendék barátnőjétől, aki ott lakik 
a házban, hogy menjen el a strandra. 
Elment és ott találkozott valakivel, 
akit nem akart soha többé l á t n i . . . 

A fiú: Miért? 
A leány: Mert... (Hirtelen megáll. 

Egész idő alatt lassan mentek és 
most ott állnak a ligeti Gerbauct-
pavilion mögött.) Nézze. . . Hol va-
gyunk! . . . 

A fiú: A Gerbaud . . . (Hirtelen 
ötletlel helyet mutat a leánynak egy 
padon, amely ott áll a pavilion mö-
gőt>.) Tessék helyet foglalni... Mind-
ketten pontosan megjelentünk a ran-
devún . . . (Kibontja a kis csomagot.) 
Méltóztassék, hercegnő. . . Kitűnő 
nyáriszalámi és friss viaesuborka . . . 
Gondolom, jól fog esni, hiszen egész 
nap olyan, előkelőek voltunk, hogy 
nem jutottunk az evéshez. . . 

A leány (boldogan kipakkolja a 
maga csomagját): Párizsi . . . Zöld-
paprika . . . (Csillogó szemmel, fris-
sen és vidáman enni kezdenek. Mö-
göttük hallatszik a zene. Elomló fran-

cia valcert játszik. Előttük a Stefá-
nián száguld a sok autó meg kocsi. 
Már nem is vesznek róla tudomást. 
Megették az ételt. A fiú cigarettára 
gyújt és a leány közelebb húzódik 
hozzá. Egyideig csak nézik egymást, 
mosolyognak és hallgatnak. Azután 
a fiú lassan megfogja a leány kezét.) 

A fiú: Holnapután vasárnap van... 
Hová menjünk? Deauvilleba vagy a 
Dolomitokba? 

A népmesék benépesítették az 
emberek fantáziáját rémekkel. A 
vámpírok, farkasemberek, ördögök 
és hasonlók megrontják már gyer-
mekkorunk álmát. De nincsenek-e a 
gyerekszobán túl is rémek? Felbon-
tom az újságot és olvasom benne: „a 
düsseldorfi rém". És ugyanazon a 
héten, amikor Kürten Péter, a düs-
seldorfi kocsis végre lépre került, 
Budapesten is elfogtak egy „rém"-et, 
aki az utóbbi években az óriási tető-
tüzeket okozta. 

Tehát vannak mégis rémek, az 
emberi társadalom rémei. De nem 
viselnek szarvakat, nem fújnak szá-
jukból tüzet. Külsőleg éppoly embe-
rek, mint mi. Köztünk élnek, egy le-
vegőt szívnak velünk. Csak véletlenül 
kerülnek hurokra, amikor már egy 
csomó gaztettük után vannak. 

önkéntelenül felmerül a kérdés: 
nincs-e módjában az emberi társa-
dalomnak, hogy ezek ellen a rémek 
ellen védekezzék? 

Ezen a békés vasárnapi délutánon 
szemben ülök Ferenczi Sándorral, az 
ismert pszicho-analitikus tudóssal 
rendelőszobájában és mialatt fekete-
kávémat keverem, egyenesen neki-
szögezem a kérdést: 

— Lehetséges-e prevenció, vagyis 
ezeknek a társadalmi rétegeknek 
előzetes ártalmatlanná tétele? A lé-
lektan tudománya van-e már azon a 
fokon, hogy előre meg tudja állapí-
tani, hogy ez és ez az ember bűnözni 
fog? 

Mielőtt a tudós felelne, én már 
előre tudom, hogy er re a kérdésre 
nem fogok választ kapni. Miért? 
Olyan ágas-bogas kérdés ez, hogy 
nem lehel kimeríteni rövid újságírói 
intervjúban. És minek felületes vagy 
nem könnyen érthető, sőt félreért-
hető dolgokat elhinteni a közönség-
ben? 

Ezt, ami alább következik, ne mél-
tóztassanak tehát szabályszerű in-
tervjúnak tekinteni. Csak két ember 
beszélgetése feketekávé mellett. Va-
riációk egy téma felett, amelynek 
tárgya: a bűnöző ember. Ferenczi 
Sándor doktort nemcsak azért érde-
mes meghallgatni, mert a lélekana-
üzts legismertebb képviselője ná-
lunk, hanem mert érdekes tapaszta-
latai vannak. 

.4 leány (elpirulva, boldogan): Ide-
jövünk . . . A s t randra ! . . . 

(Még sokáig üllek ott a padon. Az-
után lassan felállnak és elindulnak 
a Ligeten át hazafelé. Lassan belepi 
őket a por és messzetünnek. Már este 
van és az égen fenn szikrázik a sok 
csillag. Az egyik fán kél szürke kis 
madár bújik meg a sűrű lombok 
alatt. Hangosan és vidáman csiripel-
nek. Verebek.) 

— Egy évig tanulmányúton vol-
tam Amerikában — mondja — és 
érdekes tapasztalatokat szereztem 
abban a világban, amely a nagy bűn-
esetek tipikus hazája és ahol a bű-
nösök ellen való védekezés is a leg-
jobban van megszervezve. Amerika 
egyébként is érdekes szerepet ját-
szik a bűnös ember életében. A 
gangster-ek a modern technika, sőt 
a modern haditechnika vívmányait 
használják fel a társadalom ellen 
való harcukban. 

Ferenczi doktor most megmagya-
rázza, hogy Amerikában a bűntettre 
szervezkedő bandákat gang-nek és 
tagjait gangster-eknek hívják. 

— A „gangster"-ek technikai vív-
mányait — folytatja Ferenczi doktor 
— aztán népszerűsíti . . . az amerikai 
film. A mi bűnözőink is néha ameri-
kai eszközökkel, fogásokkal dolgoz-
nak, ahogy a moziban látták. De hát 
ez így van egész Európában. Európa 
ezen a téren is amerikánizálódik. 

Itt én megemlíteni a Leszámítoló 
Bank tolvaját, a kissé naiv Kovács 
Jánost, az ő hands itp.'-jával. 

— A „gangster"-ek életét — foly-
tatja Ferenczi— több amerikai vá-
rosban tanulmányoztam, New-York-
ban, Detroitban, Cincinnati állam-
ban és főként Csikágóban, amely a 
„gang"-ek igazi hazája. Részt vettem 
egy tudományos értekezleten, ahol 
bírák, ügyvédek, orvosok, pszicholó-
gusok, rendőri nyomozók, detektívek 
stb. voltak képviselve, szóval mind-
azok, akik bűnöző emberekkel fog-
lalkoznak. 

A legérdekesebb tapasztalatom az 
— folytatja Ferenczi, — hogy Ame-
rikában a hatósági személyek, hogy 
úgy mondjam, nem is annyira füg-
getlenek a gangsterek világától. Ez 
kényes dolog és nem szeretném, ha 
amerikai barátaim megharagudná-
nak rám, tehát meg kell magyaráz-
nom, miről van szó. A gangsterek 
nemcsak technikai ós tudományos 
vívmányokkal harcolnak a társada-
lom ellen, hanem néha oly nagysze-
rűen szervezkednek, hogy behálóz-
zák magát a társadalmat, „földalatti" 
összeköttetéseik révén éreztetik be-
folyásukat, sőt hatalmukat. Néha egy 
gang hatalmába kerít egy egész vá-
rost és garázdálkodik ott. A bűnözők 

Modern rémek 
— F é l i g i n t e r v j ú — 



e magas iskolájával tehát Lépést kell 
tartania a bűnösök üldözésének és 
az igazságszolgáltatásnak is. Valósá-
gos versenyfutás ez. 

— A ,gangster-"ek — mofdoin 
most én — tehát nagyszerű fickók, 
akik ésszel dolgoznak. De a düssel-
dorfi réni és a budapesti gyújtogató 
ose télien nyilván elmebajosokkal 
állunk szemben, egy kéjgyilkossal és 
egy piromániás emberrel van dol-
gunk. 

— Ezt így látatlanban nem lehet 
eldönteni — feleli Ferenczi. — Én 
mint idegorvos nem mondhatok vé-
leményt olyan esetekben, amelyeket 
személyesen meg nem vizsgáltam. 
. — De általában — kérdeztem én 
— vannak-e oly határozott ismérvek, 
indiciumok, amelyek alapján a mai 
lélektan meg tudja állapítani vala-
kiről, hogy bűnös hajlamú-e? 

— ön arra céloz, van-e „született 
bűnös" — mondja Ferenczi. — E te-
kintetben a tudományos kutatás még 
folyamatban van, az eredmények 
még nincsenek lezárva. És ne fe-
lejtse el, hogy a veleszületettség 
mellett a lélekkutatás ismeri az úgy-
nevezett traumatikux eseteket, ami-
kor valamely megrázkódtatás okozza 
a lelki elváltozást. Nem leliet tudni, 
hogy például gyermekkorában nem 
ért-e valakit oly lelki mogrózkódía-
tás, amely bűnös irányba terelte. 

— A pesti piromániás ember ese-
tében — mondom ón — egy detek-
tív valahogy visszaemlékezett arra, 
hogy ez az ember régebben, még 
télen, azt hiszem, a rendőrségen volt 
valami padlúsfosztogatás miatt és 
míg kihallgatásra várakozott, ruháit 
bedobta a kályhába és a lángokban 
gyönyörködött. Ezen a nyomon indult 
el a detektív és így leplezte le a leg-
utóbbi nagy pesli tűzesetek tettesét. 
De vájjon már akkor, amikor ezt a 
piromániás cselekedetet véghez vitte, 
nem lehetett volna-e felügyelet alá 
lielyezni és ezzel elejét venni a ké-
sőbbi tüzeknek? 

— Csiklandós kérdés — mosolyog 
Ferenczi doktor, — de a rendőrséget 
nem lehet hibáztatni. Hiszen épp ez 
az eset mutatja, ha valóban úgy tör-
tént, ahogy ön elmondja, hogy a ml 

rendőrségünkön mily eszes detektí-
vek vannak, akik bizonyára valami' 
a lélektanhoz is értenek. 

— Személye« tapasztalásból tu-
dom — feleltem, — hogy vaunak ná-
lunk detektívek, akik magánszorga-
lomból igen komoly lélektani tanul-
mányokat folytatnak, mert érzik, 
hogy er re szükségük van. 

— Ezt csak helyeselhetem — fe-
leli Ferenczi. — Általában azoknak, 
akik bűnös emberekkel foglalkoz-
nak, bele kellene merülniök a lélek-
tani tanulmányokba. Nem ártaua, ha 
a rendőrségen, ügyészségen, bírósá-
goknál is képzett pszichoanalitikusok 
volnának. 

Általában — folytatja Ferenczi, — 
szerintem a prevenciónak is egyik 
leghathatósabb és legkönnyebben al-
kalmazható eszköze — a nevelés 
volna. Megint hangsúlyoznom kell, 
hogy igen gyakran a gyermekkorban 
kapja az ember azokat a traumatikus 
behatásokat, amelyek bűnözővé tehe-
tik. Ha a tanítók, sőt a Szülők tudnák 
ezt, a gyermekeket már korán óvhat-
nák azoktól a káros ós kóros hatá-
soktól, amelyek később elhatalma-
sodhatnak az emberben és rossz 
irányba terelik. 

Itt van mingyárt a pirotnánia esete 
— mondja Ferenczi. — Ki piromá-
niás? Amikor nagy tűz van, óriási 
tömeg seregük a lángok köré, ame-
lyektea szemmel láthatólag gyö-
nyörködnek. Ezen az alapon azt is 
lehetne mondani, hogy minden em-
ber piromániás. 

A népies hit — folytatja Ferenczi 
— gyakran ráhibáz érdekes lélektani 
jelenségekre. Igy például a gyerme-
ket, aki gyufagyújtogatásban gyö-
nyörködik, tréfásan meginti: hogy 
ágyba fog urindlni. Ebben az uriná-
lásban ugyanis van valami kéjes or-
ganizmus és összefügghet a piromá-
niával. A prevenció hathatós módja 
tehát az volna, ha a gyermeket már 
zsenge korában leszoktatnák a tűz-
ben való gyönyörködésről, gyufa-
gyújlogatásról, ágyba való urinálás-
ról. Ezzel esetleg egy későbbi gyúj-
togatótól szabadítanók meg a társa-
dalmat. 

Beszélgetésünk véget é r t Nem 

volt hivatalos, úgynevezett tudomá-
nyos intervjú és természetesen azt 
beszéltettem benne, aki alapos kép-
zettségénél, világjártságánól és még 
egyéb okoknál fogvii is alkalmasabb 
volt a kérdés megvitatására. Az ol-
vasó is talált bizonyára tenne sok 
érdekes dolgot és igy egyikünk se 
járt rosszul. Színi Gyula. 

