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I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 

1. Misek Antal csendőr a m. kir. VI. sz. csenc1ől'
kerület ftllornányában. 

• 
A sopron-megyei Szany községben 1890. évi augusz-

tus hó 18-án délután tűz ütvén ki, ez az időközben 
Leállott óriási vihar által élesztve, a községnek felét 
elhamvasztotta. 

A dühöngő tüzvészhez az ezen községben állomá
sozó csendőrörs összes legénysége kivonult s úgy a 
rend fentartása, mint az oltás valamint az emberélet 
és vagyonmentés körül jelesen működve; a lakosság 
és közhatóságok hálás elismerését vÍvták ki. 

Különösen is kitüntette azonban magát Misek 
Antal csendőr, ki szolgálatának telj esítése folyamán 
a már mindenütt égő Pápa-utczába kerülvén, látta, 
hogy egy lángokban álló ház ablakán egy fiatal nő, 
Kis Mihályné, kingrott és kétségbeesve sirva kiabált 
s j aj veszékelt, hogy csecsemő gyermeke még benn 
van az égő házban, mely háznak tetője lnál' teljesen 
lángban állott, nemkülön ben az aj t6szárfák, ablakok 
Inál' égtek, a tetőről pedig a lehullott égő szalma a 
bej áratot elzárta s e háztól - mi11tán 11lár a szonl
sz~dos ház és az udvarra előbb kihordott tárgyak is 
égtek - mindenki menekült . 

Misek csendőr Inindezek daczára nem riadt vissza, 
hanem a veszélylyel nem gondolva, kalapját vízbe 
mártotta, magát egy kupa vÍzzelleölltötte~s a lángok 
között a házba rohanva, ott a pólyába burkolt kis 
csecsenlőt felkutatta s kirohanva vele, a biztos halál
tól megmentette. 

Hogy Illily veszélyes viszonyok között történt e 
nlentés, bizonyítja az, Iniszerint ezen jeles tett kivi
tele alkalmával Misek csenclőrnek haja és l'uhúja is 
a lángok által részLen megsél'ült s Ő nlaga a füst 
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és hőség által annyira megUunadtatott, hogy ez eset 
ut~.n több napjg lnellét fájlalta s erősen köhögött. 

O csász. és aposto kir. Felsége - legkegyelmeseb
ben méltat.va ezen csendőrnek ez alkalommal tanusí
tott emberbaráti jeles és katonához illő bátor, önfel
á,ldozó eredményes ténykedését -- Badmerben, tRn1. 
évi január hó 8-én kelt legfelRőLb elhatározásával 
Misek Antal cselldőrt, rnagának .intnJlná~ll s llHl.Sok
uak a közszolgálat terén hasonló jeles tettekre val<') 
huzdításaul az e.ii8t ':I'r1emke1'('8z/telleO'kf'!!y(\1Jneseb-

M .- .J, hen kitüntetni lnéltóztn.tot.t. 
A s%anyi csendőrörs töl,bi legénysége, ú. lll. BoJ'-
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SÚllYi. István őrmester, Pécsi Istvlín, VaN Gáb ort" és 
Vincze J()zsef csendőrök, *) az ugyanezen alkalollllllal 
tanusított önfeláldozó és buzgó 11lagatartásnkért a 
lll. kir. VI. sz. csendőr-kerületi parancsnokság részó
ről nyertek dicsérő okiratot. 

,I, 
' 1' 

2. Car István, ln agyal' kir. kOl'vát-szlavon csondül'
őrsvezető. 

l\IoJrus-Fiullle-megye I\.raljevica (Porto-He) kijz
ségében lR90. évi julius hó ll-én este 7 óra felé a 

*) Lásd a 17(-). lap011. 
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14 éves Batfó l\lária rt tengerbe fürödni men t é1:l Vec1ig 
rrnrin Viktória nevű nagynénje tál'saságáLan, közel 
a jezsuiták kolostoráb oz. 

l\iiután a parton a víz sekély volt, a leány LeljeLL 
lllent a tengerbe~ nlÍg egyszerre a talajt lábai alatt 
elvesztve segélykiáltások közt ehnerült; nagynénje
nlÍután uszni neln tudott, de saját gyermekeire i8 
kellett vigyázni - neln segíthetett rajta, hanenI szin
tén segély után kiáltott. 

Véletlenül meghallotta e segélykiáltásokat Car 
István örsvezető, az ottani örs parancsnoka, ki épen 
fürdés után hazamenőben volt; tétovázás nélkül a 
vész szinhelyére sietett és látván, hogya késedelem 
veszélylyel jár - teljesen felöltözve belevetette magát 
a tengerbe és a fuldokló leány felé uszott. Annak 
közelébe érve, nadrágszÍját nylljtotta feléje, hogy 
annál fogva a vízből kihúzza, de a leány e fellJivást 
neIn hallotta, mivel ép e pillanatban eszméletét 
vesztve ismét a víz alá merült. Car örsvezető tehát 
utána bukott a mélységbe és őt balkarjánál megra
gadva, vele a víz felszinére nszott. Itt azonban a 
leány halálfélelmében Car örsvezetőt mindkét kezé
vel átkarolta, mi által őt az uszásban akadályozta s 
lnindkettőjöket a legválságo~abb heJyzetbe juttatta. 
De szerencsére az örsvezetőIlek sikerült nagy nehe
zen a leány karjaiból kibontakozni és midőn most a 
leány az örsvezető zubbonyának gallérjába kapasz
kodott, - az uszásban már nem lévén akadályozva, _ 
lninden erej ét megfeszítve, Car örsvezetőnek lehetővé 
vál~ a leánynyal uszva a partot annyira megközelí
ten~ , h~gy lába talajt ért; núkor is az alélt leányt 
kalJanal maga után huzva a szárazra kivonszolta, 
hol azonban teljesen kimerülve az eszlnéletlen leány 
oldalár: elájulva ö::-szerogyott. 

A. lea~ly c~ak nagynénje hosszas élesztgetési kisér
letel utan, t~.rt rrwgúhoz, n1Íg az öl'svezetö jdegoll 
segél! n~lkul nyerte vissza ugyan eszlllé I etét, do 
aJ1ny~ra ln. volt lll,el'ülve, hogy orvosi rena elet foly
td,ll (J na!ng szolgalatot neIn teljesíthetett. 

.) C' , ,), SISZ€! 
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ayrilis ht 1,_ 
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:\. U10gUlüUtútti lO{LUYllyal, valalnlllt tL szellltanukkal 
frlvdf; .i,~gyí'.őkl)n'yvokből ,kitiinvén, hogy Car István 
Öl'svczutö téuyleg élete koczkáztatásával mentette 
m(~~; HaJló l\Lú,ri{Lt a tellgel'be fulástól: ő cs. és ap. 
kir. Fclflége lsno. évi novenlber hó 12-én GödöHőn 
keH legfelsöl\o elhatál'ozú,sával neki eme bátor, önfel-

'-J 
:11l1oz6 és elllOerLal'áti lnagatartása elismeréseül az 
cziist érdemkcJ'c8zfet legkegyeln1esebben a(101uányozni 
lllélt6ztatott. 

* 
Ol. Csiszér Sándor, lU. kir. II. sz. csendől'-kerület-

Leli csendőr. _ , o 
A torontál-lnegyei Kis-Z?mbor köz~égben .~890.o eVI 

április hó IS-án este fele Balla J ozsef foldml ves 
házában tilz ütött ki, lnely az égésre felette alkahnas 
háza,nyagnál fogva az egész házat hirtelen láDgba 
borította. 

Balla József inO'ósáO'ait lueg:mentendő, az égő ház La 
b" '-'. , f ' rohant; de ott az ijedtség okozta lzgatottsag, a 01'1'0-

sácr és a fojtó füsttől elfuladva : eszméletlenlil ÖS8ze
rogyott. Ugyani gy járt neje, született I{ovács Julia 
is, ki ll. tüz hirére a községből hazasjetve s látva. a 
tüz rohalnos, minden vagyonukat luegsclnn1Ísítő hatá
sát; kétségbeesésében a ház kamráj ába Lefutott s 
1) ár a mindjobban fenyegető veszélyből luegmell
tenc1ő, az emberek őt sürgetőleg hívták ki: nem lUOZ
dult, hanem pusztuló vagyonukkal együtt ő is oda
veszni akart. 

E közben a helyzet rohamosan Inál' oly veszé
lyessé fajult, hogya tüznél jelenlevő s részben oltás. 
sal elfoglalt nagy tönleg ből ki Seln merészelte e 
szerencs~tlen házaspárnak kimentésé t n1egki sérieni. 

Ily vIszonyok között érkezett a tűzhöz Csiszér 
Sándor csendőr, ki N átyó Illés csenc1őrl'el szolO'álat
h.? l a l~elyben állomáso7,ó Öl'sre épen bevonulóLan, n. 
~uzet eszrevet.te s uünt járörvezető járőrtársát a~ 
a.ltal~l~ RZ,?lgálatball letartóztatott fogolylyal 11 ln,k
:all!~ba ku!dve; azonn~lo fa tüzhöz ~ietett, itt II hely-
.ottul lnagn,t gyorsan tttJekozva s latva, hogya luég 
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üset.leg eszközöllwLő llwutés végső ideje is ~ietvo 
uullik, gyors és határozott elszántsággal s az elnuer
baráti szeretet, de a kötelességhűség sugalta erkölcsi 
erővel s lelkesültséggel is úgy a Inint volt - életét 
kocz káztatva - vaknlerően a már roskadozó házba 
berohant s Balla Józsefet feltalálva, kihozta. Míg a 
1118g1llentettet élesztgették, értesült Csiszér csendől' 
ezen megu181ltett egyén nejének a házbanrekedéséről 
s lnég fáradtan és elcsigázva a lnegerőltetéstől, a 
füsttől és hőségtől; ismét visszafordult s a tetőről 
lecsúszó és a bejáratot elzáró zsarátnok lángján és 
tüzén keresztül, sőt a siilyedő tető daczára újra visz
sZt1Jrohant a házba, felkeresé a már szintén eszmélet
lenül fekvő nőt s az elébbi veszélyes úton épen még 
az utolsó pillan9.tban - ruháján a lángoktól nleg
perzselve - kibozta s az életnek visszaadta. 

Ezen l1lentés után, lnidőn a lnentő csendőr alig 
volt lnég öt lé11ésnyire a pitvarajtótól, a kalnara 
padJása beszakadt, a kémény összeroskadt s az égő 
háztető lecsúszott, úgy hogya ház kijáratát teljesen 
elzárta, - tehát csak nehány pillanatnyi késedelem 
s a derék csendőr az általa megmentett két élettel 
együtt odaveszett volna! 

Ezek alapján ő cs. és ap. kir. Felsége 1891. évi 
márczius hó 9-én Budapesten kelt legfelsőbb elhatá
rozásával Csiszér Sándor csendőrnek, két emberélet
llek ft tüzhalá~tól, saját életének veszélyeztetésével 
yaló 1118gmentéseért az ezüst érdemker;'esztet legke
gyeltllesebben adományozni méltóztatott. 