Glória hercegnű 
James Wood, a kalandor, egy fonttali 

a zsebében kereste fel Alexandria egyik 
leghíresebb játékbarlangját. Ezzel az 
egy fonttal akarta maga mellé hfvni a 
szerencsét. Hu nyer, tovább folytatja 
kalandos életét, lm vészit, előveszi kis 
browningját. A játékteremben izgatót« 
tan ieste a rulettgép golyójának ördögi 
t á n c á t . . . A játék egymásután vitte el' 
zsetonjait és amikor az utolsó csont« 
lapocskát akurla az asztalra dobni, 
vulniui rendkívüli dolog történt. A 
zseton kicsúszott kezéből és uz asztal 
alá gurult. Jlirloien utána bújt és az 
asztal alatt különös dolgokat l á t o t t . . . 
Mcgállupltotta, hogy a bank Igazgató-
sága csal. A rulettgépcl meghamisítot-
ták és ezáltal kifosztják a játékosokat. 

James Wood nem döbbent meg, ha-
noin szépen lassan felkereste az Igaz-
gatót és elmesélte neki, hogy mit lá-
t o t t . . . Kétezer fontot kért a hallga-
tásáért . . . 

Ezzel az érdekes résszel kezdődik 

Ernst Klein 
az ismert osztrák regényíró 

Glória Hercegnő 
cimü regénye, amelynek minden sora 
érdekfeszítően érdekes és Izgalmas. A 
regény nemcsak a Kelet bűnös világát 
mutatja be, hanem elvezeti nz olvasót 
az angol urisztokrata társaságokba és 
a nemzetközi kalandorok és kérnek 
titkos búvóhelyére Is. Fellebbenti a fáty-
lat az óriási jelentőségű orosz petró-
leum-szerződés létrejöttének kulissza-
titkairól és egy angol hercegnő izgal-
mas kalandjairól és szerelméről. 

Ennek n rendkívül érdekes regény-
nek a közlését lapunk jövő heti szá-
mában kezdjük meg. l lgyauakkor pe-
dig befejezzük most tolyo regényünket; 
A nizzai rejtély-t. 

Sporthoz és játékhoz 
Nivea-creme! Ez a krém eucerittartalmánál fogva, amely csak a Nivea-
creme alkotóanyaga, könnyen beszívódik a bőrbe. Ugyanis csak a jól 
ielszivódott krém fejti ki védő hatását. NIVEA-CBEME 
megakadályozza, hogy a levegő kiszárítsa a bőrt, fokozza a fény-és napsu-
garak barnító hatását — még borús ég esetén is — és csökkenti a fájdal-
mas leégés veszedelmét. Fény, levegő, nap és mindezekhez Nivea-creme! 

Mindenütt kaphatói 
Dobo«ookéut P --.50-til p a.aw<. TubiMonkfat P l . - t t l P 1.60-* 
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A méregkeverőnők lelke 
Dr. Fe ldmann Sándor megvizsgálta a tiszazugi méregkeverő 
asszonyokat celláikban — Különös tünetek, riasztó á lmok 

A pszichoanalízis bevonul a törvényszékre 
(Saját tudósítónktól) A magyar bírák ítéletei 

a tételes törvényeken és a tradicionális tudomá-
nyok akadémikus megállapodásainak pillérein 
épülnek fel. A pszichoanalízis, ez a sokat magasz-
talt és sokat támadott tudomány még nem vonult 
be a tradicionális tudományok közé, de pénteken 
— a magyar bírák előtt álló gyilkos asszonyok 
lelkére oda fogják illeszteni a pszichoanalízis 
sztetoszkopját. 

A tiszazugi méregkeverőnők lelki világának 
sötétjébe a pszichoanalízis próbál majd fényt vetni. 

A négy gyilkos asszony védője úgy látta, hogy 
nem elég a fizikai organizmus orvosának szava, 

. ebben a különös, az idegek rejtélyes és megfejthe-
tetlennek látszó megnyilatkozásaival túlzsúfolt 
bűnügyben ott kell állni a bírák előtt a lelki or-
ganizmus elferdüléseit diagnosztizáló idegorvos-
nak is, hogy megmondja: milyen szörnyű lelki el-
torzulások, milyen csenevésszé silányult idegek 
eredménye a tiszazugi tömegmérgezés. Ellenőrző 
orvosszakértőt jelentett be ezért a védő s dr. Feld-
mann Sándor, az ismert nevű pszichoanalitikus 
fogja diagnosztizálni a bíróság előtt a gyilkos 
asszonyok tudatos és tudatalatti indulatainak el-
korcsosulását. 

Az idegorvos megvizsgál ja 
„betegeit" 

Az ideggyógyász mielőtt véleményét meg-
mondja a bírák előtt, megvizsgálta "betegeit«. A 
méregkeverőnőket. Vasárnap elment . a szolnoki 
fogház celláiba, s végigvizitálta -pácienseit. Az or-
vos elé állt a négy gyilkos: Lipkáné, aki öt embert 
küldött a másvilágra, Sebestyénné, Kötelesné és 
Holybáné, akik egy-egy gyilkosság bűnéért fog-
nak felelni a bírák előtt. 

Négy fejkendős, siránkozó szavú, összetört, 
megnyomorított testű egyszerű parasztasszony 
nyögdécselt az orvos előtt. Ha kimész a magyar 
falvakba s megnézed az ötven-hatvan év körüli, 
munkától és szülésektől eltörődött testű paraszt-
asszonyokat és megnézed u négy méregkeverőnőt, 
külsőleg nem látsz köztük semmi különbséget. 
Összeomolottak, egykedvűek. panaszkodók, isten,., 
tisztelők. Ha beszélgetsz vejük, a laikus szem nem 
találja meg szavukban a lélek esettsé^ét sem s a 
laikus szentencia <ez: a méregkevetöriők beszámíts 
hatók, vagy legalább is beszámíthatók éppen, olyan-
mértékben, mint amilyen beszámíthatók a hozzá-
juk hasonló iskolázottságú, hasonló sorsban síny-
lődő öreg parasztasszonyok. De az idPTFrvogyiisz 
különös dolgokat tapasztalt a szolnoki fogház cel-
láiban a négy méregkeverő nőn. Például ilyeneket 
tapasztalt: 

— Írja csak alá a, nevét1 — mondta az orvos 
Lipkánénak, elébe tett egy papirost és egy ceru-
zát adott neki. Lipkáné ákombákomos betűkkel, 
remegő kézzel leírta ä papirosra — a leánykori 
nevét. 

— Írja csak alá maga is a nevét! - mondta az 
orvos a másik cella lakójának, a másik méreg-
keverőnek, aki az elébetett papirosra leírta — 
c leávykori nevét. 

Amikor n e m fog a toll . . . . 
Az orvos nem csodálkozott. Ö várta, hogy a 

férjes asszonyok leánykori nevüket fogják alá-
írni. És amikor felszólította őket, hogy ír.iák le 
férjezett nevüket, akkor a méregkeverőnők re-
megni kezdtek, reszkettek egész testükben, mintha 
valami rémséges tett elkövetésére akarták volna 
reábírni őket, rémült szemmel döbbentek a.z or-
vosra s aztán hosszú, unszolásra, nagynehezen, 
sóhajtozva írták le férjük nevét. A különös jelen-
séget megmagyarázza a pszichoanalízis: a mérca-
keverőn&k leány életükben még boldogok volt ~T\ 
Bajuk, sanyarúságuk és szerencsétlenségük, 
amely végül jdejuttnrta őket a rácsok mögé, 
akkor kezdődött, amikor férjhezmentek. Most ret-
tegnek minden gondolattól és menekülnek minden 
gondolattól, amely tragédiájuk elindulásával kap-
csolatos. Éppen olyan jelenség ez. mint amilyen 
a másik: a pn rali ti Vas. ha tnck-érdezik, hogy 
hány éves korában kapta a paraJízist okozó vér-
bajt, azt az évet fogja mondani, amely betegségé-
nek megindulását megelőzte. Ha egy ötvenéves 
paralitikústól. aki 26 éves korában inficiálta 
magát, megkérdezik, Hogy hány éves korában érte 
utói a végzet, azt fogja felelni: »25 éves 
koromban;;. 

Lidércnyomásos álmok 
A pszichoanalitikus az álmaik után érdeklő-

dött Tudni akarta, mi reitőzik az öntudat küszöbe 
mögött. 'Tis '™*srvnt különös dolgokat tapasztalt. 
Lipkáné és Hnlybáné, akik pedig egymástól tá-
vnMfWő e^l'á^ban raboskodnak, ugyanazt álmod-

. iák éjszakáról éjszakára, ugyanaz a lidérc, térdel 
a mellük"-» s szqronaatia a nyakukat. Mindketten, 
azt álmodják, hogy. mennek'a Tiszsniríon, nézik 
a víz folyását, bárnak, járnak, a föld, amelyen 
lépegetnek, pnha a lábuk alatt és ahogy mennoV 
és nézik a tájakat, egyszerre csak a puha föld 
mealazul bakancsuk alatt és beomlik. Belesün-

"peclnel' az" egyre omló földbe,'knpaszkíicbak, eről-

ködnek, levegő után kapkodnak, ki akarnak sza-
badulni a borzalmas szorításból, a puha föld tö-
megéből, amely fojtogatja őket és ez a borzalma-
san fullasztó érzés végigkíséri éjszakáikat. Az 
egyik még azt is álmodta, hogy téglát vitt a kezé-
ben, amikor ment a Tiszaparton és arra gondolt, 
hogy a téglával egy épületet fog fölépíteni, de be-
omlott alatta a föld és a tégla vele együtt be-
süppedt a homokba. Külön cellákban raboskodó 
asszonyoknak közös az álmuk. És a pszichoanalí-
zis . magyarázza a jelenséget: egy forma struk-
túrájú és egyforma élményeket átélt lelkek éj-
szakai megnyilatkozása egyforma. Téglát vittek a 
kezükben, amikor a mérget szorongatták, amely-
lyel megölték hozzátartozóikat, hitték, hogy új 
épületet fognak fölépíthetni, életük új épületét, de 
aztán — beomlik a föld és eltemet mindent, meg-
nyílik alattuk az örvény, amelybe belehullnak 
menthetetlenül és amikor fölébrednek — vastag 
rácsokon keresztül beszürkül a cellákba a hajnal. 

Elsodort éíet 
Lipkáné elmondotta életét, amelyből pszicho-

analitikus ismét súlyos konzekvenciákat tud le-
vonni. Négyéves korában árva lett. Ide-oda vető-
dött, mint egy leszakított kis útszéli gaz a vihar-
ban, házból házba sodródott, tízéves korában már 
csclédeskedett és attól kezdve dolgozott, dolgozott 
szakadatlanul és örökké. Állatokkal hált, állatok 
körül bajlódott mindig s így életének centruma 
az állat volt. Soha férfit nem kívánt. De ösztöne 
megmozdult, amikor -szerelmeseket látott, mert 
érezte, bogv a szerelemben boldogság van s 
ő nem volt boldog soha. Irigyelte a mások szerel-
mét. Jószívű leány volt. Csupa jé szív. A bogarat, 
ha mászott előtte a homokban, átlépte. Ha új ál-
lásba szegődött, kikötötte, hogy a csirke nyakát 
ne kelljen neki elvágnia. Mert irtózott az ilyes-
mitől. Az örömöt nem ismerte. Csák egynek tu-
dott örülni, a jószágnak. A férfiölelést sem is-
merte. Csak a férje ölelte őt, — azt vedig elrmsz-
tította. 'Mojd eszemet vesztem, ha rágondolok,« 
— hajtogatja, szánja-bánja tettét, a. szöynyíísége«. 
ket. amiket elkövetett, -̂ 11 a .megkérdezik, borry. 
miért öjte meg azokat; akiket megölt , azt feleli," 
kögy a férje bírta - rá, -hogy1 ölje. meg arhiágát, 
mert kiforgatta vae-vonából; az asszonyokat pe-
dig, akiknek mérget adott, h o w öljék meg férjei-
ket, nagyon sajnált.a. mert látta,, hogy szenved-
nek a férjeik rosszasárta miatt. A ronccsá romlott 
öregasszonyban élt ray emberi szolidaritás, a 
meggyötört asszonyokkal való szolidaritás és ő, 
akit vert az élet, de akit emberi kéz is annyiszor 
vert minden érdek nélkül, vaerv „lényegtelenül 
kevés pénzért mérget adott a kínlódó asszonytár-
sak kezébe, liogy szűnjön meg a szenvedésük. 

A „démon'kus erő" 
És íey a többi méregkeverőnő állati lelkéből 

is felnyílnak ilyen különös jelenségek a pszicho-
analízis röntgensugarában. Az orvos, dr! Feld-
mann Sándor, aki már megvizsgálta' betegeit s 
aki a pénteken kezdődő főtárgyaláson is figyelni 
fo f ia őket és aki először fogja a masryar bírák 
előtt a .lélekelemzés módszereivel demonstrálni a 
gyilkos asszonyok lelkét, ezeket mondja: 

— A mérgezéseket általánosságban jellemzi, hogy a 
mérgezők a mérget nem közönséges természetű termék-
nek, hanem démonikus erő ado-rányának tekintik. Li-
vius megemlít egy esetet, amikor kétszáz asszony mér-
gezte meg férjét. A XV-ik század Olaszországában kü-
lön taksája volt a mérgezéseknek. Erich Wulfen meg-
írja könyvében, hogy a szultán megmérgezésének 500,: 
a spanyol király halálának 150, a. pápa megölésének 100 
dukát arany volt az ára. A méregkeveréssel foglalko-
zókat általánosságban a primitiv hatalmi érzés jellemzi. 

Sajátságos, hogy a mérgekkel való manipulálás évez-
redek óta női tulajdonság. A Medeában már olvashat-
juk, hogy %a legjobb a nyilt fegyverhasználat, az asz-
szórt yi kéz a méreghez ért jóit. Shakespeare egyik da-
rabjában a mérgezést a kővetkezőkkel motiválja: ha-
talmi vágy, gyűlölet a férjjel szemben, csalódás a há-
zassággal szemben. Két régi nagyon híres mérgezési, 
eset van, amely a tiszazugi mérgezésekkel bizonyos m<H 
tívnmokban és történésekben kongraál. 

A méregkeverőnő, 
aki s o h a s e m nevetett 

— Margarete Zwanzeiger — sorolja fel ezt a két e s » 
tet a pszichoanalitikus — 1760-Iban született és éppen 
úgy, mint Lipkáné, néhány esztendős korában ur. a-
ságra jutott. Kézről-kézre járt a világban, tizenegy-
eves korában, mint Lipkáné, ő in -Igálatba .szegődött. 
Azután elvette feleségül egy ilai Mái' sokkal idősebb 
jegyző, akit nem szeretett. Férje* meghalt 6 őt a legna-
gyobb nyomorban hagyta. Egy bírósági hivatalnok há-
zába került, ahol a házastársak nagy viszályban éltek 
egymással. Margareta megmérgezte az asszonyt, abban 
a reményben, hogy ő, aki a házvezetőnője, a ház törvé-
nyes asszonya lesz. De reményeilaeu csalódott. Elhagyta 
a házat é.s e-gy fiatalemberhez saegődött házvezetőnőnek. 
Amikor a fiatalember nem vetto el őt feleségül — gazdá-
ját is megmérgezte. Innen egy gyermekes asszony há-
zába került, az asszonyt megmérgezte, azt remélvén, 
hogy a férj el fogja őt venni feleságül. Ebben a remé-
nyében is csalódott s akkor megmérgezte a csecsemőt 
is. Margareta Ztvanáger törpenövésű, rút, g hámor f-n 
leány volt, akit soha senki nem látott nevetni. Csuszá-
in ászóan nyájas volt mindenkihez. A világgal szemben 
el volt keseredve, mindenkit ellenségének hitt, mert 
sohasem szerette őt senki. Az akkori törvényszéki or-
vosszakértők azt írták róla, hogy ellenállhatatlan erő 
kinyszerítette a gyilkosságokra: úgy gondolta, hogy a 
méreggel kisiklatja a sors vonatját arról a vágányról, 
amely neki csak boldogtalanságot jel-intett. 

— A kriminálpszichológiában nagy szerepet töltött 
be Madame Voisin. 1670 körül élt Párizsban, amikor 
Párizs tele volt méregkeverőkkel és méreggel kereske-
dett úgyszólván mindenki. .Madamo Voisin iparszerűen 
űzte a méregeladást. A híre olyen rejtelmes volt, hogy 
Ezok, akik a mérgezést végrehajtották, nem is érezték 
magukat bűnösnek, annyira Voisin asszony szuggesz-
liója alalt ál! ttak. (Éppen így vagyunk Tiszazugban 
is: ott is élt Mme Voisin, a bábaasszony, aki a mérget 
osztogatta és'aki végül is megmérgezte magát.) 

A beszámí íhatóság 
Dr. Feldman» Sándor szetrint a beszámítható» 

ság kérdésében ma már nem lehet arra az állás-
pontra helyezkedni, mint amilyenre az iskolai 
psziehopatria helyezkedik, aljaikor csupán a testi 
épséget tekinti mérvadónak. A modern orvosi lé-
lektan nagy súlyt helyez az indulatok szerepére a 
lelki életben s a lelki abnorm alitást a testi épséar-
től vagy betegségtől teljesen függetlenül ítéli meg. 
Van •— szerinte — általános és van részleges be-
számíthatatlanság. van nyílt és rejtett beszámít-
hatatlanság. Ez az utóbbi azejkra vonatkozik, akik 
bevallják bűnüket, indokolják is bűnüket, de a 
pszichoanalitikus orvos látja, tudja, hogy a bűn 
megindokolása lényegében nem igaz. mo'rt az il-
letőt nem az általa elmondott indokok vitték a 
bűn útjára, hanem lelkének mélyén-olyan fontos 
és rejtett indokok működnek, amelyek, érteimét és 
kritikáját öntudatlanul is végzetesen befolyásol-
ják. A tiszazugi mérgezőnők is megindokolják, 
hogy miért követték el bűneiket de az o indoko-
lásuk felületes és helyt nem álló. Ha ezekhez a 
rejtett lélektani motívumokhoz .hozzászámítjuk azt 
a miliőt, amelyben a gyilkos asszonyok éltek, fel-
nevelkedtek, azt a szociális lelki és gazdasági és 
kulturális nyomorúságot., amelyben sínylődtek, ak-
kor a pszichoanalízis véleménye csak, egy lehet: a 
gyilkos asszonyok éveimé jvak. értelmileg beszá-
míthatóak, de lelkileg abnormálisajc, indulatilag 
b eszámíthat atlanok. 

Mindezt természetesen a főtárgyaláson részle-
tesebben és alaposabban fogja kifejteni az ideg-
gyógyász. És véleményét jobban leheí majd nyo-
mon követni mindenkinek, mert celláikból, mint 
fogságbaejtett, pórázon vezetett nyomorult álla-
tok, a nyilvánosság elő fognak állni a tiszazugt 
méregkeverőnők is. Szirmai Rezső 

Árakat nem hi rdetünk! 
E hó 9-től kezdve a 

elismert kitűnő szőrmeáruit mélyen 
leszállított árakon árusítjuk. 
Csak az vásáro l olcsón, aki jót vesz! 
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A rendőri nyomozás eddigi eredményei 
ftlapján többféle kombináció merül fel, me
lyeket lélektani tudásunk segítségével vizs
gálat tárgyává kell és lehet tenünk.

Bár bizonyosat még nem tudunk, de 
mindegyik kombinációval, mint lehetőség
g e lszá m o ln u n k  lehet és jogosultak is va- 

' gyünk véleményt nyilvánítani.
Az első — bár valószínűtlennek tetsző — 

lehetőség, hogy Matuska kommunista és
- jgy egy eszme szuggcsztiv befolyása alatt 

követte el a biatorbágyi merényletet. A nyo
mozás eddigi eredményei ezt nem igazolják, 
de lélektanilag elképzelhető, hogy egy

' eszme szuggesztiv befolyása alatt ilyen tettre 
vállalkozott. De még Így is felmerül az a 
gyanú, hogy csak a már ab ovo lelkileg beteg 
ember vállalkozik arra, hogy — bár eszmei 
és általa ideálisnak érzett cél érdekében — 
ilyen tömeggyilkosságra vállalkozzék. Mert 
egészen más az, ha valaki, például, háború 
esetén vállalkozik arra, hogy az ellenségben 
ilyen módon kárt tegyen, mert akkor az 
fegyéu, aki erre vállalkozik, lényegében nem 
számit egyénnek, hanem az egy célra be
állított nagy tömeg egyik végrehajtó szené
nek és mint ilyen lclkiismerete előtt telje
sen felmentve érzi magát. Matuskánál ez ki
zárható. legfeljebb arra gondolhatunk, hogy 
mint már ab ovo beteg ember, könnyén 
Volt erre a vállalkozásra rábírható.
• Egy másik felmerült kombináció, hogy 
hipnotizálták.

Ez lehetséges és elképzelhető. De csak 
- beteg embert lehet tömeggyilkosságra 

hipnotizálni és elkövetheti hipnózis 
nélkül Is.

- Már több Ízben megkísérelték, hogy általá
nosságban egészségesnek mondható embe- 
retet gyilkosságra, vagy más bűn elköveté
sére, a hipnotikus szuggesztió segítségével, 
rábírjanak és a kísérletek nem sikerültek.

■ IÁ kísérleti személyek csak úgy viselkedtek, 
mintha elkövetnék a szuggerált cselekede
tet, a mozdulatot megkezdték, de a teltet 
végre nem hajtották. Csak oly esetekben si
kerülhet az ilyért kísérlet, midőn az illető 

. a hipnotikus szuggesztió felmentő köntösére 
' várt, hogy a teltet, melyet amúgy is elkö

vetne, ténylegesen és könnyebben el is kö 
Vesse.

Különben Is tudjuk, hogy a hipnózis 
alatt az öntudat és a kontroll nem 
hiányzik és a hipnotizált személy a 
hipnózis után rábírható arra, hogy 

mindenre visszaemlékezzék.
Harmadik lehetőség, hogy Matuska elme

bajos. Ma még nincsen vérérvényesen el
döntve, hogy az „elmebaj" agyi elváltozá
soknak a következménye, vagy pedig az 
ember telki visszamaradása, az Én rögzi- 
tődése egészen régi és primitív fejlődési stá
diumhoz. Lehet, hogy a kettőnek keveréke. 
De akárhogy is van, nem minden elmebajos 
v á l l a l k o z ik  a r r a , hogy a biatorbággihoz h a 
s o n ló  merényletet elkövessen. Úgy lehelne 
mondani, hogy az esetleges — finom struk
túrájú — agyelváltozás, illetve az Én pri
mitív állapota, c s a k  lehetővé teszi azt, hogy 
az illető a teltet elkövesse, de a tettet nem 
létesíti, a  tettnek nem a forrása.

Úgy tudjuk, hogy az ember agresszív 
lénynek születik. Agresszívnek oly értelem
ben, hogy a lelkiismereti lélekrendszer ki
alakulása előtt neon ismer más törekvést, 
mint hogy elpusztítson mindent, ami útjá
ban áll és tekintet nélkül törekedjék arra, 
amiből kedvtelése, jobban mondva, kéjnye- 
lesége van.

Ebből az agresszivitásból a szexuali
tás, az erős, formál más energiát. A 
szexualitás a szerétéihez visz el és az 
agresszivitást munka-törekvéssé ala

kítja át.
'Az elmebajos — bármilyen álláspontra is 
helyezkedjünk az elmebaj megítélése tekin
tetében — ezt az átalakítást nem hajtotta, 
nem hajthatta végre és nála az Erős és az 
agresszivitás mint különálló törekvés ma
radhat meg egymás mellett.

Felmerült az a kombináció is, hogy Ma
tuska esetében az „egy test két lélek" je
lenségével állunk szemben. Bár kétségtelen, 
hogy ilyen esetek előfordulnak, nem tudunk 

. még arról, hogy . Matuska tényleg ..kettős" 
életet clt volna, hiszen abban az esetben, ha 
igen, nem számolhatna be arról, amit elkö
vetett. Ettől a lehetőségtől tehát el kell te
kintenünk.

Nem tekinthetjük Matuskát u. n. „normál- 
bűnösnek" sem. A normálbünös nem ismer 
morált, úgy nőtt fel, hogy „Énfelettese11, 
íizaz, letkiismerete,' ki sem alakult.

A normálbünös azonban nem követ el 
a . biatorbágj-ilioz hasonló tettet cs

arra még fizetség ellenében sem vál
lalkozna, mert tulkockázatosnak ta

lálná a várható haszonhoz képest.
A normálbünös kielégíti vágyait, nála nem 
tapasztalhatók szexuális fonákságok, öl is, 
ha kedvtelésének valami útjában áll, de 
maga az öles nála nem kedvtelés, mivel 
egyéb kedvtelései kielégítik.

Ezek után, ha eltekintünk attól a lehető
ségtől, hogy Matuska elmebajos lehet, még 
csak egy — valószínű — lehetőség marad 
hátra, melyet a nyomozás eddigi adatai is 
támogatnak: Matuska parapathiás bűnös.
Magyarán:

lelkibeteg ember, akinek Ielküsmerete 
van, értelme, tájékozódása kifogásta
lan, ennek dacára bizonyos Impulzu
sok annyira uralkodnak rajta, hogy 

nem tudott nekik ellentállani.
Olyan cselekedetet nevezünk impulzivnak, 

mely azáltal létesül, hogy az öntudatot egy 
indulat legyőzi. Az impulziv cselekedeteknél 
a tudatos fékrendszer ki lesz kapcsolva. Az 
értelmi és erkölcsi fékrendszer megvan, ezt 
azonban egy indulat tulharsogja, legyőzi.

Többek között ilyen impulziv cselekedet 
a kleptománia, a vándorlási kényszer, a 
gyujtogatási kényszer is. Matuska nagyon 
közel áll az impulziv gyujtogatóhoz.

A régi pszichiátriai irodalom sok esete és 
az orvosanalitikai gyakorlat bizonyítja, hogy 
a gyujtogatónak a gyújtogatás szexuális 
örömet szerez, öröme van abból, hogy a tü
zet láthatja.