-'',-
A lllagyar kir. hOl'vát-szlavon csendőrség állolná

nyáLa tartozó 
1,. Nikora József őnnester 37 évi, 8 havi és 2() 

11°"p1 -
:--)0 Prazak Venczel őnnestel' ~~3 évi, 7 havi és 15 . 

llapl 

G. Vitits Lőrincz öl'svez:ető CZÍU1Z:. őrnwstel' 27 évj, 
R bavi és 4 napi s végül 

7. Feiral Tamás csendőr ezÍlnz. öl'svezetö 38 évi, 

, 
o , I ,) II' 7 haVI ['~ d ll;!.), 

DeJ töltött Bzolgfil 
he~ szu]g(t!;ttuall 
J,)~I!, evi !1ecv,eJll ber 

11 }"lIgallollian y UI1 
es ap, kir. Felsege I 
Len kelt legfelsőbh 
szolg~latiJan teljes! 
lUeuyteljes működés 
e~ Pl'azak Venczel 
LŐl'lncz czimz. őn 
/;ere8zlel, Feiral Tam 
eziisl erdelllkerwdet 1 

llleltoztatott. 

S, Buoay Jáno~, olU. 

őrmester J 864, eVl 

~IJ. sz, gyalogezl'er1hez 
i~prili8 hű öoán 11 fen 

I ezredhez áthelye 
~1 even át szolgál. 

Ezen idő alatt a 
nyainek fáradhatlan 
I~al eleget tett, 
el'telmesen befolyás 
Szol'~alommal oktatt,t 
öl'set mindenkor 
tOllsági szolgálatot 
jobb el'edmenynYél 
bozzájárult a 
es a csendől'se~ 
'h e 8e ez, 

Buday őrlllester a 
zeIt el'demeiert edrliC1 
ret~eu es hl váló ~ 
teljes elismel'esét 
bec5Üleset lhaC1a iránt Il ,I) , 

k ogy ~lly elisrueré 
l e Ilerek altiszt 



IS ~letH 

~ emUer, 
Ita erköl~, 

- ele!il 
za ha!tr 
,la, ~Ii~ 
r c~eua~; 

eked61~rl! 
~tetes!ol, 
s a Múri! 
lan~an t, 

" , a ujra mt, 
~ eszlllel!I, 

e~en ml~ 
'~k!01 m!~, 
,dIa, 

isendor !ll~ 
damm 

r , " 
,dl S az 1~' 
,tat teljeöe~ 
l keseu!IIID 

, Mt iMli: 

'e I~~l. ,; 
$OUU elli: 

t eDl~1~1( 
'\Jez!eti:k 

'szlelll~~ 

,eu ~lu 
" 

~a\'i ", 

~an \~ 

lelted; I 

ptQ 

107 

... b;l,vi ó:-;; .I ;_ ~ II iL ji i , lugllagyubul'óSJ',L a cscndörHég-
11l'I/ t.üHött l-\~olgcÜH,ti idő utÚ?,. a c::l<:lnd?l'ségi ~er
het) 8~olg-itltLtLall sl';el'z;tt ~~sh iog~ctt~oza~ok l;ll.~tt 
IS~)(J. évi deczeuluer ho l-Jevel felulvlzsgalat, n,~Jall 
l1yngá.lloluúnyb~ helyoztet~e~, .111el~ al~alolllbol o, cs. 
~8 ap. kir. Felsege 1891. ~Vl .J,al~uar ho ~,l-é.n Be?s: 

1>011 kelt legfelsőbu elhatarozasaval, a kozblztonsagl 
s~olg[Lla,tLan teljesített sok évi, kötelességhü és ered
luénytelj es lllűködésük elismeréseül Niko!a J ó.z~ef 
éH Prazak Venczel őrmesterekllek, valamInt Vltlts 
Lőrincz czÍmz. őnllesternek a koronás ezüst érde1n-
7.-t!/'t:8ztet, Feiral Tamás czÍluz. örsvezetőnek pedig az 
ezüst érden~kere8ztet legkegyelmesebben ac1ományozni 
luéltóztatott. 

* 
~. Buday János, lll. kir. I. sz. csendőr-kerületbe li 

öl'luester 1864. évi márcziuA hó 8-án a cs. és kir. 
60. sz. gyalogezredhez felavattatott és már 1865. évi 
április hó 6-án a fennállott cs. kir. 8-ik csendőr
ezredhez áthelyeztetett, e szerint Iuegszakítás nélkül 
"27 éven át szolgál. 

Ezen idő alatt a legfelsőbb szolgálat követehllé
Ilyeinek fáradhatlan buzg;llolllmal és vas szorgalolll
Illal eleget tett, alárendeltjeit minden alkalommal 
értelmesen befolyásolta s buzdította, azokat kiváló 
szor15alomlual oktatt-t és vezette; mint örsparancsnok 
örsét nlindenkor példás rendben tartotta, a közbiz
tonsági szolgálatot kitünő szakértelenlmeL és a leg
jobb ereclménynyel vezette, mi által lényegesen 
bozzájárult a szolgálat érdekeinek előmozdításához 
és a csendőrségi intézmény tekintélyének emels
séhez. 

Buday őnnestel' a közbiztonsági szolgálatban szer
zett érdemeiért eddig már kiIenczszer részesült dicsé
ret,ben ~s kivá~ó Jnüködése által úgy előljáróinak 
telJe~ el~smeréset~ ,lnint . a hatóságok és a lakosság 
bec:inléset maga ll'ant kIérdemelte. 

,11ogy Inily ~lislneréAre méltö tevékenységet fejtett 
kl e derék alhRzt lné~ az utolsó években is, az kitet-
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szik azon körühllényuől, hogy ö a.z 187S. óvtöl az 
1890. év végeig sZell1élyesen 94 bünesetet derített ki 
és ezek tettes eiként 192 törvénysértőt tartóztatott 
le ,~ szolgáltatott át az igazságszolgáltatás kezére. 

O cs. és ap. kir. Felsége - legfelsőbu :figyel. 
IDére méltatva ezen jeles altisztnek a közbiztonsági 
szolgálatban való hosszas, önfeláldozó és kiváló szol· 
gálatteljesítését - 1891. évi május hó 15·én Lainz· 
ben kelt legfelsőbb elhatározásával neki a km'onás 
ezüst h'demke'resztet legkegyelmeRebben adományozni 
luéltóztatott. 

* 
9. Hambach Ernő czünz. őrmester, 

10. Gyurki János, 
11. Witzl János, 
12. Kerekes Sándor és 
13. Tummó Imre csenc1őrök, a II. sz. csenl1ől'

kerület állolllányában. 

el' Z' l ' A battonya1Jaza,( ,(f s ,everese. 
A mult 1891-ik év nyáre16jén a magyar Alföld 

egyes vidékein a lakosság tetemes részét képező 
mezei munkások között oly sociális természetű moz
galmak kezdődtek, a melyek első sorban arra irá
nyultak, bogy az aratásnál eddig dívott szokásos 
munkabér tetemes en felemeltessék, ellenben az ezen 
munkások által eddig tett szolgáltatások jelentéke
nyen leszállíttassanak. 

Ezen mozgalom a szonlszédos nagyobb városokból 
a kérdéses vidékekre ki-kiránduló socialista érzelrnl1 
és teljesen ezen tévhitnek Rzolgálatában álló egyének 
lelketlen izgatásai és bujtogatásainak volt látluttó 
következménye. 

H mivel ezen ;'.túlhajtott követeléseket a ll1unka.adó 
- az általánosan kedvezőtlen közgazdasági viszonyok 
alatt szintén szenvedö - földLirtokosok önká~'uk 
nélkül lleln teljesíthették ; de a hatóságok is a lnnll
}<:ások szer7.ö(1ésollenos és törvénytelon követeléBcit 
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szintén II e III tálllogathatták, sőt őket a helyesebb 
, , b'k' t l' l' b'· belntásra. es a e es II ,on va o megmara<. asra Irnl 

111eo llelll szüntek: azért ezen néposztály haragja a 
közllfttóságok ellen is irányult s megingathatlanok 
voltak azon tévhitökben, hogy a hatóságok csakis az 
öket megvesztegetett föhlbirtokoEok érdekeit szol
gú,lva, ~t kOTlllánynak az ő érdekükben állítólag ki
allott s követeléseiket foganatosítani elrendelő paran
CSB,it eltitkolja s végrehajtani nem akarja. 

l\Iiként tehát minden socialis irányzatu mozga
lOD1nál, úgy itt is tapasztaltatott, hogy az események 
folyanláll a félrevezetett s bujtogatott nép a leg
képtelenebb ámításokat is valónak s a hatóságok 
jóakaró kinléletességét gyengeségnek hiszi s ebből 
kifolyólag magatartása is rohamosan azon lejtőre 
jutni hajlandó, a mely törvénytelen czéljait kész 
luég nyílt erőszakkal is kiküzdeni. 

Ily esznléknek következményei voltak azon zen
üülések, rnelyek különösen Békés és Csanád me
gyékben ütötték fel fejöket s a melyeknek elfoj
tására, - nehogy az az ált.alánosan kedvezőtlen 
közgazdasági viszonyok folytán mostoha sorssal küzdő 
111ezei lnunkások között országos kiterjedést nyerve, 
kSzv8szélylyé válj on . - azon vidékeken nagyobb 
szárnú csendőrségi erő összpontosíttatott, a mely az
után ezen mozgalnlat féken tartotta; de lllégis több 
esetben - úgyegyedűl, mint az igénybe vett katonai 
kal'hatalolumal karöltve, - kénytelen volt a zendü
lések elfoj tására fegyverhasználatot is alkalmazni. 

Bár luinc1ezen egyes eseteknél a csendőrség lnaga
tn,rtása s derék és vitéz hü kötelességtelj esítése áltn,
lánosan csak dicséretet és elismerést érdelnel; mégis 
kituftgaslik mindenek felett azon magatartás, a melyet 
1 Ől'nlestel' és 4 csendőr a csanádmegyei Battonya 
l\ö:t.ségben, 1891. évi junins hó 21-én kiütött lllunkás
l:ízac1ás nJkalnlával tanusított. 

Ugyanis a közeli Orosházán történt s a csen<.1őr
Rúg és ku,tonaság által fegyverrel elfojtott zendiilé8 
n(;ú,n a bnjtogatók n, csn,nó,chnogyei nagy8~dtlnú 1111111 -
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kások között hin tették el az elégeaetlenség lnagv{Lt 
s lázították őket fi, nlunkaadók irányában való 
engedetlenségre és zendUlésre. - S ezen áldatlan 
luűködésükre j ó talaj volt különösen Battonya, luely
nek 12,000 lakosa között a mezei luunkások szállla 
több ezerre rng és a kik Inál' Inegelőzőleg js folyton 
izgatva és bujtogatva, különben is ingerlékeny haugn
latban voltalc 

Itt BattonJán történt tehát az, hogy a lUÚlt 18~}1. 
évi junius hó 21-én, egy vasárnapi napon, reggel 
8-9 óra között, mitlőn a lakosság nagy része lnég 
a tenlplomban volt, a községháza előtt egy kisebb 
csoport munkás ácsorgott, kiket a szintén jelenlevő 
Pakurár Demeter, a munkásoknak különben egyik \ 
szóvivője, izgatólag felszólított; hogyaszolgabirói 
hivatalnál meglevő azon miniszteri rendeletet, a lnely 
Rzerint fL munkásnak napszáma 1 frt 50 krra van 
megállapítva s az ugynevezett robot és uzsora be
tiltatott, követeljék ki. l\l:iD;thogy erre a tömeg 
lázongani kezdett, Lungn Aron községi rendőr a 
további lázítást nlegakadályozandó s a munkás 
Illozgalmak folytán kiadott hatósági rencleletnek ér
vényt szerzendő; Pakurárt letartóztatta s a községi 
fogdába elcsukatta. 

Röviddel ezután a templomból a nép is kijött s a 
hogy az egyik mnnkásvezető, N agy György, Pakurál' 
letal'tóztatásáról értesűlt, nagy szavakkal csoportot 
gyűjtött maga körül s mivel ekkor ez Inál' lell etett 
1500 fővel, tehát a tömeget Pakurár kiszabadítására 
izgatta s lázÍtotta arra iR, hogy a már eIulített 
l11iniszteri rendeletet erőszakkal követeljék ki a fő
szolgabirótól, mivel csak azért nem lesz kiadva, 
Illel:t a J:i;ataln?kok, meg vannak vesztegetve; majd 
pe(hg mIdőn Inal' latta a tÖlnegnek nlÍnc1enre vn,]ó 
elkészültét, négy munkást lnao'a Il1ellé vett s fi fő-
8zolgalJÍróhoz volt 11lenendő, ~ kiszabadítást éR It 
rendelet-kiadást követelendő. 

U tköz~")C~ t~láll{?ztak fi, ~orrongú,s hallatára el(ísiei,(í 
ITel'vfl,y .Kahnu,n fos7.o1gahll'ÓVH,l, kinek kövotel(~Aoilwt; 
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elő is adták, de ennek ügyök Illegvizsgálására vonat
kozó igéretével meg nelU elégedtek, hanem a község
ház előtt csoportosulva levő munkásokhoz vissza
térve, úgy Pakurár szabadon bocsátását, luint a 
luiniszteri l'endeletnek kiadását a községházába érke
zett főszolgabirótól n1ár erőszak alkalmazásának 
fenyegetése luellett követelt ék. 

Ezen időben találkozott Szabó Lajos szolgabü'ó 
Witzl János csendőrrel, ki éppen a járásbirósághoz 
volt rnenendő ügyiratokkal s megbizta őt, hogy 
jelentse örspal'ancsnokának, miszerint lázadás van 
készülőben s az örsparancsnok jöjjön szen1élyesen a 
községházára. 

A battonyai örs 6 fővel van rendszeresítve, de az 
általános munkásmozgalom okából ez időben luég 
2 fővel megerősíttetett s Hambach Ernő lovas Ő1'
Illester vezénylete alatt állott. Az örsön akkor az 
örsparancsnok, továbbá Kerekes Sándor, Witzl János, 
Tummó Imre, Gyurki János és Bóka István loviLE 
csendőrök voltak honn, míg Szalay Jenő és Balázs 
Ferencz csendőrök az nap éppen a szomszédos Tor
nyára voltak vezényelve, hogy az ottani munkásokat 
ellenőrizzék. 

Hambach őrmester tehát csendőreit azonnal fel
szereltetve, a főszolgabirót felkeresendő egyedii.l és 
csak kardos an indult a községházához, hol a töme
get csoportosulva találta. 

A főszolgabiró hiába kísérlette meg folyton csilla
pítani a már felbőszült népet, hogy az általuk kért 
miniszteri rendelet nem létezik, tehát ki sem adhatja; 
a nép őt lenyuzással 8 kapura való szegezéssel 
fenyegette s folyton ordítozva követelte a n1iniszteri 
rendelet kiadását. Az őrmester a tömegen áthalaova, 
jelentkezett Hervay főszolgabirónál s tőle azon fel
hivást kapta, hogy legénységét szereltesse fel, <1e 
csak hagyja őket készenlétben a laktanyában, ne
hogy a nép látásuktól még jobban felingerüljön. 

Hambach őrmester azonban az előzn1éuyokr()l 
{Il'tositlvén, belátta, hogy ezen intézkedés éppen neln 
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lenne helyes; Inert Ö egyedűl Init SeIn seO'íthet 
b k " . tk l t" , l' , l n ne s ~ e o"\'e, ez le o va sagna csendőrei csak elkésve 

.lele,uhetnenek illeg, tehát a, helyzetnek észszerií. át
tekllltésével a vett szolgabirói felhivást lllellőzte és 
a,zz~l, elle~tétben cselekedett oly~éppen, hogy a lak
td.nyaba SIetett, felszerelt s ft Inal' készenlétben álló 
f') cs~nd,őre kö~űl Boka ,István csendőrt alaktanya 
lnegorzesél'e vIsszahagyvan, Kerekes Sándor Tummó 
Imre, Gyurkí János és Witzl János lov;s csend
őrökkel gyalog a községházához visszasietett s fi, 

lllellékntczákon észrevétlenül a közséO'ház hátulsó 
kapuján át a községházban megjelent.. b 

lVIíg a csendőrök ily Inóc10n felvonultak, addig a 
főszolg~tbiró, látva a nyers tÖlneg el'őszakoskoc1ási 
szándékát, a lázadás kitörésének elkerülése végett a 
letartóztatott Pakurár lVlitrut luaga elé állíttatta s 
111iután neki meghagyta, hogy az általa és miatta 
felizgatott munkásokat, a kik csak reá hallgatnak, 
csillapítsa le s világosítsa fel, hogy ő semmiféle oly 
nlinisztel'i rendelettel, lnely reáj uk VOD atkozik, 11el11 

rendelkezik; szabadon bocsátotta, remélvén, hogy a 
tÖluegnek tett ezen kedvezrnény csillapító jó hatás, 
sal fog lenni. De éppen ellenkező volt a hatás, mert 
lnic1őn Pakurár a n1.ál' akkor körülbelől 2000 főre 
Rzapol'odott munkások közé kilnent, a főszolgabiró 
békéltető utasítása helyett éppen ellenkezőleg a 
111unkásokat felhivta, hogy most itt van az alkn,lolll 
követelni a rendeletet s ha azt ki nem adja, akkor 
úO'y a főszolgabirót valamint az előljárókat éR az 
b' ' urakat is ki kell húzni. Ezt foganatosítandó, Paknral' 

nagy tömeg élén ujra a főszolgabi~'óho:" bemeu t, s 
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ho gy a .i egy ző írj on nekik l'ögt ö,n egy f~ Iya III od v;tU Y~ 
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beleeO'yezett s hogy az őt már személyében IR han
talm;zni akaró dühöngő tÖInegtől akú'l: c,sak ogy 
pillanatnyira is szabad;rIjon, a, községI .. lrn~k:l:L~ 
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ÚO'y .is történt s n, községi jegyző a tanácsteremből 
t> , l 't' k kinlent n,z ntczal°n" l0gy - a mIn ez vasarnapo on 

lL városban ősrégi szokás - a legkülönbözőbb köz
ségi ügyeket publicálja s mivel a nép azt hitte, hogy 
az általa követelt lniniszteri l'endelet is ki fog hirdet. 
totni, még a tanácsteremben voltak tömege is ki
tódult a jegyző után úgy, hogy sem itt, sern pedig a 
tOl'lláczon és az udvarban népség nem maradt. 

Az őrnlester ezen kedvező alkalmat felhasználva, 
cseudől'eit úgy helyezte el, hogy a nép a tornáczra 
nyíló ajtókat el ne érhesse s egyben meghagyta, hogy 
a n épet a tornáczra be ne bocsássák 

lVIidőn tehát az őrmester így gondoskodott a helyes 
védelmi állás Inegszállásáról, visszament a tanács
terembe, hogyabeállható harcz esetére gondoskodj ék a 
oeuDszorúlt főszolgabiró és a községi előljárósági tagok 
biztonságba helyezéséről is. Ezen urakat, kik a tomboló 
tömegtől csak az imént szabadultak meg, a helyzet 
yeszélyes volta annyira feszéJyezte, hogy készséggel 
engedtek az őrmester intézkedéseinek annál is inkább, 
Inert már zuhogni kezdett a kő be a szobába. Az 
őrmester tehát teljesen kezébe ragadván az intéz
kedést, a fennebbi tisztviselőket egy távolabb fekvő 
szobába vezette azért, hogy ha a népnek előrelátha
tólag bekövetkezendő támadása folytán netalán a, 

szobákba is sikerülne behatolnia, mégis több ellen
álláSI a akadj on; s midőn az urakat ily módon 
elhelyezte, a szobák ajtaját kulcscsal kezdette be
zárogatni, hogy annak befejeztével a kulcsoka.t 
lnagánál tartsa. Mielőtt azonban az ajtók bezárását 
teljesen befejezhette volna, kitört a válság. 

Ugyanis mialatt az őrmester még az ajtókat záro
gatta, az irnok a pnblicálást befejezte s a lllidőn a 
felolvasás végén, - 1/2 10 óra tájban, - a tömeo' 
látta, hogy a várva várt s követelt miniszteri rendelet 
llen1 lett kihirdetve, éktelen dühre lobbant s bor
zasztó ordítás között azon fenyegetéssel: « nekünk a 
fő~zolgn.biró kell, hogy a kapura szegezzük, az urak 
l111nd rab16k, üssiik agyon a csendőrőket, Inert a~ok 

s 
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is az urakkal tartanak, 111eg vannak vesztegetve stb. II 
- a jegyzől'e rohantak, de ez avisszavonulására 
nyitva hagyott kis kapun gyorsan a községházába 
visszaszaladt. A tömeg pedig fékevesztett dühhel 
Rzitkozódva, most már nyilt lázadásban kitörve, n, 
nyitva maradt kapun keresztűl az udvarra tódult 
úgy, hogy egy pillanat alatt az udvar és a kapu
bejárat 400-500 munkás által volt ellepve, kik 
látván, hogy a tornácz a csendőrök által van illeg
szállva s ezen positióval a községháza védve s ily 
Illódon ők megakadályozva abban, hogy a tisztviselő
ket felkonczolják, még fokozottabb dühhel a csenc1-
őrökre vetették magukat s «üssük agyon a zsanc1á
rokat) ordítással, botokkal és kövekkel intéztek 
támadást. 

A csendőrök, kiket az őrmester pillanatnyi távolléte 
alatt Wi tzI csendőr - mint legidősb - vezényelt, e 
kritikus pillanatban sem veszÍtették el bátorságukat 
és hidegvérüket, s még mie] őtt a fegyverre a ppellál
nának, még egyszer hangosan felhivták a dühöngő 
tömeget a hátrálásra s figyelmeztették, hogy külön
ben fegyverüket lesznek kénytelenek használni. -
l)e mindhiába, a tönleg sokkal inkább ingerült volt 
s cselekvésében a törvényes határon már sokkal 
inkább tulment, semhogy legkisebb józan belátása 
is maradt volna s felkorbácsolt szenvedélyének nlin
den igYflkezete csak arra irányult most már, hogya 
csendőröket, kik eléjölrbe álltak és a tisztviselőket 
lekonczolják; - s :így bekövetkezett az, a mi el
kerülhető többé nem volt. 

A csendőrök állásukból meg nem mozdulva, abban 
megingathatlanul keményen megmaradtak. Ekkor 
történt, hogy a támadók soraiban egy lövés dördült 
el s egy Nemes József nevű egyén, ki a tömeo- élén 
volt, a táma~ást az által kezdette Illeg, hogy °Witzl 
János csendőrre egy doronggal hatalmas ütést lllél't 

mig a többiek ezzel egyidejűleg kövekkel és dOl'Oll~ 
gok~{al ldt.TOlll oldalról t{unadtál{ meg a cSelHlőrökot, 
a klkhe~ azonban e~en l)illan21thau csatlulkozott. ft.7. 
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elclöl'dült lövés hallatára oda sietett Hambach őr
lnester is. 