A gyújtogató szadista, tüzfantáziákkal, 
aki látni szereti, amint emberek és ál

latok elégnek.
Minden impulziv cselekedet két egybe

folyó forrásból fakad: mindenhatónak tenni 
és kéjhez eljutni.

Ha kitűnik, hogy Matuska ebbe a kategó
riába sorozható, akkor feltételezhető, hogy 
mindenhatónak érezte magát, akitől ernbe- 
rek és vagyonok sorsa függ és sokkal kong- 
nyebb ezt a mindenhatósági érzést rombo
lással megszerezni, mint alkotással. Már 
maga a destrukcióval megszerzett minden
hatósági érzés is járhat élvezettel, de ezt 
még fokozhatja az impulziv cselekedet 
szexuális forrása is. A normális szexualitás
nak ilyen impulziv cselekedetre szüksége 
nincsen. Mint mondottuk, a rendesen ki
fejlődött szexuális érzés a szeretet szolgála
tában áll és távol van tőle a destrukciós, a 
romboló, a kegyetlenkedési törekvés.

Jól ismerjük már azokat az okokat, 
melyek a szexualitás normális fejlő
dési menetét megzavarják és úgy In
tézik, hogy az agresszivitás a szexuali

tás szolgálatába álljon.
Természetesen nem tudhatjuk, hogy Matus
kánál — amennyiben ő egyáltalában ide 
lesz sorozható — melyik szerepel eme okok 
közül. E pillanatban azonban ez nem is 
fontos. A lényeges az, hogy egy ember testi
leg és értelmileg teljesen normálisan fejlőd
het, sőt — látszólag és ténylegesen — kül
sőleg szexuálisan teljesen normálisan visel
kedik, ennek darára megmaradhat benne 
egy gyermeki benyomás, egy régi kéjnek az 
emléke, mely őt arra kényszeríti, hogy azt 
megismételje. Ez a benyomás, ez a kéj, — 
bizonyos erők hatása alatt — teljesen ki
vonta magát a normális szexuális fejlődés
ből és hiába éli a rendes szociális házas
életet, időnként, vagy állandóan — a nor
málissal párhuzamosan — fennmarad az 
impulziv régi kielégítésének a szükséges
sége, helyesebben kényszere Is.

Ebből a szemszögből tekintve lényegtelen, 
hogy az impulziv kéjcselekedet segítség nél
kül tör ki, vagy pedig valamiigen elmekór
forma keretében. Hiszen nem minden elme
bajos futott eddig ki Biatorbágyra hidat és 
vonalot robbantani.

A magja az ilyen cselekedetnek a min
denhatóságra való törekvés és a vágy, 
a szexuális vágyat — kóros formában 

— kielégíteni.
De nemcsak egy gyermekkori benyomás, 

vagy kéjnek az emléke dolgozik az ilyen 
impulziv cselekedet mögött. A külső világ 
hatása alatt a szexualitás igyekszik a szo
ciálisan elfogadott keretbe beilleszkedni. De 
tudjuk, hogy vannak súlyos gátlások, me
lyek, teljesen normális értelmi működés 
mellett is, ezt a beilleszkedést, illetve azt, 
hogy ez a beilleszkedés tökéletes legyen 
megakadályozzák. És ilyenkor — sajnos — 
még a felfokozott erkölcsi érzés sem tudja 
az impulziv cselekedet erejét még csökken
teni sem. Próbálkozhat azzal, hogy a vallá
sossággal tartsa sakkban önmagát, nem si

kerül. Sőt. A visszatartott és pangó ímpul- 
zivitás még erősebben tör utat magának 
és még ezért is szükség van nagy és borzal
mas tettek elkövetésére, mert amikor úgy 
látja, Hogy sikerült neki masszív hidat meg 
ingatni, a technika kolosszusait ledönteni, 
önmagát érzi felszabadultnak és ebben a 
pillanatban felszökik mindaz, amit eddig az 
erkölcs és az értelem tartott vissza: a kéj.

A kóros szexuális öröm ismertető jele, 
hogy formailag távol 611 a normálistól és 
minél távolabb áll, annál jobban kielégít.

Az erkölcsi érzés megvan, a lelki- 
ismeret megvan, sőt a tett után a sú
lyos lelkifurdalás Is: de éppen ez az, 
amire ilyenkor szükség van, mert így 

a kontraszt nagyobb.
És a perverziókat jellemzi az ilyen kontrasz
tokra való törekvés.

E hasábokon el kell tekintenünk attól, 
hogy a perverziók lélektanával részletesen 
foglalkozzam. Csak arra térhetek ki, amiről 
már a nyomozás során a napisajtó is meg
emlékezett: Matuska állítólagos előszereteté
ről gyászruhás nőkkel szemben. Sajátságos 
érzéki nyugtalanság fogta el, ha gyászruhás 
nőket látott és követnie kellett őket. Ez a 
jelenség ismeretlen előttem és eddigi gya
korlatomból szerzett tudásom alapján nyi- 
latkozhatom felőle; valószínűnek tartom és 
elfogadhatónak, hogy Matuskánál fennáll.

Normális embernél a Szexualitás az életet 
jelenti és a szexualitás hatását rontja min
den, ami a halálra emlékeztet. Szexualitás, 
mint az élet jele, merőben szemben állanak 
egymással. De lehetnek körülmények, me
lyek közel hozzák őket egymáshoz.

Kis mértékben és nagyon a lélek mélyén, 
egészséges embereknél is megfigyelhető a 
szexuális érzés fokozódása temetések után

A más halála, a más gyásza, a magunk 
megmaradt életünk értékét fokozza fel
és az életnek ez a felfokozott érzése 

újabb tápot ad a szexualitásnak.
Ott, ahol a szexualitás bizonyos gátlások 

elé kerül, ha az Én nem tudja a rendes 
szexuális formát teljesen és állandóra el
fogadni, ott az ösztön minden kínálkozó 
lehetőséget elfogad, azt azonnal megragadja, 
hogy szelepet nyithasson és a: ösztön-
feszültségtől felszabadulhasson.

Eltekintve esetleges gyermekkor! emlé
kektől, — hiszen nem ismerjük még Matus
kát — a gyász elvezethet a nekrophiliáig, 
a hullakedvtelésig. Az élő hús visszariaszt
hat, növeli a gátlást, a kóros tzégyenérzést. 
A hulla az nem mond ellent, néma marad, 
könnyíti — az ilyen embereknél — a gát
lásokat és az ösztönre felszabaditólag hat 

A gyász lehet tovább még a boldogtalan
ság jele is. Aki gyászol, az elveszítette azt, 
akit szeretett, ezt a szeretetet pótolni kell, 
a boldogtalan nő kevesebb ellenállást ta
núsít és a gátolt embernek a gyászoló nő
nél az n képzelt könnyedsége van, hogy úgy 
viselkedhet, mintha vigasztalni, kárpótolni 
akarna és a gátolt ösztön ezen könnyítő 
Ariadne-fonaí segítségével csalja ki magát.

Közben mit sem törődhet azzal, hogy szo
ciálisan mennyire elitéit keretet választott; 
hogy embereket áldozott fel. Talán elkép
zelte, hogy mennyj ember fog gyászolni, a 
gyászruhás nők számát akarhatta szaporí
tani, mert

az impulziv vágynak sok-sok lehető
ségre van szüksége, az egész világot 
benépesítené mindazzal, amire szük

sége van.
Matuska „valószínűségi portréja“ tehát 

igy festene: egy lélektani értelemben vélt 
elmebaj keretében, vagy eme keret nélkül, 
Matuskánál eddig ismeretlen — de az or
vosi gyakorlatban egyébként jól ismert — 
okokból kifejlődött erős szadisztikus és 
szexuális agresszivitás, mely ellenállhatatlan 
impulziv erőként arra kénvszeritette, hogy 
egyrészt mindenhatósági érzését, másrészt 
perverzitásba öltözött szexualitását, kielé
gítse. Intellektusa ezek mellett teljesen hi
bátlan maradhatott. A gondosság, a preci
zitás, mellyel terveit végrehajtotta, a nagy 
idő- és pénzáldozat, melyeket rájuk fordí
tott, egyrészt elmebajra utal, másrészt az 
impulzivitás szokatlan és eddig csak ritkán 
tapasztalt erejére, melyet eddig a pszicho
patológiában csak keveset ismerhettünk 
meg.

Tudjuk, hogy nagyon sok ember járkál 
közöttünk súlyos kriminális törekvésekkel, 
tudjuk, hogy a szexuális eredetű impulziv 
törekvések nagyon sok embernek keserítik 
el az életét, de Matuska esete, amennyiben 
egyáltalában ide sorozható lesz, párját rit
kítja és vizsgálata az orrosléleklant sok 
adattal gazdagíthatja.

Az orvosanalitikus nem tehet mást, 
minthogy betegnek nyilvánítja Matus

kát.
Más kérdés, hogy a társadalom — a tör
vények segítségével — hogyan védekezzék 
ellene. A borzalom mellett, melyet tette ki
váltott, orvosi szánalmunk is az övé: vég
eredményben szerencsétlen ember,. akinek a 
pillanatnyi boldogsághoz annyi ember éle
tére, vérére, gyászára és döbbenetére volt 
szüksége.

Az igaz feladat csak a tanulság levonása

téliét: a prevenció, « megelőzés. Mindinkább 
megnyílnak előttünk a léleknek eddig nem 
is sejtett mélységei, ai erők, melyek az em
bert és a társadalmakat uralják. Évezredek 
óta küzd egymással az uralomért a magas 
és az alacsony, az isteni és az ördögi.

Törekednünk kell arra, hogy az öröm és 
szeretet útjait szabaddá tegyük, hogy tőlünk 
telhetőleg megakadályozzuk az ilyen bor
zalmaknak a lehetőségét.

Az ember nagy tud lenni a szeretetheti, 
de úgy látszik még nagyobb a gyűlöletben 
és kegyetlenségben.

Amig egy dolgozó 
nő eljut odáig, hogy
megírja keserves helyzetét

Irta Teszler Dóra dr. ügyvéd
Százszor hallgattam el, százszor szerettem 

volna leírni, százszor meggondoltam magamat, 
de most már kikivánkozik belőlem: Nem lehet 
ezt tovább elhallgatni, nem lehet ezt tovább 
meggondolni, nem lehet már arra appelláíni, 
hogy az Istenér, Uraim! hát nem látják, hogy 
az ilyen viselkedéssel csak a saját gyengeségü
ket, rosszindulatukat,, a kultúra mázával olyan 
ügyesen takargatott örök ellenségeskedésüket a 
nőkkel, a női munkaerővel szemben, árulják -el.

Mert akármit is mondanak az illetékesek, 
vagy .az illetéktelenek, tény az, hogy nálunk 
még ma is, szégyenlem ezt leírni, de még ma is, 
megmosolyogják a dolgozó nőt, még akkor is, 
ha történetesen az a dolgozó nő tartja el mun
kájával éppen ezt a mosolygó valakit, aki lehet 
nő is és éppen ez a legszomorubb, hogy reudi 
szerint az illető valaki mosolyog legjobban. -

Szinte látom, hogy milyen mélységes felhá
borodással dobják félre a lapot, vagy legjobb 
esetben lapozzák sietve el ezt az oldalt azzal, a 
düuös felkiáltással vagy gondolattal, kinek mi
lyen a temperamentuma, hogy hogyan is lehet 
a mai szörnyű, keserves, búval bélelt világban 
ilyen nevetséges problémán keseregni. Látják 
kérem, már megint itt a nevetséges szó. Hát ez 
az kérem, hogy egyáltalán nem nevetséges, ha
nem éppen ma, most, ebben a rettenetes, ebben 
a nyomorral, szegénységgel teli zűrzavaros 
időkben, nagyon is aktuális a kérdés. t

Mert miről is van itt szó tulajdonképpen? 
Arról, hogy ma már szinte lépten-nyomon azt 
halljuk, nagyon sok embertől, aki mindezideig 
a világ legtermészetesebb dolgának tartotta, 
hogy családfenntartó legyen, hogy nemcsak ma
gát tartsa el, hanem az arra rászoruló hozzá
tartozókat is, mondom gyakran és leplezetlenül 
halljuk, hogy képtelen, hogy nem tud, fiogy ha 
meggebed, még akkor sem tud eltartani senkit 
— de még saját magát sem, — Hát mikor ezt 
halljuk, látjuk, tapasztaljuk, szabad akkor meg
mosolyogni azt a nőt, aki dolgozik, aki segíteni 
akar, aki igyekszik magát eltartani? Vagy talán 
azt hiszik, hogy az a nő passzióból dolgozik? 
Ördögöt! Tudományszomj? Dehogy isi Hol va
gyunk már altól? Vagy azt hiszik, hogy a dol
gozó nő nem tudja azt, hogy ez nem a legfőbb 
hivatása. Hiszen éppen ez a legszebb benne, a 
legbámulatraméltóbb, hogy tudja ezt és mégis 
dolgozik, lemondva a szebb . hivatásáról, vagy 
ami igen gyakori, amellett a hivatása mellett 
még dolgozik is, mert ez nála Kenyér, Megélhe
tés! Higyjék el, hogy csak ez a kettő a fontos 
számukra és semmi egyéb.