Witzl csendőr a reá Iuért ütést fegyverével fel
fogva, egyi <.lej üleg ICl'opatsc~ek-féle ismé~lő karab.é
lY:'Lb:t egy töltény t, akart a tarból feladnI" de .e pIl
llLllatuan a ,támado N emes József egy maso(hk oly 
li tést Inért a csendőr felé s az ez ellen hárítani 
felkapott tárkarauélyra, hogy a dorong vége letörött 
s Witzl csendőr arczának repülve a szemeit érintvén, 
öt pár perezre IlJegvakította s megtántorította. De 
ezen válságos pillanatban, a midőn nem látva véd
képtelen volt s ellenfele ezt felhasználni is akarva 
Inár reá rohant; e csendőr bajtársa, Gyurki János 
csendőr, ki lJozzá legközelebb állott, bajtársának 
111 egtáluadóját nyomban úgy lőtte mellen keresztül, 
hogy az azonnal meghalt. A tömeg azonban a nagy 
kézi tusában nem igen vette észre Nemes elestét s 
111ég hevesebben támadott. Ezen vad, izgalmas jele
net között dördült el még a csendőrök 7 lövése, és 
pedig Gyurki János, ki bajtársának megtámadóját 
lnegölte s így bajtársát megtorolta és megmentette, 
1uásodik lövés ével agyonlőtte a reá rohant Stuber 
Istváu napszámost s tett még egy lövést, összesen 
tehát hármat; Kerekes Sándor csendőr szintén három 
lövést és Tummó Imre csendőr 2 lövést. S vitéz és 
bidegvérű, bátor katona-szívre vall azon eredmény, 
hogy ezen öszesen 8 lövéR után a küzdtéren nlaradt : 
3 halott, 1 sulyosan sebesült s még az nap meghalt 
munkás és 5 sulyosan sebesült egyén, - s hogy ezeken 
kívül mennyi könnyű sebesülés történt, az meg nem 
állapítható; Inivel a törvényes következményektől 
való. félelem miat~ a sebesültek lehetőleg eltitkolják 
sebeIket, - de bIzonyára lnég nagy\.)bb volt azok 
száma, kik könnyü sebbel rnenekültek. 

l\Iülőn tebát a jól irányított lövések következtében 
a t~tmadók halomra hullottak, a tömeg megrettent, 
nlaJd az előbb még féktelen düh réluületté változott 
ú/t R ele8ett társaikat a küz(ltéren hagyva 1ueO'fo1'
d II !tn.1\: éR eszeveszett fntú,ssal az nd varbóLl kl a kö~ség-

8:1• 
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háza előtti piacztél're Illenekültek vissza; ott azon
brtll ~llás t foglaltak. 

A csendől'ök a tömeg lnegfutalnoc1ásakor - ekkor 
yolt 1/2 10 óra - a tüzelést azonnal beszüntették, s 
a kapu bejárata előtt foglaltak állást. 

A rövid idő után ismét háborgó néptöuleg Ul{L!" 

UIOst újra a községházát kezdette kövek, botok, fa
darabok s téglák dobálásával ostroluolni s a 
csendől'öket oldalvást dobálni ugyannyira, hogy a 
községház összes ablakai, keresztléczei és az ablakredő
llyök összezuzattak s nehányszor a csendőrök is 
találtattak, a nélkül azonban, hogy kOlllolyabb sérü
lés történt volna. 

Ezen ostromállapot a déli harangozásig tartott, rt 
nlidőn a lázongó tömeg nagyobb része haza ment; 
de a visszamaradt kisebb rész folytatta előbbi dobú,
lásait. 

Hambach őrmesternek a délelőtt folyamán alkalu1a 
nyilott arra, hogy észrevétlenül intézkedett, miszerint 
a Tornyán szolgálatban levő Szalay Jenő és Balázs 
Ferencz csendőröket lovas küldönezezel bevonultat
hassa s ezen járőr tényleg délután 1/22 órakor, mi
után még a laktanya-őrizetre visszahagyott Boka 
István csendőrt is magukhoz vonták, bevonult s 
Hambach őrmesternél jelentkezett. 

3/42 óra volt s most már 8 csendőr állott harcz
készen de a tömeg is a csendől'ök csatlakozása után 
szintén gyülekezni kezdett s előre látható volt, hogy 
a lázadásnak délután folytatása lesz. 

Hambach őrmester megfelelő védelmi állapotba 
helyezkedett tehát; a községháznak a piaezra nyíló, 
valamint a hátulsó kapuját elzárta, vízipuskákkal és 
szekerekkel belülről eltorlaszoltatta, csendőreivel az 
uel varon mindkét kaput 8zemlnel tarthatólag foglalt 
állást s általában a legczélszeriibbell éR a helyzetnek 
lnegfelelően elkészült a bekövetkezendő hal'c~l'a. 

A pi!lanatró:. pillana~l'a isrl1ét szaP?l'oc16 tÖlueg 
délutánI 4 61'Ulg elégge csendesen VIselkedett 11 
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luetlett. l\fiután azonuan a népet csupán azon hír 
tartotta csendesebben, hpgy a délutáni 4 órai vonat· 
t.al katonaság fog Arach-ól megérkezni; luikor ez nenl 
történt, lázongását a legborzasztóbb káromkoc1ások 
lllellett azon ordítozások kiséretében: « az urak rosz· 
szul csinálták, nem kapnak katonapágot, üssük ag-yon 
fl, zsandárokat és a főszolgabirót» újból megkezdette 
s fi, csendőrséget eleinte a kerítésen át kőzáporral 
borította el, majd vérszemet kapva, nagy tömegben 
a hátsó kaput nlegrohanta s a torlaszok daczára be· 
rontotta. A kapu bedőlt, a torlasz széjjelmállott s 
tódult vad ujjongás8al be a tömeg; elől a nők. De 
szemben találták lnagukat a nyolcz lőkész csendőr· 
rel s Hambach Őrluester azon figyelmeztetésére, hogy 
ha még egy lépést tovább jönnek, beléjök lövet, 
visszahökkentek s megállottak. A nők ekkor a férfia· 
kat szidalmazni, gyáváknak nevezni s mindenképen 
támadásra ingerelni iparkodtak, a csendőrséget pedig, 
luely nehány lépésnyire lövésre készen rendíthetet· 
len higgadtsággal állott, ruházatuk felemelése mellett, 
szitkozódó és fajtalan beszédekkel becsmérelték s 
kőzáport zudítottak reája. De ezek rendületlenül 
álltak helyeiken s bár kővel többször találva lettek, 
nem tartották szükségesnek a fegyverhasználatot ; 
Inivel harczkészségük magában elég volt arra, hogy 
a tÖlueg előre törni ne merjen s megmaTadjon a be· 
tört torlasz mellett s csak onnan kiabálj on és 
dobáljon. 

Ezen állapot délután 4 órától este 3/48 óráig tar, 
tott, a Inikor a Szegedről kirendelt 2 század gyalog· 
ság s 8 órakor Zgorszki László csendőr-százados 
szárnyparancsllok 920 csendőrrel s az utközben szonl· 
szédos örsökről hozzája csatlakozott 6, összesen tehát 
2G csendőrrel Battonyára megérkezett. 

Ezen erő fedezete alatt azután nyolllban az eddig 
véc1ehni állásban volt csendőrök tevőlegesen is fel
léptek El a fökolO1nposokat, kiket napközben eléggé 
lnegfigyeltek és k{Ll'hozn,tos lnilködésük lnia.tt kisze· 
llJeltek~ sz{u.uszerüü 2;-{ főt, ki)zöttük n. reggel s~a~ 
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Latloll Locsátalli kierőszakolt főlázítót, Pakurál' :De
Illetert letartóztatták; - a lázadás le volt verve. 

E csendőröknek mindenike aluaga hatáskörélJoll 
úgy viselkedett, hogy a hű kötelességteljesítésnek 
legszélsőLb határát is elérte s egy pillanatra seUl 
ingott meg vitéz és rendíthetlen, önfeláldozásig menő 
katonás magatartásában. 

Hambach Ernő őrmester átlátva a valódi helyze
tet, nem teljesíti azon felhivást mit a főszolgabirótól 
nyer, hanem ezzel ellenkezőleg összes erejével jele
llik Ineg a válságos ponton s így egyszerű jelenlété
vel is megmenti a tisztviselöket először a bántal
lllazástól, de később életöket is; majd a publicálás
hoz kitódult tömeg eltávozását ügyesen felhasználva, 
ezen alkalmas pillanatban megszállatja csendőreivel 
a védelem kulcspontját s határozott félreérthetet
len utasítással látja őket el; azután visszatér s 
gondoskodik a tisztviselőkről, ezeket úgy rejtve el, 
hogyalegkomolyabb eshetőség bekövetkezte esetén 
is, ha t. i. a csendőrség leveretnék, ők minél későbL 
éressenek el a nép dühétől s így a lehető bizton
ságba helyezi őket; majd az események rohamos 
betörésénél visszasiet kis csapatához s vezeti hig
gadtan ezek küzdelmét, elkerülve a felesleges vér
ontást; a tánladás visszaverése után gondoskodik, 
hogy távollevő csendőreit magához vonja, távirati 
jelentéseket küld széjjel, a védelmet a legczélszerűb
ben rendezi, torlaszokat emeltet s midőn a tönleg 
ezeket bezúzza, oly higgadtan és határozottan lép 
fel, hogy a támadást folytatni llenl 111erik ; s a Ini 
végül nagy érdemeitI szánlítható fel, az azon önura
LOln, hogy a torlaszok bezuzása ut(Ul a ködobáláso
kat és vérjg sértő piszkolódásokat is ölltndatosan 
oltűrve, neln engedett szabad tért a fecryveres 111e cr-t l , k I. h o 
or asna , s Igy ott ~s a felesleges, - bizonyára igen 

teterues aldozatok altal lnegkeseriileutlett _ véron
tást elkerülte; s legvég-ül rnin(htzo]{at, kik n. törvé
nyes ren(l ellcl ti fcll:'Lzat1:íst Rzitottú k é~ Yl'zot.ték, 
'~en jl:gttlnH~R ól"{~kht~H is j tI! s~ell~n191 tn,rf;oUu. 14 
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öket, kózrekerítette: - ezen altis:tt valóuan hivatá
~[tJ1ak lllagaslatán állott, a veszélytől vissza nem ret
{,oni, s azzal daczolva s a vezetést kezébe ragadva, UJ 

halálos küzc1ehnet bátran elfogadta és vitézűl kivívta, 
s így Inentette Illeg a fegyver becsületét, így a tiszt
viselőket és III agát a közigazgatást egy szégyen
t.elJ es botrány tól, de magát a várost is attól, a 
Illi bizonyára bekövetkezik ha a vért szomjazó tömeg 
elő~zör a csendőröket, azután a tisztviselőket fel
konczolja, hogy t. i. a lázadó tömeg a várost fel
gyújtja s az intelligens és jobb lnódu lakosokat 
rabolja s gyilkolja sbeálljon - habár rövid időre 
is - a teljes anarchia. Ezen higgadt körültekintés, 
vitézség és erély oly minta~zerű magatartást bizonyí
tanak, a mely díszére válik ezen altisztnek és a 
testületnek. 