Szörnyűség! Most látom csak, hogy mennyijét 
eltértem a szorosabb értelemben vett tárgytól. 
El akarom mondani ugyanis azt az esetét, ami 
kiváltotta belőlem ezt a jeremiádát.

Bírósági tárgyalás. Nő és gyereklartásl per, 
Felperes: egy fiatal, szolid, nagyon szerencsét
len munkásleány, akit mindenétől, becsületétől, 
a jóban, a szépben, nemesben való hitétől meg
fosztva, rutul kijátszva otthagyott egy lelkiis
meretlen, hogyismondjamcsak, hiába, ez a leg
megfelelőbb szó, csábiló!

Ezt a felperest képviseltem én, mint ügyvéd 
a tárgyaláson. Hangsúlyozom ezt a szót, hogy 
„ügyvéd", mert az ügyvéd, tekintet nélkül arra, 
hogy férfi, vagy nő, a tárgyalóteremben ügyvéd, 
mindentől, mindenkitől független ügyvéd. És 
mint ilyen immunis. Ugyláiszik azonban, hogy 
mégsem egészen immunis, mert. . .  mert kérem 
szépen, ha szabad igy kifejeznem magamat, ész
reveszik a nemét. Hihetetlen és mégis igy tör
tént. A szóbanlévö ügyben bizonyítást rendelt 
el a bíróság. Mielőtt azonban erre sor került 
volna, a biró ur hozzám fordult, hozzám az 
ügyvédhez és azt kérdezte: „De nem fogja
önagyságát zsenirozni?" Én megengedem, sőt 
meg vagyok győződve, hogy ezt a kérdést az 
udvariasság, a jóindulat szülte, de bennem, és 
erről nem tehetek, a legretlenetesebb visszaha
tást váltotta ki. Hát egy ilyen intelligens, ma
ga sképzettségü ember, mint a biró ur, hát ez is 
lehet elfogult, ez is gondolkozhat egy percig is 
azon, hogy az, aki ott ül a védői székben férfi, 
vagy nő? Lehet az, hogy abban nem az Ügyvé
det látja, hanem a nőt. Mondjanak akármit is, 
én még ma sem tudok az esetről nyugodtan 
Írni. Úgy ért ez a kérdés, mint egy kegyedén, 
velőkig ható ostörcsapás! Még most is sajog, de 
nagyon ám! Mi ez? Gúny? Megvetés? Rendre
utasítás azért, mert nő létemre vállalom a vé
delmét egy szerencsétlen nőtársamnak? És ez, 
ez fáj a iegjobbanl Hát azl lehet, azt szabad, 
egy nőt teljesen tönkretenni, nyomorultul ott
hagyni, ügyében Ítélkezni, csak azért, mert férfi 
valaki? De nem szabad, nem lehet védenj, vi
gasztalni, jó tanáccsal ellátni, csak azért, mert 
nő valaki? Hát mi, dolgozó nők, még mindig 
itt tartunk? Nem lesz ennek vége sohasem? 
Hiába minden? Komolysági Felkészültségi Te- 
belség!

Ne haragudjanak rám, kérem, de ez az ésef, 
valami olyan hallatlan elkeseredést váltott, ki
belőlem, hogy nekiültem ,és „elkövettem: ezt a 
cikkel!"

VA
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A düsseldorfi rém 
Tőrrel átdöfött, ismeretlen leány a düsseldorfi tömeggyt lkos 
huszadik áldozata — A kéjgyilkos névtelen levele nyomán 
ásták ki az áldozatot — Berlin két leghíresebb detektíve n y o m o z 

Düsseldorfban 

A lainzi gyilkosságot is a tömeggyilkos követte el? 
Düsseldorf , uovember 16. 

(A Pesti Napló tudósítójától.) 
• A t i tokzatos ké jgyi lkos garázdá lkodása való-

ságos tömegrémületet okozott Düsseldorfban. Az 
emberek egyébről sem beszélnek, mint róla, az 
i smeret ien rémről . Napról n a p r a anyák és apák 
valóságos ostrom a lá fog ják a rendőrség épületét 
és kétségbeesetten jelentik, hogy e l tűnt a lányuk. 
Ezek a jelentések m á r a tömegizgalom következ-
ményei , mer t ha va lamely ik düsseldorfi leány fél-
ó ráva l • később megy haza ebédelni, min t máskor , 
a szülők m á r meg sem v á r j á k érkezését, hanem 
•rémülten rohannak a rendőrségre és jelentik 
leányuk eltűnését. 

A rendőrségen p róbá l j ák m e g n y u g t a t n i a fel-
zakla to t t szülőket, de a szörnyű véres titok ár-
nyékként borul\ a városra, Düsseldorf lakosai pa-
naszkodnak, hogy aludni sem mernek, minden 
zörrenésre fö l r i adnak és minden idegenben a 
gyilkost ' sej t ik . A rendőrség egyelőre nem is gya-
n í t j a , ki- lehet az. aki vég reha j to t t a a sorozatos 
gyi lkosságokat . Eddig már húsz áldozata van a 
titokzatos kéiayilkosnak. Mind a húsz áldozat nő, 
mégpedig többnyire fiatal leány. 

H á r o m névtelen levél 
Az áldozatok között von olyau is, ak i t még 

vem tudtak agnoszkálni. A gyilkos két nap óta 
egymásután küldi a névtelen leveleket a rendőr-
ségnek. E g y i lyen névtelen levél a l a p j á n akad-
tak rá a huszadik áldozat, hullájára. A re j té lyes 
gyi lkos egymásu tán három levelet küldött. Az 
elsőben leír ta, hegy hol kell ásniok, hogy ráakad-
j a n a k á ldoza tá ra : a rendőrök tegyenek 150 lépést 
'az egyik kültelki kocsmától, ott találnak egy kö-
vet, emeljék fel és ássanak alatta, 

A névtelen levél h í r é r e óriási tömeg lepte el 
a kültelki vendéglő környékét, ahol a rendőrség 
megkezdte az ú j a b b áldozat hol t testének fe lkuta-
tásá t . Néhány órá ig h iába .kereste azt a bizonyos 
követ a rendőrség. Időközben azonban újabb néVt 
téten levelet kaptak. Ebez a levélhez már pontos 
térképet mellékelt a ' törneggyilkö'S. éSttW" f íédig 
még egy harmadik levél is érkezett, melyben a 
gyilkos bejelentet te , hogy az áldozat, ak inek holt-
testét meg fog ják t a lá ln i a kő a la t t a gödörben, 
18 éves volt. 

Női holttest a kő alatt 
Hosszas keresés u t á n a rendőrök végre rá-

akadtak a kőre és ásn i kezdtek alatta.. Körülbelü l 
fé lméte rny i re á s t ak le, amikor egy női kabátot 
pillantottak meg. A kabá t véres volt. Alóla két 
női cipő bukkant elő. Most m á r csak néhány cen-
t iméte rny i ro kellett tovább ásni és ráakadtak a 
fiatal leány holttestére. 

A holt tes tet m i n g y á r t beszál l í tot ták a bonc-
tan i intézetbe, ahol az orvosok megvizsgál ták . 
A banda l egú jabb áldozata körülbelül két hete 
volt a földben. H a l á l á t három mély szúrt seb 
okozta, amelyet tőrrel ejtettek rajta. 

A rendőrség kezében egyelőre a legfontosabb 
dokumen tum ez a három névtelen levél, amely a 
huszadik áldozat s í r j á r a i r ány í to t t a a ügyelmet . 
Mind a há rom levelet rotációs papírra írták. A 
papír, ny i lván valamelyik düsseldorfi ujságválla-

lat nyomdájából került ki. Detcktíve-k j á r t á k 
sor ra a n y o m d á k a t és összehasonl í tot ták a névte-
len levelek p a p í r j á t azokkal a rotációspapírok-
kal, amelyeket a nyomdák használnak . Minden 
nyomdából v i t tek él p a p í r m i n t á t és most szakem-
berek fog j ák megál lapí tani , vaj.ion a névtelen 
levelek p a p í r j a melyik újság-vállalat tól kerü l t ki. 
Et tő l az összehasonlí tástól azonban nem vár 
sokat a rendőrség, mert valószínű, hogy a névte-
len levelek írója makulatúraként szerezhette be 
a szakadozott rotációspapirt. A levelek í rásából 
is ba josan lehet következtetni a levélíró szemé-
lyére. Az í rásszakér tők megf igyel ték , hogy mind 

a .három levelet elváltoztatott hetükkel írták, 
valósz nűleg balkézzel. 

Két híres berlini detektív 
Düsse ldor fban 

A düsseldorfi r endőrség önként kért segítséget 
a berlini rendőrségtől, ame ly két leghíresebb bűn-
ügy i detekt ívét ' kü ld t e Düsse ldor fba . Most érke-
zett meg a két de tek t ív : fíennat és Busdorf. Mind-
ket ten már előzőleg Berlinben nyomoztak a düs-
seldorfi kéjgyilkosságok ügyében, m e r t ú g y ér te-
sültek, hogy a gyi lkos g a r á z d á l k o d á s á n a k szálai 
Ber l in ig nyú lnak . 

Gennat, mielőt t Düsse ldo r fba u tazo t t volna, 
mégegyszer gondosan átolvasta azt a, kihallgatási 
jegyzökönyvet, amely Bauer állítólagos gyilkosá-
nak vallomását tartalmazza. Ber l inbon ugyan i s 
Gennat hallgatta ki Bauer Gusztávot és a detek-
t ívnek az a g y a n ú j a t ámad t , hogy a lainzi gyil-
kosság talán összefüggésben van a düsseldorfi tö-
meggyilkosságokkal. De ez csak feltevés és Gen-
nat , ak i egyike a legkiválóbb ber l in i detekt ívek-
nek, most Düsseldorfban folytatja nyomozását, 
hogy fe lku tassa a tömeggyi lkost . A más ik berl ini 
detekt ív, Busdorf is kiváló rendőrt isztviselő, aki 
legutóbb a magdeburgi gyilkosság felderítésén fá-
radozott. 

Véres levelezőlapon újabb gyilkosságot 
jelentett be a r é m 

Ügy látszik, az _ e lvetemedet t tömeggyi lkos 
ú j a b b áldozatot ker í te t t ha t a lmába . A rémü-lt 
szülők között, ak ik a r endőrség épüle tében tolon-
ganak , megje lent egy Neumann nevű tisztviselő 
és je lentet te , hogy 10 éves Hellmuth nevű fia el-
tűnt. E l tűnése u t án néhány óra m ú l v a egy képes-
lapot kapott a fiútól, amelyen csak ennyi á l lo t t : 
»Elvesztem!«. 

A szerencsétlen apa zpkogva kér te a rendőrö-
ket , hogy kutassák fel t ízéves fiát. mer t azt hiszi, 
hogy a bestiális kéjgyilkos női áldozatai után az 
ő fiára vetette magát. Még aznap re j té lyes leve-
lezőlap érkezet t az egyik düsseldorfi lap szer-
kesztőségébe. A levelezőlapon a re j té lyes gonosz-
tevő új gyilkosságot jelentett be. A Düsseldorf-
ban tar tózkodó két h í res ber l in i de tek t ívnek is 
az a g y a n ú j a , hogy a kisfiú levelezőlapja és a 
szerkesztőségbe érkezett lap között összefüggés 

van. A levelezőlapon, amelyen a gyi lkos ú j a b b 
gyi lkosságot je lentet t be, nincs aláírás, hanem 
csupán egy fekvő sírkereszt. Ezt is elváltoztatott 
írással írta a gonosztevő. A levelezőlap há tu lsó 
oldalán vérfoltok látszanak. A kusza í rásból 
ennyi t lehetet t k ibe tűzni : 

»Ismét itt vagyok.:. Vért akarok inni... A 
legközelebbi áldozat neve... Keressétek csak a 
sírt...« 

L e g ú j a b b á ldoza tá t nem nevezte mag a leve-
lezőlapon a gyilkos. A név helyén olvashatatlan 
fir kai as látható. A levelezőlap egyik s a r k á n 
helyrajzi ábra vonalai látszanak. 

A kis H e l l m u t h Neumann e l tűnése és a véres 
levelezőlap érkezése óta valóságos tömeghisztéria 
fogta el Düsseldorf lakosait. Most m á r senki sem 
biztos s a j á t és hozzátartozói életében. 

Idegorvosok a tömeggyi lkos lelkéről 
Éz a fu rcsa ós szörnyű gyi lkos természetesen; 

nemcsak a rendőrséget , hanem as idegorvosokat is 
érdekli. Ha va l ami lyen bűn tényre , úgy er re feltét-
lenül rá lehet mondani , h o g y száz' százalékig'pszi* 
chopatiás eredetű. Két budapesti idegorvossal be-
szélgettünk a düsseldorfi esetről. 

Dr . Décsi I m r e 
a következőket mon'dja: 

— A kéjgyilkosokat általában az jellemzi, hogy 
nem impulzív módon, hirtelen feliobbanásukban köve-
tik el tettüket, hanem nagyon is előre megfontoltan. 
A legtöbb kéjgyilkost, főleg pedig ezt a düsseldorfit, a 
sphizofreniás elmebetegek közé lehet sorolni. Csak a 
schizofréniások tudják ilyen hallatlan, utánozhatatlan 
és hozzáférhetetlen ravaszsággal előkészíteni és elkö-
vetni tetteiket. Ez a düsseldorfi gyilkos is ilyen: egész 
életét, egész lelkű .világát csak egy gondolat foglalkoz-
tatja. Az ilyen kéjgyilkosokat nagyon nehezen lehet 
kézrekeríteni. 

— Ennek a düsseldorfi gyilkosnak épúgy, mint ki-
sebbstílü társainak, az a sajátsága, hogy a bűntény 
rendkívül gondos komplikált előkészítése hozzátartozik 
a bűntény izgalmához. Innét van az, hogy a düssel-
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dorfi gyilkos mjndig előre t^dja, hpgfy.fr miképpen 
i'og gyilkolni és erről értesíti is a rendőrséget., Ez az 
értesítés különben az ilyen ^etegeknél meglehetősen 
ritkán előforduló jelenségre vaH: a dicsőSégVágyra. A 
legtöbb ilyen ember csak önmagának él, a düsseldorfi 
kéjgyilkcs azonban, úgy látszik, ad a külvilágra is és 
fontosnak tartja, hogy izgassa a közvéleményt, beszél-
jenek róla, szerepeljen. 

— A betegeknek ehez a csoportjához lehetne még 
sorozni a családirtókat és családirtó Öngyilkosokat, is, 
akik először gondosan előkészítik tettüket, magukhoz 
hívják gyermekeiket, imádkoztatják őket és esak 
azután fognak hozzá nyngodtan a tett végrehajtásához 

Dr. Fe ldmann Sándor 
így nyi la tkozik : 

— Három érdekes motívuma van ennek a düsseldolfl 
ügynek: az első maga a kéjgyilkossá tj, o második a 
rendőrség értesítése, a harmadik pedig a tettes ügyes 
háttérbenmaradása. Tán a legérdekesebb a középső mo-
tívum: hogy ez az ember rendszeresen értesíti ü rend-
őrséget. Még a legelvetemültebb emberben is vau a 
morálnak egy csökevénye. Ez az ember is érzi bünös-i 
séget- és lelkiismeretén úgy akar könnyíteni, hogy a 
bűnt bevallja. ö maga azonban a háttérben tartja ma-
gát és vigyáz, hogy ne, kerüljön kézre. • Valóságos 
maeska-egérhareot játszik a rendőrséggel. Ez érős, 
kisebbrendűségi érzésre vall. Hallatlanul hízeleg a hiú-
ságának, hogy ő, a gyenge, jelentéktelen ember egy 
egész város rendőrségét félre tudja vezetni és tömege-
ket tud izgalomban tartani. Egyébként magánál a kéj-
gyilkosság tényénél is erősen érvényesül ez a Minder-
wertigkeitsgefühl. Volt már egy analóg eset: egy másik 
német városban egy ember 20 nőt leütött és eröszakot 
követeti el rajluk. Kihallgatása során elmondotta, hogy 
mindig jelentéktelen senkinek érezte magát, akivel a 
nők nem törődtek. Egész élete a nő utáni reménytelen 
vágyakozásban telt el. Ez azután kifejlesztette és a 
maximumra fokozta szadizmusát. Udvarolni egy nőnek 
sem mert, mert félt, hogy visszautasításra találna. 

• Nyilván többször vissza is utasítottak és így kapott 
szerepet az életébpn a tiosszúvágy rs. Körülbelül ez áll 
a düsseldorfi gyilkosra is. Van sok betegünk, ckikuek 
hasonló szadista fantáziái vannak. Csak azért betegek 
és nem gonosztevők, mert nem követik el azt, amire 
gondolnak. Hiányzik elhatározó erejük.' Ahoz, hogy 

•ilyet végre is hajtson valaki, egészen különleges, rend-
szerint külső körülményeknek és meg nem felelő mo-
rális miliőnek kell közrejátszani. Körülbelül ezek azok 
a motívumok, amelyekre a düsseldorfi kéjgyükosságo-
k a t v i e s s a l e h e t l e s e t n i , 



ÚJSÁG
Megakadályozta a kormány 

a főváros rendkívüli közgyűlésének 
összehívását

A fővárosi törvényhatósági bizottság bal
oldali pártjai nevében Brócfy Ernő dr. és 
Büchler József, mint ismeretes, rendkívüli 
közgyűlés összehívását kérték a belügyminisz
ter uj fővárosi törvényjavaslata ügyében. Az 
egybehivást kérő ivet szabályszerűen negy
ven bizottsági tag irta alá, azt azonban a fő
polgármester nem vehette át, mert napok óla 
gyengélkedik. így az akta Sipőcz Jenő polgár- 
mesterhez, mint főpolgármeslerhelyetteshez 
került. A polgármester pénteken délután négy 
órára egybe akarta hívni a rendkívüli köz
gyűlést, a hirdetményt már ki is függesztették 
a. városháza kapujára, közben azonban a ren
delkezés megváltozott, az aktát visszavitték 
a főpolgármesteri hivatalba, a közgyűlés 
összehívását jelző táblákat pedig visszavonták 
a városházi kapukról.

Félhivatalos forrásból származó értesülé
sünk szerint a rendkívüli közgyűlést azért nem 
hívták egybe, mert a kormány ellenezte azt. 
A másít érvényben levő fővárosi törvény sze
rint ugyanis ugyanazzal az üggyel a főváros 
közgyűlése három hónapon belül ismételten 
nem foglalkozliatik, m ár pedig egy rendkívüli 
közgyűlést nemrégiben kifejezetten a fővárosi 
reform ellen hivtak össze.

A törvényhatóság baloldal.! pártjai nagy 
megdöbbenéssel értesültek a hivatali intéz
kedésről és ebben az ügyben Bródy Ernő dr. 
interpellációt is jegyzett be a képviselőház 
interpetlációs könyvébe.

Egyébként értesülésünk szerint Scitovszky 
Béla belügyminiszter kedden benyújtja a Ház
ban a fővárosi mandátumok meghosszabbítá
sáról szóló egyszakaszos törvényjavaslatot. 
Az Ellenzék e javaslat tárgyalásánál nagy 
harcra készül a kormány fővárosi politikája 
ellen.

számított három hónapon belül tárgyalás alá 
venni, a határozatot három hónapon belül meg
változtatni nem lehet.

*
Bródy Ernő dr. a kővetkezőket mondotta a í9- 

polgármester döntéséről:
— A közgyűlési ügyrend 6. pontjára helytele

nül hivatkoznak a rendkívüli közgyűlés elutasítá
sával kapcsolatban. Tény, hogy ugyanazt az ügyet 
három hónapon bélül nem lehet újra tárgyalni, 
de az ügyrendnek ez a rendelkezése azután így 
folytatódik: «hacsak a közgyűlés a korábbi tár
gyaláskor előtte fenn nem forgott, de újabban 
felmerült ténykörülmények alapján egyes esetben 
másként nem határoz>. * Tellát nem a főpolgár
mester dönti azt el, hogy egy ügyet lehet-e újból

K Schenker és Társa szállítmányozó cégnél 
hétfőn reggel nagyobb sikkasztást fedeztek 
fel. Rájöttek, hogy

Glüek Imre, a cég egyik főtisztviselője, 
negyvenezer pengő értékű magyar pénzt 
és valutát sikkasztott, azután megszökött.

Glüek Imre szombaton délután öt óráig 
tartózkodott a pénztárban. A hivatalos órák 
után eltávozott. Vasárnap délután még látták 
a futballmeccsen, de hétfőn reggel már nem 
jelent meg a hivatalban. Amikor a pénztárt 
felnyitották, rögtön észrevették a hiányt 
Nyomban Glüek Újpesti rakpart 5. számú la
kására küldtek, ahonnan az a válasz érkezett, 
hogy Glüek vasárnap este elutazott. A cég fö 
nöke rögtön megtette a följelentést és cgy-

tárgyalni vagy sem, hanem a közgyűlés. A múlt
kori rendkívüli közgyűlés nem foglalkozhatott 
magával a törvényjavaslattal, hiszen csak a terve
zettel, az elgondolással álltunk szemben, amely 
ellen előre felemeltük tiltakozó szavunkat. Most 
azonban már kész a javaslat Akkor a kormány
hoz intéztük felterjesztésünket, most pedig a kép
viselőházhoz akarunk felirattal fordulni. Ennek a 
közgyűlésnek lehetetlenné tétele nem egyéb, mint 
az önkormányzat elkobzása a gyakorlatban, to
vábbá a hatósági tekintély lejáratása, mert nem 
lehet azt, amit a polgármester, mint a főpolgár
mester helyettese, már elrendelt, egy órával ké
sőbb megváltoztatni. A felirati jog a törvényható
ságnak legősibb joga és ennek elvétele az auto
nómia halálát jelenti.

idejüleg
értesítette a Schenker cég bécsi üzletét is,

mert minden jel arra mutatott, hogy a sik- 
' kusztó az éjszakai vonattal Bécsbe utazott.
| Hétfőn este a főkapitányság és a Schen- 
! kér cég telefonértesítést kaptak Bécsből, hogy 
Glüek Imrét ott elfogták.

A bécsi Schenker cég egy tisztviselője a 
sikkasztó* felismerte az utcán és rögtön 

rendőrnek adta át.
Megmotozásakor 27.000 pengő értékű valutát 
találtak nála.

Glüek Imrét a bécsi rendőrség letartóztatta 
és megvárja, mig ügyében a magyar hatósá
gok intézkednek.

E l f o g t á k  B e c s b e n  a  S c h e n k e r  c é g  

s i k k a s z t ó  t i s z t v i s e l ő j é t

A bécsi üzlet egyik tisztviselőié fölismerte az utcán

Nincs még semmi híraFíscher vacuum 
megszökött igazgatóiról

Budapesten is voltak bűntársaik

'*

J a k o r m á n y k ö r ö k  e l l e n e z t é k  
A r e n d k ív ü l i  k ö z g y ű l é s t

Bipka Ferenc dr. főpolgármester levelet inté
zett Peyer Károlyhoz. Ebben közli, hogy a rend
kívüli közgyűlés összehívására vonatkozó kíván
ságot teljesíteni nincs módjában, mert ugyanez
zel a kérdéssel a törvényhatósági bizottság köz
gyűlése egyizben: október 23-án már foglalkozott 

— Egy uj rendkívüli közgyűlés — folytatja a 
főpolgármester — vagy ugyanezzel kivan foglal
kozni, azonos határozatot akar hozni, ami tel
jesen felesleges. Felesleges ilyen rövid Időközben 
ugyanarról kétszer tanácskozni. Ha pedig a most 
kérelmezett rendkívüli közgyűlés az október 23-án 
hozott határozatot akarná megváltoztatni és az 
összehívás erre irányul, úgy ez a közgyűlési ügy
rend 6. §-ába ütközik, amely kimondja, hogy egy 
közgyűlési határozat megváltoztatására irányuló 
indítványt az eredeti határozat meghozatalától

A Fischer Vacuum megszökött igazgatói
nak ügyében változatlan eréllyel folyik a 
nyomozás. A rendőrség emberei Schreiber 
Dániel dr. rendőrkapitány vezetésével foly
tatják a leltározást, a zálogcédulák osztályo
zását és a könyvek vizsgálatát. Hetekig fog 
tartani, amíg teljes világosságot derítenek a 
kár összegére és megállapítják a károsultak 
névsorát.

A rendőrség m ár vasárnapra várta, hogy 
választ kap a Duilio-hajó parancsnokától, 
akit tudvalevőleg rádió utján kértek fel arra, 
hogy a hajó fedélzetén utazó Fischer Lajost 
vegye őrizetbe és hozza vissza Génuába. Sem 
a hajó parancsnokától, sem a montevideói 
rendőrségtől nem érkezett meg a válasz a rá
diótáviratokra és igy nem is tudják, hogy a 
letartóztatás megtörtént-e. A génuai hajóstár*
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saságtól érkezett csupán értesítés, hogy * 
rádiógrammokat továbbították, azonban a 
tengeren olyan viharos az időjárás és olyan 
erős légi zavarok vannak, hogy kétséges, váj
jon a hajó rádióállomása fel tudja-e venni a 
rádiógrammot.

Hétfőn délben a főkapitányság előterjesz* 
tésére a külügyminisztérium utján újabb táv. 
iratok mentek Rió de Janeiróba és Monte- 
videóba, hogy ne engedjék partra szállni 
Fischer Lajost, illetve, hogy a Montevideóban 
tartózkodó Fischer György Lászlót tartóztas
sák le.