A csendőrök közül Gyurki János különösen is ki
tüntette magát az által, hogy először bajtársának 
bántalmazóját lelőve, ez által őt megtorolta s nleg
lnentette és fedezi addig, mig magához tér, nl aj II 
hasonló kérlelhetetlen erélylyel saját megtámadóját 
is lelövi; - Witzl János csendőr az őrmester pil
lanatnyi távolléte alatt átveszi a vezényletet s a be
rohanó tömeget lnegkisérli a törvényes útra való 
visszatérésre rábírni, Jllajd megsérül s ez alatti véd
képtelenségében baj társai oltalmazzák, de magához 
jöve, a további tüzelést beszünteti; mivel látja, hogy 
~1 tömeg amugy is menekül már s nem hagyja magát 
az emberi gyarlóságból kifolyó bossznérzettől további 
vérontásra ragadtatni; - Kerekes Sándor és Tummó 
Imre csendőrök 8~intén luindvégig a legbiggadtabb 
önuralmat, erélyt és vitézséget tanusítva, előljárójuk 
parancsait hiven és önfeláldozóan teljesítették s midőn 
a fegyveres eldöntésre került a sor, akkor oly ügye
sen és erélylyel, ernellett öntudatosan használták 
fegyveröket, hogy a roham visszaverés e után a küzd
téren éppen a lázadás főbujtogatói rnaradtak halva 
vagy snlyosau 111egsebesülten. De mindannyian Ineg
jll~athatatlanul tartották a legnagyobb veszélyben i~ 
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áll{tsaikat s nekik köszönhető, hogy a törvény tekin
télye végre is megmentve lőn s az anarchia J3at
tonyán be nem következett. De e kitünő magatar
tásnak nem utolsó érdeme volt azon kihatás is, hogy 
az alföldi lllunkás-mozgalom ezen eset befolyása alatt 
Illeghökkent, látta azon veszedelmet a melybe rohanni 
készűl s hogy 8zükség esetén a csendőrség kérlel
hetetlenül tudja megtorolni a törvénynek lábbal 
taposását és ezen battonyai eset után az alföldi 
lllunkás-lllozgalolll azonnal lankadt s mihamar meg 
is szünt. 

Ezek voltak eredményei 5 derék csendőr vitéz és 
ok9s magatartásának. 

Ö csász. és aposto királyi Felsége mindezeknél 
fogva a Bécsben 1891. évi november hó 25-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával: a battonyai lázadás 
leverésénél tanusított vitéz és erélyes magatartá
ért s a különösen megbiszható és kötelességhű kitar
tásért a veszélyben Hambach czjmz. őrrrlesternek és 
Gyurki csendőrnek, utóbbinak egy bajtársnak köz
delemben történt megmentéseért is, az első osz
tályu vitézségi ezüst ér1net)· Witzl, Kerekes és 
Tummó csendőröknek pedig a 'másod osztály~" vitéz
ségi ezüst érmet legkegyeseLben adományozni mél
tóztatott, - míg Szalay, Boka és Balázs csendől'ök ,:~) 
a fennebbi alkalommaj tanusított bátor és higgadt 
magatartásért a honvédelmi miniszter ur által dicsérő 
okirattal tüntettettek ki. 

II. A m. kir. honvédelmi miniszter úr ő Nagy
méltósága dicsérő elisDleréséhen részesültek 

1. Nagy Józse! m. kir. r. sz. csenc1őr-keriiletbeli örsvezető. 

1890. évi szeptember hó ü-én Als6-l\omanán Niknlai 
J;inku lttu kárára 2 dl'b, özv. Dávid H:os\l;tea Kino
perin kárára 1 ch'b és üchün rtofu kál'ál'i1 1 darab 
lovat, összesen 220 l'rt értékhen iSlneretlen tette:-::ek elloptn,k. 

'" Lítsd 1(;7. la!iOll . 
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A hévizi Öl'Spa.l':111csnokság a lopásról értesülve, a 
llycnnozást azonnal ll1egincHtotta ugyan, ele járőrei 
I:> e III rt községben, seUI annak könlyékén erechnényre 
110n1 jutottak. 

Ekkor maga az örsparancsnok, Nagy Józ8ej örs
vezető, N agy Dénes csenc1őrt maga mellé véve, a 
nyonlozást szepteluber bó l4-én újból felvevé s a 
csakhamar fellelt nyolnok után indulva, egész Brassó 
és Háromszék megyékig ment. Utóbbi megye Köpecz 
községébe érkezve a járőr tudomására jutott, hogy 
I\:arúcsony Sándor, Varga József és J áger István, 
ottani lakosok lólopásért már több ízben büntetve 
voltak s egyáltalán igen gyanus életmódot foly tat
nflk; ellnek alapján a járőr a nagyajtai örs egyik 
járőrének segédkezése mellett nevezettek lakásán 
házkutatást tartott, mely alkalon1mal a gyanusítot
takat ugyan nem találták otthon, de 6 drb járlatot 
fedeztek fel, melyek vakarásokkal voltak tele; miért 
is azokat a járőr elkobozta. 

Miután a járőr megtuc1ta bogya keresett czigá
ny ok állítólag ló· és gabnavásárlás czéljából Foga
rasra mentek, ennélfogva - hogya járlatok kiállí
tásáról és az azokban eszközölt javítgatásokról 
felvilágosítást nyerhessen - a járőr fl, czigányokat 
oevárandó a községben figyelő állást foglalt el. 

Szeptember hó l8·án éjjel csakugyan haza jött 
Recsenyédi Mózes, ki szintén a gyanusított czigá
nyokkal Fogarason volt és a gyanusítottak egyi ke 
J áger István. 

A mint Recsenyédi lnegtudta hogyacsendőrök a 
czigányokat keresik és már házkutatásokat is tartot
tak, rögtön a Brassó felé induló vonatra szállt, de 
ntközben -- a mint a járőr később megállapította -
Homoródon kiszállván, az ott levő czigányokat az 
őket fenyegető veszélyről értesítette. 

Jáger Istvánt azonban :1 járőr elfogta és ez csak
halnal' be is iSlllerte, hogy Alsó-I\".o111ánán a lovakat 
ő a fennenllített 3 tárf1ával és ifj. Varga .T ózseffp l 
lurt.a el s hogy ezen lopot.t loval\at szeptelll bel' h<' 
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( ·1,-ón a lHtgy-SZjeuelli orl3zágos vásáron el is adták. 
lJeünllerte továbbá, hogy ugyancsak ők a nagy-sze
Leui vásál'térről 2 lovat, Alsó-Kápolna határában 
pedig 3 lovat és egy 6 hónapos csikót loptak el, 
lnely lovakkal, - az erzsébetvárosi vásárra haj
taudók - egész Homoródig jöttek, honnan a töL
Liek őt és Recsenyédit azért küldötték haza, hogy 
uézzeuek utána, vajjon a csendőrök nem-e keresik 
őket. 

Ezen értesülés után Nagy örsvezető a czigányok 
elfogása czéljából azonnal a vonatra ült és azon 
Begesvárig ment, hol azonban - mivel Recsenyédi a 
cZjigánY9kat már eleve értesítette - senkit sem 
talált. Epen így járt a Tompa Zsigmond örsvezető
Lől é8 Dornik Rezső csenclőrből álló nagyajtai örs beli 
járőr. Ezen járőr ugyanis Köpeczen szeptember hó 
17 -én ellopott 2 ló után nyomozva J áger vallomá
sának tudomásul vétele után - azon hiszemben, 
hogy az általa keresett 2 ló szintén a czigányoknál 
le8z -- Erzsébetvárosra sietett, de ott a gyanusítot
tak at, mivel - mint már említve volt - figyelmez
tetve voltak, nem találta. -- Miután a nagyajtai 
járőr a szintén Erzsébetvárosra érkezett Nagy örs
vezetővel egyesült, mindkét járőr Segesvár felé vette 
útját, hol arról értesültek, hogy az általok keresett 
czigányokat a Gergely J ózsef~ Kolozsi József és 
Lénárdt Sándor Segesvár örsbeli csendőrökből álló 
járőr a Nagy örsvezetőtől előzőleg nyert útmutatás 
és útbaigazítás folytán lnál' kinyomozta és le is tar
tóztatta. 

Nagy örsvezető a foglyokat átvéve, azokkal az 
AIsó-I{ománál'ól ellopott 4 ló kinyomozása végett 
Nagy-f:)zebenbe indult; hozzácsatlakozott TOIllpa örs
vezető azon feltevésbAn, hogy a Köpeczről ellopott 
;J lovat is ezen czigányok anla vidéken eladták vagy 
elm~erélték. , 

Utkö:lben rL járőr a tetteseknél ta1{tlt 3 ló és 1 csikó 
tulaj donosai utú,n nyOlDozva, azokat Dicső Szent-
7\,[{~rtonbDJn Illeg ilJ találta? innen N agy-Szebellbe 
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érkezvo, [LZ Ulluall ollupott ~ ló tulajdonosát Ü3 sike
rült llwgtalálni, valaulint az AIsó-l\:.ománáról ellopott 
l ~ lovat is N agy- Szeben környékén fekvő falvakban 
kiderÍ teni. 

Nagy öl'svezető, bár czélj át, hogy az örs körleté
Lől ellopott lovakat és a tolvajokat kézrekerítse, 
elérte; nem elégedett Ineg ezen eredménynyel, hanelll 
UJ nyomozást lankadatlan buzgalommal tovább foly
tatta és e fáradságos nyomozás során kiderítette lllég 
ft következő lólopásokat, melyeket mind a nevezett 
cúgányokból álló tolvaj -szövetkezet követett el: 

Besztercze-N aszódmegye Altdorf községében augusz
tus hó 22·én 3 lovat és 1 csikót loptak el, melyeket 
a tettesek az alsó-visti vásáron augusztus hó 25-én 
adtak el; a voilai legelőről augusztus hó 13-án 
3 lovat, - a paroi és veniczei legelőről 3 lovat, -
a szásznádosi határból 3, - a feketehahniból 3, -
a szakadátiból 2, - a prazsmári baromvásárról 2, -
a baráthelyi községi legelőről 1, - a kistoronyi határ
ból 2, - a fenyőfalvi határból 2, - a nagy-selyki
ből 1, - a szászhermányiból 4 és a rozsondai határ
ból 2 lovat loptak el. 

A járőr megállapította, hogy ezen tolvaj-szövetke
zet ápriliE', havától szeptelnber hóban történt letar
tóztatásaig összesen 42 drb lovat lopott; ezek közül 
a járörnek sikerült 24 darabot 1285 frt értékben 
kinyomozni és elkobozni. 

A tol vaj szövetkezet fej e Karácsony Sándor volt, ki 
azonban a lólopásokban tényleg nem igen vett részt, 
hanem inkább a lopott lovak eladásával foglalkozott, 
luely czélra a járlatokat akkép szerezte meg, hogy 
vásárok alkahnával vásárlást szinlelve az eladóktól 
a járlatokat átírás végett elkérte de az átirt járla
tokkal Inál' nem tért vissza az eladókhoz, hanenl a~ 
igy szerzett járlatokon az épen a tolvaj szövetkezet 

i.:rtokában levő lo!,ott lovak leirásához lnérten, elég 
ügyesen javításokat eszközölvén, így a lopott lovakon 
könnyü szelTel túladott; a többi czigány pedig leg
in~úbL a lopássiti foglalko~ott, 
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,Nagy Jázsef örsvezetőnek, kinek e szerint 051 (ll'áu 

kereRztiil tartott, N agy-I{üküllő, IGs-E.üküllő, SzeLen, 
Fog~u'as, Hárolllszék, Brassó, U dval'hely, l\faros-Tonla 
és Besztercze-N aszórl rnegyék területén eszközölt eré
lyes és fáradságos nyolllozás folytán sikerült ezen 
9 várillegye területén a közbiztonságot nagy nlél'vben 
veszélyeztetett tolvajszövetkezetet a törvény kezére 
juttatni, a m. kir. honvédelmi nliniszter ár teljes 
elismerését fejezte ki, a m. kir. belügyminiszter úr 
pedig neki 40 frtnyi j utaloludíj at engedélyezett. 
A nyomozásban résztvett többi legénység az L sz. 
csendőrkerületi parancsnokság részéről nyert meg
felelő dicséretet.~l') 

" J\ 

2. SUL1'esak FerenGz örsvezető, czÍn1z. őrnlester a 
lllagyar kir. horvát-szlavon csendőrség állományáball, 
a közbiztonsági szolgálat terén hosszú időn át tanu
sított buzgó és kötelességhű magatartásaért és ered
ményes szolgálatainak méltánylásaul a m. kir. hon
védelmi miniszter úr által kiállított dicsérő okirattal 
lett kitüntetve. 