Hétfőn a főkapitányság tudomást szerzett 
arról, hogy Fischer Lajos és fia eltűnése után 
is sok holmit zálogosítottak el a Reiíer Ferenc 
utcai és a dobutcai raktárakból. Ebből meg
állapították, hogy a két megszökött igazgató
nak bűntársai is vannak Budapesten, akik a 
cégfőnökök szökése után is folytatták a be
rak táró zott áruk elzálogosítását. A főkapi
tányság felszólítja mindazokat, akik a Fi
scher cég alkalmazottaitól a cégfőnök szö
kése után zálogba fogadtak el tárgyakat, 
hogy sürgősen jelentkezzenek a főkapitány
ságon, m ert késlekedés esetén valamennyiek
kel szemben orgazdaság büntette címén meg
indítják az eljárást.

A szombathelyi rendőrség hétfőn délután 
értesítette a főkapitányságot, hogy az utóbbi « 
időben ott igen sok szőnyeget adtak el és azt 
hiszik, hogy ezek a szőnyegeladások kapcso
latban vannak a Fischer-félc bűnüggyel. A 
nyomozást erre is kiterjesztették és a főkapi
tányság felkérte a szombathelyi rendőrséget, 
hogy a vizsgálalot folytassa.

Lemondott a belga kormány
Brüsszel, november 25. (Havas.) Mivel a 

kormány tagjai nem ' tudlak megegyezésre 
jutni a parlament elő terjesztendő nyelvjavas
lat tárgyában, elhatározták, hogy a király elé 
terjesztik lemondásukat.

«SuIyos problémák® 
a Hágai konferencia előtt

L ondon , november 25. A Reuler-iroda egyik 
párisi távirata szerint a keleti jóvátételt bizottság 
Jasparhoz intézett jelentésében megállapítja, hogy 
képtelen volt a magyar és a bolgár jóvátételek 
kérdésében megegyezést elérni, mig az adósság- 
likvidálasi bizottság a kisajátított német vagyon 
kérdését hagyta nyitva. így — állapítja meg a 
Reuter — a párisi bizottság számos igen súlyos 
problémát hagyott hátra, amelyeknek megoldása 
a hágai konferencia feladata lesz.

Angol pu llo ver 1R
tiszta gyapjú, különleges színek, kivételes ér .. JL O  t  m
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A  düsseldorfi 
kéjgyilkos

Irta Feldmann Sándor dr.
Akármennyire is érdekes volna, nincs 

szükség arra, hogy a düsseldorfi gyilkost sze
mélyes vizsgálat céljából megismerjük, hogy 
véleményt mondhassunk róla. A bünügyi- 
Téleiktani irodalom elég sokat ismer ebből a 
fajtából és igy a tudósoknak már módjukban 
állott felismerni azdkat az erőiket, melyek 
egyes embereket arra kényszerítenek, hogy 
teljesen kivetkőzzenek emberi mivoltukból és 
azt a bűnt kövessék el, melyet a bünöik leg- 
szömyübbikének érzünk: a kéjgyiJkosságot*
Talán az egyetlen bűn ez, melyre az emberi 
szánalom nem érez mentséget, mert olyan ér
zelmet használ fel, melynek célja, hogy két 
embert szorosan összekössön, nem pedig, hogy 
örökre elválasszon: az erotikus érzést. Igaz, 
hogy a düsseldorfi gyilkosnál az erotikus ér
zés nem emelkedett a szexualitás tökéletes fo
kára, mert túlságosan uralkodik benne a ke
gyetlenség, mely mint erotikus érzés, ennyire 
kifejezetten, csupán a szexuális fejlődésnek 
egész kezdetén jelentkezik. A gyermek, a pri
mitív ember és a kulturember, ha a  tömegben 
van, kegyetlen, szadisztikus. «A kegyetlenség 
a gyűlöletnek és a hatalomra való törekvésnek 
a kifejezése, nincs olyan kegyetlenség, mely
ből hiányozna az erotikus hangsúly, a kegyet
lenség ama kéj kedvéért történik, melyet a ke
gyetlenség szerez meg.» Ezt emeSi ki Stekel, 
aki ennek a kérdésnek a legalaposabb isme
rője. Tudományunkban gyakran hangsúlyoz
zuk, hogy az egészséges és beteg ember között 
minőségi különbség nincsen, csak mennyiségi 
A pokol minden indulata csirájában minden 
embernél megtalálható, azzal a különbséggel, 
hogy az egészséges ember a szadisztikus ten 
denciát csak minimálisain érvényesíti, annak 
igen nagy részét szociális energiává, munkává 
alakítja át, mig a beteg ember azt eredeti 
nagyságában és ereiében mint kegyetlenséget 
akarja kiélni. Az erkölcsös, tehát egészséges 
ember megmarad a kísértésnél, de a tettöl biz
tonsággal visszatartja magát. így hát ne ré
müljenek meg azok, akik az újságok részletes 
tudósításainak olvasása alatt megdöbbenve 
veszik észre, hogy borzongá kíváncsiságot 
éreznek az undor és utálat mellett, mely vé
dekezés a gyilkossal való azonosítás ellen.

Mi az oka annak, hogy ezek a primitív k'e-

gyetlenségi ösztönök a legtöbb embernél a 
lélek mélyén sikeresen száműzve maradnak, 
illetve kulturális energiává alakulnak át, egye
seknél megmaradnak eredeti nyerseségükben 
és borzalmas kegyetlenségben nyilvánulnak 
meg?

A düsseldorfi gyilkos, ha őrült is, nem 
örült a közönséges fajtából. Nem örült, leg
alább is abból a fajtából, mely felé szána
kozva fordul tekintetünk. De kétségtelenül 
beteg, bár betegsége, ez esetben, nem lehet 
mentség, mert a beteget jellemzi, hogy beteg
sége miatt szenved és kínlódik, mig a düssel
dorfi rémnek mások, ártatlanok, az áldozatai, 
5 másoknak okoz szenvedést és mások kínló
dásával szerez kéjt magának.

A tudós kutató szeme, rövid időre, elte
kint a saját szubjektív Ítéletétől és meg akarja 
érteni az embert, aki embertársaival szemben 
ilyen rémes tettre vetemedett. Célja ezzel, a 
felvilágosításon kívül, az is, megállapítani: 
mit lehet tenni az ellen, hogy ilyen esetek 
megismétlődjenek. Nem lehetne elkerülni azt, 
hogy emberek ennyire kivetkőzzenek maguk 
ból és ennyire izolálják magukat az egész tár
sadalomtól? Miért, máért, mi hajtja, űzi őket, 
mi adja a kést a kezükbe, hogy azzal áldoza
tukat kegyetlenül meggyilkolják?

A legtöbb ilyen ember rendszerint vala
milyen testihibában szenved, vagy pedig lelki
fejlődése folyamán, szexualitása oly súlyos 
gátlásoknak lett alávetve, melyek miatt a tá r
sadalommal meghasonlott és ezért nem a sze
retet segítségével keres kapcsolatot embertár
sával, hanem a gyűlölet utján. Ezzel _ eléri azt 
is, hogy ő, a gyenge, a gátolt, aki eddig úgy 
érezte, hogy az életben megrövidítés érte, 
hogy mások előnyben voltak felette, kegyet
lenségével az emberek fölé kerekedett, úrrá 
lett felettük. Mindenki törekszik az örömre és 
ha ezt nem éri el a szeretet segítségével, 
igénybe veszi az ősi gyűlöletet, mely az ero
tikus pangás következtében megdagad, áttöri 
az erkölcsi gátakat és pusztítva gázol minden
kin keresztül, akit csak útjában talál.

Minduntalan tapasztaljuk, hogy emberek, 
akikkel az élet mostohán bánt el, illetve azt 
hiszik, hogy az élet megrövidítette őket és 
igazságtalanul bánt el velük, meggyülölik a 
világot és úgy nemi, mint társadalmi téren, 
erőszakkal cs mások kárán is, rekompenzálni 
akarják magukat. Rendszerint, szerencsére, 
csak a fantáziáknál maradnak és lettre nem 
kerül a ser. De nem kell más, mint valamivel 
súlyosabb sérelem, illetve sérelemnek érzete, 
megfelelő antiszociális talaj, helytelen etikai

nevelés és a fantáziából könnyen cselekedet 
lesz. Hiszen nem minden ilyen eset tudódik 
ki, nem mindegyik eset kerül a nyilvánosság 
elé, mert az orvosi és gyónási titoktartás 
temeti el őket.

Alig néhány esztendeje annak, hogy, 
ugyancsak Németországban, hosszas kutatás 
után sikerült elfogni azt az alig húszéves 
fiatalembert, aki ligetek és -a városok melletti 
erdők sűrűjéből tört mit sem sejtő női áldo
zataira, leütötte őket és a megölt tetemmel 
visszaélt. Az orvosaknak elmondotta volt, 
hogy gyermekkora óta kisebbrendünek érezte 
magát, olyannak, akit az emberek, különösen 
a nők, nem szerethetnek. A nőket angyalok
nak tekintette, akikhez nem lehet és nem is 
szabad hozzáérni. De nagyon-nagyon áhíto
zott utánuk. Mivel nem mert hozzájuk, a szo
kásos mindennapi utón közeledni, úgy érezte, 
hogy a nők elfordulnak tőle. Ezért meggyü- 
lölte őket, bosszút esküdött ellenük. Ha nőt 
látott elhagyatott helyen, fejébe szökött a vér 
és tehetetlenségében közeledési vágya gyűlö
letté, erőszakos támadó szándékká változott, 
ellenállhatatlan kényszer folytán nekitámadt, 
leütötte és helyzetével visszaélt Itt is láthat
juk: a szeretet vágya nem hiányzott és meg
felelő Útmutatás és nevelés a helyes irányba, 
a szociális és etikai bátorság irányába terel
hette volna. így azonban elfojtotta a szerete- 
tet, a destruktív, szadisztikus vágy került fel
színre és úrrá  lett felette.

Hasonló a lélektani hátiér a jénai úgyne
vezett szép Vili esetében is. Ez volt a gúny
neve annak a 27 éves jénai munkásnak, akii
1921-ben elfogtak, miután egy tízéves leány
kát meggyilkolt volt. Később bevallotta, hogy 
az utolsó esztendőkben még öt más embert 
tett el láb alól. Kistermetű ember volt, ala
csony sorban, csipőizületi baja miatt erősen 
bicegett és igy nagyon ki volt téve társai 
gunyjainak. Az emberek gunyja elöl, mely 
vöröses baja miatt is érte, a játékaihoz és fan
táziához vonult vissza. Sikerült megtalálni 
titkos rejtekhelyét, mely tele volt indiánus 
képekkel, fegyverekkel, kegyetlen jeleneteket 
ábrázoló rajzokkal, képekkel, ni elvek gladiá
torok harcát, az ősi keresztényüldözéseket r i 
kító eszközökkel adták vissza. A sántitó, vő- 
röshaju. társaitól kigunyolt ember ebbe a rej
tett odúba vonult vissza, itt élte ki magát, üt 
képzelte magát, szép és erős gladiátornak, ke
gyetlen zsarnoknak. aki társai felett uralkodik 
és kegyetlenül elbánik velük. Mint naplójából 
kiderült, ezt a kegyetlenkedést a szülői házban 
tanulta meg:, apjától.

A düsseldorfinál kegyetlenebbet alig ismer 
a bűnügyi és tudományos irodalom. Nyilván
való, hogy a gyilkos, eddig biztos rejtek
helyén, tobzódik a szadisztikus uralomvágy 
perverz örömében: nagynak, hatalmasnak érzi 
miagát, aki büntetlenül él szenvedélyének, 
sakkban tartja az egész várost, az egész or
szág rendőrségét. De még ezzel sem elégszik 
meg, hanem még leveleket is ir a szerencsét
len áldozatok még szerencsétlenebb hozzátar
tozóinak, hogy azoknak irtózatos kínjában is 
gyönyörködhessen.

Nem értünk el majd mindent azzal, ha a 
düsseldorfi gyilkos zár alá kerül, ö  csak egy 
ember és hányán vannak még, akik ugyan
csak ilyen tervekkel foglalkoznak és düssel
dorfihoz hasonló esetek hallatára úgy érzik, 
hogy ők sem «maradhatnak alul*, nekik is 
fel kell tünniök, őnekik is joguk van az <él
vez ölhez*. A társadalom és a nevelés feladata, 
hogy az ilyen bűnözők kifejlődését lehetet
lenné tegye. A nevelés súlyos hibái, a kiáltó 
társadalmi igazságtalanságok, az emberek 
helytelen viselkedése kevéssé szerencsés em
bertársaikkal szemben, megakadályozzák, 
hogy az ősi kegyetlenségi vágy, melyet az élet 
nehézségei miatt érzett gyűlölet szit lángolóan 
magasra, a fejlődés normális útjára térhessen 
minden embernél.