Ezen már 24 évig a csenc1őrségnél szolgáló alti,szt 
működéséből egy igen tanulságos esetet vélünk fel
említendőnek, mely esetnél Srnresa.k őrmester egy 
ügyes intézkedése által váratlanul szép eredményt 
ért el. 

Ugyanis az 1888. év folyamán a felügyeletére 
bízott dugoseloi örskörletben, valamint a szonlszédo8 
örsköl'letekben egymás után több betöl'éses lopás 
fonlult elő és bár a csendőrség minden erejét llleg
fes~ítette, a tettesek nyoluára nem tudott jönni. 

Igy a többi között HereucHé József prozorjei lakos 
~árára is több rendbeli l'uha és egy kettős CSÖVll vadász
fegyver lopatott el, lnely lopás nliatt uO'yan t.öbl) 
egyén lett letart6ztatva, kikre S'l1l'l'e.~a,h':"''' öl'lnest.cl' 
töl~b o~y adatot derít~tt ki, hogy tlzok alapján ök 
teljes Joggal erne lopas elkövetósóvel voltak vádol
hat6k; ele nliután p7,pk 2 ld)napot vizHgálatj fogság-

) J~Ú~tl 1 (;U., J 71. (~H 17k. lapOlt. 
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ban tölt.öttek volt, a~ eljárás Lizonyítékok hiányában 
ellenük beszüntettet~tt. 

S 11l'resak őrmester azon ll1eggyőződésben, hogy az 
általa letal'tóztatott, de a törvényszék által felmen
tett egyének a lopás valódi tetteseÍ, nem vesztette 
el őket szeme elől és neIn nyugodott addig, míg 
neki sikerült is a lopást reájuk bizonyítani. 

S1n1'esak őrmester az ellopott tárgyak pontos leü'á
sát közölte a környéken 'lakó puskaművesekkel és 
s~abókkal s felkérte azokat, hogy azon esetben ba 
valaki e tárgyakat hozzájuk kijavítás vagy eladás czél
jából elhozná, azonnal táviratilag értesítsék az örsöt. 

Ezen ügyes intézkedése folytán az őrmester csak
hamar czélt ért, a lnennyiben az ellopott vadász
fegyver egy Hacar nevű zágrábi puskaműveshez 
került, ki az örs öt erről haladéktalanul érsesítvén; 
az általa nyújtott szelnélyleirás folytán a tettes Cal' 
Imre, habiljaki lakos személyében kinyomoztH,tott. 

Ennek alapján Smresak őrmester Habiljak község
ben a Car-család házközösségében bázkutatást tar
tott, mely alkalommal a lopott jószágok egész tár
házára akadt, számra nézve 116 darabot lelt, miután 
minden, a környéken czigányok avagy más egyének 
által elkövetett lopásokból eredő holmi a Car-család 
házközösségénél rej tetett el és adott alkalommal 
innen értékesíttetett. Ezen felfedezés hirére nemcsak 
a közel vidékről, hanem a szomszéd járásokből, sőt 
Zágrábból i s sok károsult kij ött és a tőle ellopott 
tárgyakat fel is ismerte. 

Ezen észszerű eljárása által Sm/résak őrmester egy 
Illessze elágazó tolvajbandának nyomára jött és azt 
ártalmatlanná tette. " 

1\ 

3. Né1nethy Ferencz, hadapród-tiszthelyettes,~:: 
4. Hornok Pál és 
5. Ba~{;stiidter János, örsvezetők, czÍnlz. őrmesterek s 
6. Siegens F1'igyes, öl'svezető a ln. ldl'. II. sz(unú 

csendőrkel'ület állományában. 

* 1891. évi november hó 1-től hadnagy. 
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... ~l 'l'eJ· iJn,esl ll~ablógy'ill,·ossá"ll~i(le'r 'itése. 
~\z 1891. évi lllárczius hé> 17 -ének éjjelén I~rassó

Szörény vármegye Verrlles községében rémes gyilkos
ság történt, Frommer Vilmos jónlódú korcsmáros és 
kereskedő, ennek Ida nevü 17 éves fogadott leánya és 
1;1 éves Géza :fia ismeretlen tettesek által meggyil
koltattak és lnegraboltattak. 

Az esetnek, valamint a csendőrségi intézkedések és 
Illegejtett nyomozásnak sorrendbeli lefolyása a követ-
k " ezo: 

Márrzius hó 18-án reggel 7-8 óra között Csi
csofszky Gábor vermesi lakos vasat vásárolandó fl, 

Frommer üzletébe akarván bemenni, azt - daczára 
az előrehaladott napszaknak, - az eddigi tapaszta
latok ellenére még zárva találta, mely körülmény 
úgy neki mint az üzleti helyiség előtt várakozó 
több vevőnek feltünt s nem jót sejtve; ezen fel
tünő jelenséget a községi előljáróságnak bejelentette. 
A községi előljáróság részéről a biró és a jegyző a 
helyszinén megj eleuvén, ezek felhívására Csicsofszky 
G ábor a nyitva levő ablakon át a korcsma ivószo
bájába bemászott, onnan az ivószobával összekötte
tésben álló lakszobába bement, a hol a meggyilkolt
nak Gyula és Gizella nevű életben maradt kicsiny 
gyermekeit egy szögletbe összekuczorod va találta, 
kik a belépőnek remegve és sírva mondták el, hogy 
apjuk s két testvérük véresek s talán meghaltak. 

Csicsofszky a gyermekeket a nyitott ablakon át 
kiadta és a hallottakat az előljáróságnak elmondta, 
azután pedig annak felhívására a boltajtót belülről 
kizárta, mire az előlj ár6ság a szemle megej tése végett 
a belső helyiségekbe bement. 

A lugosi szakaszparancsnokság arablógyilkossági 
esetről még aznap délután 5 órakor vette a zsidovilli 
örsparancsnokság távÜ'ati jelentését, mire Ném e thl/ 
Ferencz hadapród-tiszthelyettes - ki az akkor bete:l' 
szakaszparancsnokot ideiglenesen helyettesí tette, ~ 
nyolnba,ll a következ() intézkedést tette lileO" fl, hocl'
~( .. lii, J'üsiczai és tenleAi járftsok tOl'iiletéu ll~iiködéB;O 
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ldjelölt sZ{Lgnldb járört a helysziné:"e táviratilag ~Íl·en. 
<l~lte az esetről a csendől'kerüleh parancsnoksagnak 
távir~t.i jelentést tett és ugyanily Inódon értesítette a 
tellleHVth'i, v"erseczi, karánsebesi és orsovai szakasz
pn,l'ancsnokságokat, ezek után pedig a lugosi öl'sről 
~ csendől't nlaga mellé véve a helyszinére kiszállott. 

NiJnethy Ferencz hadapród-tiszthelyettes 19-én 
aélelőtt 9 órakor érkezett meg Vermesre, hol Bau
stá'dte1' János ez. őrmestert 1 csendől'rel a bogsán
bányai örsről - Bucsányi Gábor örsvezetőt 1 csend
őn'el a duleoi örsről már a helyszinén találta, kik 
neki rövid jelentésüket megtették ; ugyancsak a hely
szinén voltak már a bogsánbányai kir. járásbiróság
tól kiküldött Kertész József vizsgálóbiró és két orvos, 
"az utóbbiak a hullabonczolás lnegejtése czéljából. 

l\tlég ugyanazon nap folyamán megérkeztek a hely
szinére a táviratilag kirendelt csendőrök is és pedig: 
fi resiczabányai örsről 2 csendőr R 1 pr. csendőr, fi, 

nagyzorlenczi örsről Delő N agy István örsvezetö 
1 csendőrrel és 1 pr. csendőrrel, a zsidovini öl'sl'ől 
Siegens Fr1'gyes örsvezető 3 csendőrrel és 1 pr. 
csendőrrel, a kricsovai örsről Hornak Pál ez. őrUles
ter, a duleoi örsről 1 pr. csendőr, a buziási örsről 
~iefer Péter örsvezető 2 csendőr és 1 pr. csendől'rel. 
Osszpontosítva volt tehát 2 őrmester, 4 örsvezető éq 
17 csendőr illetve pr. csendőr, elegendő erő a szük
séghez képest a legmesszebbmenő nyomozások foga
natosítására is. N é11~ethy tiszthelyettes mindenek előtt 
a helyszini szemlét ejtvén meg, általa a következők 
lettek megállapítva: 

A meggyilkolt lakóháza szabad térl'e nyilott s ezen 
oldalon volt a korcsma ivószobája, melynek eO'yik 
ablaka záratlanul csak betéve találtatott, az abl~k
nak, keresztbe záró reteszei függélyes helyzetben. 
Az lv~szobát a bolthelyiségtől egy vékony fal választja 
e~~ mIndkettő azonban ajtóval van egymással össz'e
ko~t~tésben, a bolthelyiségből a hálószobába a j tb 
nylhk, ezen hálószobában 2 ágy állott és azok eO'\,i
ltóhon n1nrlt Frommer Vilmos meggyilkoltatáAn. (Wi(!. 
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lén; ezen szobával ajtó által összefüggésben még egy 
lakszooa volt szjntén 2 ágygyal, melyek egyikében a 
két leány, a luásikban a két fiú együtt aludt. 

Ezen helyszíni szelnIe alkahnával összesen 2 bűn
jel találtatott és pedig: a boltajtó és ablak között 
egy fl'issen levágott 2 5 mtI' hosszú, vastagabb végén 
1:2 cm., vékonyabb végén 6 cm. átmérőjű juharfa
dorong feküdt, a bolti állvány mellett egy zsák 
RÓ volt a földre kiül'ítve s a mellett egy elviselt 
szövet-tüsző feküdt a földön s minthogy annak bőr
csatlékai elszakadozva voltak, valószinűnek látszott, 
hogy az a tettesek egyikének derekál'ól akkor sza
kadt le, midőn a zsáknak sótartalmát kiürítve, magát 
az emeléssel megerőltette. Egyéb nyom vagy bűnjel 
a helyszinén nem volt felfedezhető. 

A hullák megvizsgáltatván, a következő sérülések 
állapíttattak meg: Frommer Vilmos arcza közepén 
tompa, kemény tárgygyal ejtett ütés, minek követ
keztében orrcsont ja összezúzva, - ez valószinűleg 
fejszefokkal ejtetett - a jobb szemöldök fölött 
2 cm. hosszú 11/2 cm. széles, a homlokcsontba is 
behatoló vágott seb, a nyakon 17 cm. hosszú, 7 cm. 
széles, a gégefőt átmetsző a nyakcsigolyákig ható 
vágott seb, a tarkó bal felén 8 CIn. hosszú 2 cm. 
széles, az izmokon is áthatol ó vágott seb, _ ez 
utóbbi valószinűleg éles fejszecsapásokkal ejtetett. 

A leány hulláján két seb találtatott elő: a nyak 
jobboldalán egy 14 cm. hosszú 6 cm. széles, a gégét 
átmetsző és a nyakcsígolyákba is behatoló vágott seb 
és egy kisebb vágott seb az arczoD, e sebek való
szinüleg szintén a fejsze éles, vágó része által kelet
keztek; a fiú hulláján 3 seb állapíttatott meg, és 
pedig a nyakon egy 10 cm. hosszú 4 cm. széles és 
5 crn. mély, a gégén is keresztülhatoló vágott seb, 
ettől 5 cm.-nyire 4 crn. hosszú 2 CIn. széles szúrt 
seb és a jobb kulcscsont felett egy 4 Cll1. hOSSZll 

1 ,?~n .. szél~s SZÚlot seh, n"elyek felt.eh~tőleg .erős ,pen
geJű, Jól kIfent késsel eJ tettek. lVJnltall lllIIHlhal'0111 

seLeRiiltnél elvérzés állott be, a hullák vériHdlcll 
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usztn/k, az ágyak és a padló vérrel telítve találtatott. 
l\Iegú,Uapíttatott továbbá, miszerint a gyilkosságnál 
leO'alábL 2-3 tettes lnűködött közre, hogy eszközül 
kÖOzöllséges faragó-fejsze használtatott és hogy az 
áldozatok első álmukban, orozva lepettek Illeg és 
végeztettek ki a gyilkosok által, mivel az arcza 
nlindallnyinak nyugodt, eltorzÍtatlan maradt; ellen
állásnak va.gy dulakoc1ásnak pedig legcsekélyebb 
nyonla seIn észleltetett. 

Itt megjegyeztetik, mÍszerint Prommer Vilmosné _ 
a lneggyilkolt neje - márczius hó 17 -én bevásárlás 
végett Telnesvárra utazott s onnan csak 18-án, tehát 
a gyilkosság megtörténte után érkezett haza. 

Folytatólag - hozzávetőleg - lnegállapíttatott, 
miszerÍnt a tettesek egy remontoir kettősfedelű arany 
órát arany lánczczal, 41 pár bocskort, 1 csomag 
bocskor-szíjjat és 25-30 forintnyi ezüst- és váltópénzt 
raboltak el. A Wertheim-szekrény kinyitása nem 
sikerült. A szekrény alsó fiókját feltörték ugyan, de 
az abban volt ezüRt evőeszközt érintetlenül hagyták, 
valószinüleg elővigyázati szelllpontból, nehogy annak 
értékesítésénél raj ta veszszenek. 

Bár valószínűnek litszott hogyatettesek még 
egyéb tárgyakat is raboltak a boltból, azt azonban 
az özvegy kétségbeesett, alig beszámítható lelki álla
potában lnegálla,pítani neIn birta. 

A helyszíni és hullaszemle befejezése után a tette
sek kinyomozása vétetett foganatba, de 11líÍ1' kezdet
Len több kÖ1'tihnény fölötte megnehezítette a kiindu
lást, jelesen; a helysz 'nén a fentebb enllített két 
búnjelvényen kivül semn1Í III ás tárgy vagy ny0111 
nem találtatott, az életbeu nlaradt két kis gyennek az 
esetre nézve a legcsekélyeb b felvilágosítást sem birta 
megadni. Frolnwer Villnos türehnes, jÓSZíVll el11be1'
nek iSlnertetvén, haragosa neln volt sőt a közséO'
beliek részéről kedveltetet,t; II Ineggyilkolt kétféle 
üzletet tartván fenn, házában illetve üzleteiben Bok 
nép fordult meg és különösen állt ez utóL,bi ese t a 
gyilkosságot lnegelőző napon, 111ivel akkor kincstári 
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föhlek a.dattak ha.szonbérbe s e ezéiból izgári, jer. 
szegi és több más környékbeli község népe tÖlnege. 
sen jelent meg Vermesen s fordult meg a meggyil. 
kolt üzleteiben. 

A helyzettel ll1inden oldalról megismerkedve, Né. 
1nethy tiszthelyettes következőképen intézkedett: 

A rendelkezésére álló legénységet járőrökre beoszt
ván, kiküldötte őket annak kipuhatolásál'a, hogy 
1-ször kik fordultak nleg a gyilkosságot megelőző 
napon FromnlC:H' üzleteiben; 2-szor kik távoztak leg
utoljára az üz]ethelyiségLől; 3-szor feltllnő, szokatlan 
vagy gyanus viselkeL1és azon alkalommal az ott 
mulatók valamelyikén nelu-e észleltetett, és végre 
4-szer a helyszinén visszalnaradii tüsző kinek a tulaj
donát képezte, nagyon tel'nlészetes, hogy ez utolsó, 
a 4-ik pontban foglalt eset képezte a leginkább kide
l'Ítendő legfontosabb kÖl'ülnlényt. A jál'őrök ezen 
kiküldetésükben dicséretes buzgalommal jártak el, 
de ez selnmi eredulényre nem vezetett. 

I{jkérdeztetett Müller Iván, zsidovini lakos, ura
dalmi ispán, ki Vermesen a gyilkosság előtti nafon 
a kincstári földek bérbeadás6.t végezte; szintén ered
mény nélkül. Márczius 20-án Jerszegen 2 darab 
1 frtos véresnek látszó bankjegy találtatott a pocso
lyába tiporva; s az ez irányban megindított legszé
lesebb körű nyomozás szintén lueddő Inaraclt. 

Hároln napig a legnagyobb erélylyel, körültekin
téssel, LuzgalOlunlal 'vezetett nYOll10zásnak, a nlindon 
iráuyban kite~jesztett puhatolóclzásnak a legcseké
lyebb el'ecltnénye sem volt, lL nyomozók a leggyöll
gébb szálra sem bírtak akadni, mely a bil11cselek
Inény kic1el'íté~e felé Lár csak legaiább nélllileg is 
vezethetett volna. 

Az allott viszonyok között tehát nelll 111arn,clt egyéh 
lu'ttra, lYlÍnt jtu'őröket újb(,l kiküldeni a 111ftr i~nlel't, 
feln:d~ttal s ől\?t, ~ legna,gyüLb toY?kenységre bnzclÍ
~~n,~ es ~,~u'.~\a~ul. J!.~ alknl().'~HUa,l [lZ egyik kiv-ezényelt 
.1 aror Tnul~o(leso , HI!{crrel ,JH.l't:; n~ely sikerre egy csc
kélyebb lou t.OSSa.gll, a l'n,hl~lgyd kossúgtó l kUWn{d16 
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eset. fel<1el'itése V87.ete tt és egyH7.erSn1i nd ez volt az 
út a teljes eredlllény eléróséhez. 

Ugyanis Nernetll,y tiszthelyettes tudomáARal birt 
arról, hogy márczius hó 13. és 14-ike közötti éjjel 
Lugosán Juon vermesi lakos kárára egy üsző borjú 
lopatott el ismeretlen tettes ek által, a tett felde
rítése, illetve a tettesek után Siegens P'rigyes örs
vezető és 1 csendőrből állott járőr eredmény nélkül 
nyomozott. 

A járőröknek a fentiek szerint rnásodízben történt 
kiküldése alkalmával az intézkedő tiszthelyettes Kie
fer Péter örs vezető buziási örsparancsnokot saját két 
csendőrével, a saját örsterületéhez tartoz ó Magyar
Szákosra és vidékére utasította, a hol az jlletők a 
szükséges sZ8Inélyi és helyi viszonyok ismeretével 
birnak és a kellő besngókkal is rendelkeznek, meg
hagyván neki egyben, hogy a fentebb jelzett borjú
lopási ügy ben is nyomozzon. 

Az örsvezető ezen nyolnozás közben Magyar-Szá
koson bizahnas úton arról értesült, hogyaborjúlopást 
Torna Trifu és Majszter N ikolae szinyérszegi lakosok 
követték el, mely értesülésre l\lüller Ede csendőr
jál'őrvezetőt Tóth János pl'. csendőrrel a gyanusítot
taknak Magyar-Szákosra való elővezetése és ezt meg
előzőleg házkutatás megejtése végett Szinyérszegre 
kirendelte, ő maga pedig arablógyilkosság, nlint 
tulajdonképeni főfeladata megoldása czéljából puha
tolását l\1agyar-Szákoson folytatta. 

Fentebb E1mlített járőr Szinyérszegen a gyanusítot
takat megtalálván, aházkutatás alkahnával TOlna 
Trifll házában 1 új tüszőt és 12 mtI' vásznat, Majszter 
N ikolaenál 1 pár új CSiZl11át és 1 frt 63 kl'. készpénzt 
talált elő, 111ely tárgyak mint g,yanusak, elkoboztatván 
és Illiután az enJlített két egyén a borjúlopás tetté
nek elköyetésével alaposan gyanusíttatott, az elkob
zott tárgyakkal együtt Vermesl'e beszállíttattak, hol 
k ,tünt, illetve özv. Fronl111er Vilmosné által teljes 
határozottsággal lllegállapíttatott, miszerint a tüsző 
és a vászon az ő bolt jából való portéka, 

9 ~' ~ 
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Ezen becses adat birtokáball N ,hnethy tiszthelyettes 
az időközben szintén bevonult Hott'nok Pál és Bau
stiidter őrmesterek közbenjöttével a gyanusítottakat 
kikérdezés alá vette, ezek azonban, - bár a birtokuk
ban talált és elkobzott tárgyak után a gyilkosság 
elkövetésével, vagy legalább is az abban való részes
séggel alaposan voltak gyanusítbatók, - a terhükre 
rótt két rendbeli bűncselekmény t a leghatározottab
ban visszautasították, a legmakacsabbul tagadták, de 
végre nlÍntegy 4 órai küzdelmes és folytonos kikér
dezés után a borjúlopás cselekményét lleismerték. 

N énuthy FeTencz tiszthelyettes a kikérdezés esz
közlése alatt idejekorán azon meggyőződésre jutott, 
miszerint gyanusítottak beisluerésre csak úgy lesznek 
birhat6k, ha makacsságukat a bizonyítékok súlyával 
megtörni sikerül, ezért tehát Hornok Pál őrmestert 
4 csenclőrrel még az éj folyamán Szinyérszegre gyanu
sítottaknál a további és legszélesebb körű házkutatás 
megejtésére kivezényelte, ő pedig a további kikércle
zést szakadatlan türelemmel folytatta. 

Ezen helyes intézkedést teljes siker koronázta, 
mert Hornok Pál őrmester s a luellé adott csend
őrök által körültekintéssel és nagy buzgalommal 
megejtett házkutatás során a gyanusítottak lakása 
melletti üresen álló ház padlásán 8 drb vászon, 10 
drb dohányzacskó, 5 c1rb szappan, 25 pár bocskor, 
1 drb sós zsák, 13 drb stearin gyertya, egy jókora 
csomag szi varbóI vágott dohány és 2 drb némileg 
vérnyomos fejsze találtatott elő, mely tárgyak a járőr 
által nyomban Vermesre szállíttattak és Fron11uer 
Vilmosnénak előmutattatván, a zsákot, bocskorokat, 
vásznakat, c10hányzacskókat határozottan felismerte, 
mint az ő bolt jából való ozikkeket; neln szenvedhe
tett tehát kétséget sem többé, hogy a gyilkosság 
tettesei csakis a letartóztatottak lehetnek, kiket lL 

Frommerné által fel nen} iSluert, nélnely ó'rnczikk
böl következtetve, luég lnás hilntetentlö cseleknlény 
is terhel. 

A gyanuAÍtottal{ kikérc1e7.éAe folytattatván és Ini-
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után Illakacs tagadásukat továbbra is fental'tották, 
a fentebb felsorolt bűnjelvények lettek előmutatva, me
lyeknek megpillantásakor mindkét bi.í.nös megrérnülten 
beislllerte arablógyilkosság elkövetését, egyszersnlind 
Vaszi GyoTgye nlagyarszákosi lakost mint tettes tár
sat és Csaba János a meggyilkolt Frommel' szolgá
latában álló kocsist mint értelmi szerzőt nevezték 
meg; beismerték továbbá, hogy a lnég hiányzó 
arany zseból'át aranylánczczal Lugos mellett a Cserna
patakban rej tették el. 