A büntetés és a bünhődés nem eléggé ha
tásos eszközök. Először is, mert csak a tett 
után következnek és az elrettentéssel csak na
gyon kevés ember tartható vissza. Akik azt 
hiszik, hogy igen, azok nem ismerik az el
keseredésnek ama szörnyűn erős érzését, mely 
olyan emberekben él, akik magukat kisebb
rendünek, kevesebbnek, csúnyábbnak érzik 
másoknál. A túlságosan pangó érvényesülési 
és élvezést vágy, mely egymással karöltve ha
lad, szétrombolja az erkölcsi gátakat némely 
embernél annyira, hogy ilyen szomorú, bor
zalmas cselekedetre késztet, mint aminő a 
düsseldorfi is. Az ember egyformán tud jő 
cs rossz lenni, humánus és kegyetlen. Csak az 
emberiségen múlik, hogy ön önmagát a meg
felelő magaslatra emelje, az emberértékelésnek 
arra a fokára, ahol általános emberi szem
pontból nincsen lényeges különbség ember és 
ember, között, ahol tökéletesen érvényesül á 
vallások ama tanítása is: egyformák vagyunk. 
Amíg a szeretet és a közösség érzése nem 
hatja át megfelelően az emberiséget és ez az 
elv nem érvényesül kellően a nevelésben, 
addig a düseldorfihoz hasonló események 
megismétlődésére el lehetünk készülve.
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M á g n á s  E l z a  g y i l k o s a
nem tud visszatérni

a  t á r s a d a l o m b a
NicK Gusztávot senKi se fogadja be

— !'Az Est tudósítójától —
S zinte évszázados az a társadalm i 

problém a: mi legyen azokkal, akik 
bűnt követtek el, büntetésüket letöl- 
tötték és vissza akarnak térni aztán 
az emberi közösségbe.

E zt a társadalm i problém át m ost 
aktuálissá  teszi nálunk egy  ember 
furcsa sorsa. Nick G u sz tá v ... — ta 
lán  a neve h allatára  m ár m egborzad  
az o lv a s ó . . .  — ig en

az a Nick Gusztáv, aki 1914 ja
nuárjában megölte Mágnás Elzát, 
kitöltve büntetését, vissza akar 
térni a társadalomba, a társada
lom azonban nem engedi, hogy 
Nick Gusztáv ismét tagja lehessen.

16 évi fegyházélet után
1929 novem ber 7-én délután öt óra

kor n y ílt  ki, két hónap h íján  tizen
hat esztendős fegyh ázélet után N ick  
Gusztáv szám ára a v á c i fegyliáz ka
puja. U pengő 23 fillért kapott sza

badulása órájában a fegyházirodában 
Nick. E n n y it g y ű jtö tt össze tizenhat 
óv a la tt a fegyház m unkája béréből. 
M ielőtt e lh agyh atta  vo lna  a nagy  
szürke házat, m aga elé vezettette a 
fegyház igazgatója .

— V igyázz, Guszti, — m ondotta a 
rab lógyilkos péksegédnek — eddig  
csak vo ltá l va lah ogyan  itt  nálunk, de 
most kezdődik a te igazi kálváriád, 
mert az emberek nem felejtenek.

Nick G usztáv m egköszönte szépen a 
fegyházigazgató  figyelm eztetését, az
tán fogta  a k is csom agját, kim ent a 
váci pályaudvarral fe lü lt a p esti vo 
natra. K ora este m egérkezett a n yu 
ga ti pályaudvarra. E lső kötelessége  
volt a szabadult fegyencnek, hogy  je 
lentkezzék a hatóságnál.

— Na, éppen csak maga hiányzott 
nekünk — ezzel a m ondattal üdvözölte  
m ásodik é lete kezdetén N icket egy  
rendőrtiszt, ak inél jelentkezett.

Hajsza a munka után
M egkezdődött a hajsza m unka után. 

Egy előkelő budapesti pékségben ju
tott munkához Nick. D e csak két hé
t ig  dolgozhatott, m ert két hét m úlva  
a pékség tulajdonosnője megtudta, 
hogy a sovány, csontoskezű, kevés- 
beszédű péksegéd azonos Mágnás Elza 
gyilkosával.

Azonnal kidobta.
Nick G usztáv elm ent akkor ahoz a 
pékhez, akinél n agyon  régen in as
éveit töltötte. A  pék tudta term észe
tesen, hogy ő kicsoda, m égis felvette, 
ott sem dolgozhatott azonban sokáig, 
mert

a pékné — irtózott tőle.
K im ent ekkor egy cinkotai pékségbe, 
ott ju tott m unkához. A  cinkotai pék
nek m egüzenték a vásárlói, hogy nem  
vesznek tő le zsem lyét, k iflit, kenye
ret addig, am íg a rablógyilkos m ű
helyében dolgozik. N ick  G usztávnak

innen is mennie kellett.
Ezután már nem tudott munkához 
jutni pékségekben. Eszébe jutott, 
hogy a Teleki téri zsibvásáron, ahol 
naponta rengeteg em ber fordul meg,

fánkot kell árulni.
E g y  reggel m agasütötte fánkkal k i
m ent a Teleki térre, ahol az áruját 
valósággal szétkapkodták. E g y  h étig  
ragyogóan  m ent a fánküzlet, egy  hét 
m úlva k inőtt a földből egy  konku
rens, aki olcsóbb fánkot k ínált az 
embereknek. E g y  hónap m úlva m ajd
nem  annyian  árultak  már, m int 
am ennyien vásároltak. N ick íg y  is 
m egélt volna, m ert az em berek sze
rették az ő jóízű fánkjait. E g y  reg
gel, am ikor fánkokkal dúsan m egra
kott tá lcával k im ent a térre, azt v e t
te észre, h ogy

napon. M ásnap m egin t kim ent. A z  
áruja m egin t m egm aradt. H arm ad
nap is íigy történt. N ic k 'akkor kutatni 
kezdte, m iért kerülik őt rég i vevői. 
M egtudta, hogy a konkurrensek szét
szaladtak a T eleki téren a p letyk á
val, hogy  ő M ágnás E lza gyilkosa , a 
fánk, am it süt, m egvan m érgezve. 
N ick G usztáv abbahagyta a fánk
sütést.

Változtassa meg nevét!
Itt állt m egint exisztenciátlanul. 

Felm ent dr. Gartner P á l idegorvos
hoz, aki közvetlenül kiszabadulása  
után foglalkozott vele, tanulm ányozta  
őt. K érte az orvost, legyen  seg ítsé
gére abban, hogy valahol elhelyezked
hessen. Dr. Gartner járt több buda
pesti nagy péknúl, m indenütt ugyan 
azt a vá laszt kapta:

— M i szívesen  alkalm aznánk N ick  
G usztávot, m ert a szakm ában az a 
h ír  róla, h ogy  rem ek m unkás. D e nem  
tehetjük, m ert ha elterjed a híre, 
hogy ő műhelyünkben dolgozik, ve
vőink elmaradnak. V áltoztassa  m eg  
a nevét, akkor adunk m unkát neki.

Am ikor N ick G usztáv m eghallotta, 
h ogy  m it m ondtak a pékek, fe lcsillan t  
a szeme. Igaz, remek gondolat, hogy  
leveti bem ocskolt rég i nevét és új 
életében új n évvel kezd dolgozni. A  
n évvel különben is  baj volt. N ick  
m egism erkedett egy  asszonnyal, akit 
fe leségü l akart venni, de az asszony  
nem akarta v ise ln i a h írhedtté vá lt  
nevet. Lám, a n évváltoztatás m inden  
im oblém át m egold.

A miniszter nem engedélyezi 
a névváltoztatást

N ick Gusztáv fe lsie tett if j. dr. Ba
lázs Dezső ügyvéd i irodájába, ott 
m egírták a kérvényét, m ajd elkiild-

mindenki elkerüli őt-
Egyetlen fánkot sem adott el azon a
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ték a m agyar k irá ly i belügym inisz
ter úrnak. A z vo lt a kérvényben, 
hogy N ick neve m iatt nem tud visz- 
szatérni a társadalom ba, m indenütt 
elutasítják . H a valak inek  szüksége  
van új névre, hát ő a z ....

A  napokban m egérkezett a belügy

m iniszter vá lasza a polgárm esterhez  
»Nick Ágostonnak« (keresztnevét pró
bálta már előzőleg k issé elm aszki- 
rozni N ick Gusztáv) »azt a kérését, 
hogy családi nevét Vám os. Sebők  
va g y  H ajdú névre változtassam  át. 
nem teljesíthetem.«

Mit csináljak?
Nick Gusztáv kezében rem eg a m i

n iszteri irat.
— Én levezekeltem a bűnömet — 

mondja. — Mit csináljak? Ha uccán 
megyek, megfordulnak utánam, mu
togatnak rám, hallom, hogy azt 
mondják: •»ez az!« Gyakran kiabálnak 
is utánam. Azt kiabálják: »Mágnás 
Elza mészárosa.« Meg azt: »Rabló- 
gyilkos,(«

Elm ondja, h ogy  kiszabadulása óta 

gyakran felkeresték bűnözők, 
akikkel együ tt töltötte büntetését.

— Tudták, h ogy  bajban vagyok, 
hívtak, h ogy  m enjek velük »munká
ra«. Ú jra? Inkább felfordulok éhen< 
Tizenhat esztendőn át m egtanultam  
m i az rabkoszton élni. M ielőtt az a 
dolog történt velem  1914 januárjá
ban . . .

— M ondja, N ick Gusztáv,

mért ölte meg maga Mágnás Elzát?

— H a nekem adná va lak i az A nd . 
rássy  út összes házait, akkor sem tud
nám  m egm ondani.

Miket álmodik a gyilkos?
A m ikor az idegorvos tanulm ányoz

ta N ick Gusztáv lelk i életét, N icknek  
m inden álm át le kellett írn i az orvos 
szám ára. E gyszer azt álm odta, hogy  
az esküdtszék előtt áll, egyszerre n y í
lik  az ajtó, fehér lepelben belép a  te
rem be M ágnás E lza és azt m ondja a 
bíráknak: ne ítéljétek  el N ick Gusz
távot, m ert nem ő a gyilkos. Nem  kell 
álom szakértőnek lenn i ahoz, hogy  
m egértse valaki, m iért álm odta ezt a 
fegyházból szabadult péksegéd.

A 20 év előtti bűntényt nagyon net 
liezen tudta lelkiismeretével elint 
tézni, álmában azzal menekült a fe* 
lelősség elől, hogy nem ő a gyilkos, 
bár az ő u jja i fojtották  m eg M ágnás 
E lzát, az igaz i gy ilk os K óbori R ózsi 
volt. A  többi álom  k ivétel nélkül ar* 
ról szólt, hogy  N ick újra fegyházban  
van, ahol gondoskodnak hajlékáról 
és ennivalójáról és ahol senki sem  
kiabálja feléje, h ogy  ő rab lógy il
kos . . .  Lukács István
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Új tejkartel akar 
a fogyasztók nyakára ülni

10 fillérre emelik az ipari tej árát
— Az Est tudósítójától —

A  tejkérdés ügyében
döntő lépésre

készül a fö ldm ívelésügyi m iniszté
rium. A  véglegesnek  szánt

új tejrendeletben az ipari tej árát 
a mostani 8.66 filléres líterekinti 
árról 10 fillérre akarja a miniszté

rium felemelni.
Ezt ú gy  érik el, h ogy  literenként l.í 
fillérrel megterhelik a termelőket és 
a tejvállalatokat és ezáltal b iztosít
ják az ipari tej 10 filléres árát.

U gyanekkor azonban olyan  intéz
kedés történt, am ely

a szabadforgalomra való áttérést 
belátható ideig lehetetlenné teszi.

Értesülésünk szerint a főváros leg
nagyobb tejvállalata, a K özponti Tej- 
csarnok, az OMTK. a F ővárosi és a 
gróf K áro ly i-fé le  tejvá lla la t összeállt 
es olyan ajánlatot tett a korm ány
nak, hogy

ha a kormány a négy vállalat ke
zébe adja a főváros tejellátását, 
akkor ők olcsóbb tejet garantál

nak
a fővárosban, m ert — m ind m ondják  
— ez esetben együttesen kisebb rezsi
vel olcsóbban tudnak dolgozni.

Ú g y  tudjuk, h ogy  a kormány ebben 
a kérdésben még nem döntött, de

lehetetlennek is tartjuk, hogy a 
fogyasztókat egy kariéinak ki

szolgáltassák,
m ert az olcsóbb tejárat a szabadfor
galom esetén feltétlenül meg fogja 
hozni a szabad verseny, m íg  ha a fő
város te jfogyasztó it va lam ilyen  k ar
telnek fogják  k iszo lgá ltatn i, akkor, 
ha átm enetileg  olcsóbb tejárral jön
nek is, nincs garancia arra, hogy ezt 
az olcsóbb árat meddig fogják tar
tani. A  fogyasztóközönség, de a ter
m elők is, va lam in t a tejvá lla latok  
egyrésze is  a szabadforgalmat köve
teli és csak ez fogja  b iztosítani az 
olcsó tejet a budapesti fogyasztók
nak.