Ezek után Vaszi Gyorgye és Csaba János kocsis le
tartóztatása iránt tétetett meg a kellő jntézkedés s fel
kutattatott, megtaláltatott az e czélból kiküldött járőr 
által a Csernapatakban elrejtett arany óra a lánczczal 
azon helyen, hová azt a tettesek bemondásuk szerint 
elrejtették, de megszereztetett azon tuskó is, mely
ről tettesek a helyszinén hagyott juharfa-dorongot 
vágták. 

A nyomozás során kideríttetett és bebizonyíttatott 
lnég, miszerint az 1891. évi márczius hó 15-16-ika 
közötti éjjel Torna Trifu és Vaszi Gyorgye Daruvárra 
Braumüller Katalin szatócs bolt jába betörtek, onnan 
3 frt készpénzt, 8 klgrm. stearin gyertyát és mintegy 
120 drb különféle szi vP.rt loptak. 

Márczius hó 23-án a tettesek az összes bűnjelekkel 
együtt átadattak a helyszinén levő vizsgáló birónak, 
ki előtt a büncselekmények elkövetésére nézve a kö
vetkező vallomást tették: 

Az 1891. évi márczius hó 13. és 14-ike közötti éjjelen 
Majszier Nicolae és Torna Trifu, Lugosán Juon ver
mesi istállóját feltörték s onnan 1 borjút loptak, 
lnelyet Melczer János buziási kereskedőnek 24 frtért 
eladtak, ebből 14 frtot kézre kapván 10 frt követe 
lésük kiegyenlítése a járlat átadásáig függőben 
hagyatott. Buziásról többféle tárgyak bevásárlása 
után a tettesek haza mentek. 

Márczius hó 15-16-ára menő éjjel Torna Tl'ifu és 
Vaszi Gyorgye - előleges összebeEzélés után - Brau
müller Katalin daruvári lakos szatócs bolt jába betör-
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tek, onnan 3 trt pénzt., S klgnn . stearin gyertyát, 
mintegy 120 drb bilönféle sziva,rt loptak, a lopott 
tárgyakon 11legoszto7.tak és hazt1 mentek. 

Már m árczi us 1; j. án, mielőtt a bori lÍl opás végre. 
II aj tat ott volna, Tom It Trifu Csaba János kocsissal 
összebes7.éltek az iránt, 110Q'y Frommer Vilmost ki. 
rabolják és szükség esetén megölik. Csaba János 
egyben utasította Toma Tri fu t, szerezne magának a 
vállalatllOz megbizható társakat, mivel egymaga a 
lnunkát elvégezni llelll leend 1{épes. 

UgJ'anaklíor a rablús végrehajtásának idejéül már. 
czi us !Jó 17. és 1 S· adi ka közötti éjjelét áll api to tták 
meg, mint a mely időben Frommerné Temesvárott 
lesz bevásárlás végett. Megállapodtak abban is, hogy 
Csaba János kocsis From III ern éval való elutazása 
előtt a lrorcsma ivószobájának ablak-reteszét kizárja, 
hogy a behatolás zaj talanul történjék. 

Ezek után Torna Trifu Szinyérszegre hazament, itt 
közölte a tervbe vett rablást Majszter Nikolaeval, ki 
ab ba azonnal beleegyezett, Vaszi Gyorgye pedig 
akkor lett a bűnös ügynek megnyerve, midőn Daru. 
várou Torna Trifn társaságában közösen követték el a betöréses lopást. 

A bűnszövetkezet ekkép megalakulváu, Tom a 
Trifu és Majszter Nikolae egy.egy fejszével és 1 üres 
zsákkal ellátva, márczius 17-én délután Magyar. 
Szákosra elindultak s a községen kivül eső egyik dom
bon a már reájok várakozó Vaszi Gyorgyeval egye. 
sültek és inuen azounal Vermesre vették útjokat. 
Izgál' és Vermes közötti útjokban egy csmjésben 
vágták allelyszinén bűnjelként felta.Jált juharfa
d Ol'ongo t, a betöl'ésnél leendő esetleges használatra. 

Vermef en a FrOlllmel'-fóle korcsma előtti dombon elterülő szilvásban megpihentek és este 10 óra körül 
a korcsma ivószobájába, - luiután Csaba János az 
ablakot összeb88zélésüklJiiz hiven csakuR'yan kireto
szelte, - az ablakon át noszteleniil mindhárlllan be
másztak B nlÍl1tÍtn pedig ószlolték, IlOR'\' 8,7, öre" 1-;, , 'J . . , • b 

'rol11mer meg c Jl'Ol1 van, az IVo szobí~ualJ l11eghuzódva 

, , 1/2 aj 
minteg} h' 
'ra tájban a ( 
o t Torna Vilmos 
Vaszi G~orgye 

, Torna T1'l~U -k 
fi 'szecsapasok _ 
~dállatiasságg~ 

Itt megJegye~ 
\ nevIl, a meggy] 

k' gyermek alt 
IS , I t 

kosok -: S,I1J~ 
eszl'e valoszmuh 
feküdtek a meg: 
tül nem ebl'ed~eU 
sem k el'ülik k I El 

A gyilkosok VI 
láshoz láttak, Fr1 
eJővave, a Wer/hel 
de az nem sikel'Ü 
tek ugyan, de az 
- attól való fé1el 
vesztbetnek - ne 
az ajjeli szekrény 
gához vette, mir 
mentek, a hol a 
zsákba Csomagolv 
kiiil'itese után eltá 

A zRákmányon 
hogy Vaszi GYOl'gJl 
11 másik két czin k 
gu knak megtal'tott I 

tekes községébe vis 
I Azon körÜlmény 

vel'l:el Szennyezett l' 

tal'toztatottak azt a 
a gyilkolás alkalm 
IKssiIlJ folyt ki az á 
IS, magyarázható h 
v81'keringés is la~su 



ti ~r.::. ~trt 
:~t a'lor 

tttk. 
Oh 

""'p' • <lt' as \, 

1 anüs koe~;, 
0', 

~; rlmo:' ° 

lik. r.~a1a :i:" 

~l r,rrrn-,i~' 
~,! !lJ'.,l 

, -, "r 

,UeJtlli ~ 

itt hllarik 
'T ' .Jt 1m1M~ 

aljDán l~, ~ 
',l! nini .. 

lU, {k .. 

'ltlti!H Dr 

l~1mllim 
'nl nol~l~ 

, 

u!or~! ~~ 

\E, ~Jij~ U 

n Mwltl: 

• I*l"a~, 'I, 
. " 

l ,~\ílt~ I 

J'e' U 
, .. 
• ...;j I 

~~:" 
\ ,rj1\'1f~ , ... ·el 

,I" " 
,I! 

~' rOli, 
• 

• 
... , 

, . 
° .I. 'II. 

135 

milltegy 1/2 órát várakozva töltöttek. I{örUlbelül 1/211 
óra tájban a háló- és lakszobába behatolván, Frommer 
Vilnlost TOlna Tl'ifu és Vaszi Gyol'gye, a Géza fiút 
Vaszi Gyorgye és Maj szter N ikolae, a leányt pedig 
rroma Tl'ifu - valalllennyit első álmáLan lneglepve -
fejszecsapásokkal és késszúrásokkal a legkegyetlenebb 
vadállatiassággal meggyilkolták. 

Itt megj egyeztetik, miszerint Gézával egy Gyula 
nevü, a meggyilkolt leánynyal pedig Gizella nevű 
kis gyermek aludt ugyanazon ágyban, ezeket a gyil
kosok - saját vallomásuk szerint - neIn vették 
észre valószinüleg azért, lnivel a kicsinyek fejjel 
feküdtek a meggyilkoltak lábainál és a réI11es tettre 
fel nem ébredtek, különben ha észrevétetnek, azok 
se111 kerülik ki a töLbi áldozat szerencsétlen sorsát. 

A gyilkosok véres IIlunkájok elvégzése után a rab
láshoz láttak, Frommer nadrágzsebéből a kulcsokat 
elővéve, a Wertheim pénzszekrény t akarták felnyitni, 
de az nem sikerült, - a szekrény alsó fiókját feltör
ték ugyan, de az ott elhelyezett ezüst evőeszközöket 
- attól való félelemben, hogy az értékesítésnél rajta 
veszthetnek - nem Lántották, azután Majszter Nikolae 
az éjj eli szekrényen levő arany órát és lánczot ma
gához vette, mire valamennyien a bolthelyiségbe 
nlentek, a hol a Inál' felsorolt czikkeket egy sós 
zsákba csomagolva, a bolti állvány pénzes fiókjának 
kiürítése után eltávoztak . 

A zAákmányon útközben akként osztoztak meg, 
hogy Vaszi Gyorgye a reá eső részt pénzben kapta, 
a 111ásik két czinkos pedig az összos czikkeket ma
guknak megtartották, az osztozkodás után ki-ki ille
tékes községébe visszatért. 

A zon körülményre nézve, hogya gyilkoso lill ál 
vérrel szennyezett ruhadarabok nem találtattak, le· 
tartóztatottak azt adták elő, mi~zerjnt áldozataik vére 
a gyilkolás alkalmával nem frecscsent fel, hanenl 
lassan folyt ki az ágyba és padlóra; ez talán oda 
is magyarázható, hogy éjjel és az első álomban a 
vérkerjngés is lassnbb; - tény azonban, hogy csak 
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l\Iajsztel' Nikolae ingén volt néMny vércsöpp látható, 
tt többieken selllmi. Kezeiket és véres fejszéiket, 
otthon az itató-vályúban mosták meg a vértől. 

A Vaszi Gyorgye által használt kés előkeríthető 
llenl volt, azt tettes visszatél'ti útjában eldobta. 

A nyomozás során tehát a rablással párosult 
háromezoros gyilkossál?, e/?y betöréses lopás és egy 
lopás deríttetett ki; az ehabolt és ellopott dolgok, 
melyek összértéke köriilbelül 400 forintra becsül
tetett, valamint a bűnjelek - a kés kivételével _ 
hiány nélkül előkeríttettek. 

E fényes eredmény és teljes siker, mely 120 óm 
alatt éretett eJ, a köriiltekintő, észszerű, minden 
irányban figyelmes vezetésnek egyrészt, másrészt 
pedig az eljáró altisztek és csendőrök teljes odaadó 
buzgalmának, fáradhatlan szorgalmának, észszerű te. 
vékenységének és hivatása tudatától teljesen áthatott 
öntudatos működésének tnlajdonítható, de tagadhat
lan tény az is, mikép a szabályok betartása az ered
mény elérésére szintén üdvös befolyással járt, mert: 
Némethy tiszthelyettes az aránylaa csekély jelentő-

o , ségünek látszó borjúlopás esetének nyomozását IS 

elrendelte, tehát figyelme, - mim azt szabályaink 
előirják, - fl legcsekélyebb mellékkörülményekre 
is kiteljedt és ez alkalommal épen ezen figyelmes 
eljárás folyLán éretett el az első biztos nyom, mely 
a főesel~kmény kiderítéséhez vezetett. 

Az "Altalános szolgálati határozványob 113., 114. 
éN Ilf). pont jainak betartása az által, hogy Riefer 
l'éter örsvezető és csendőljei örskörletükben a kellő 
helyi és személyi viszonyok ismeretével birván és 
bizalmi bosugóval rendelkezvén, a borjMopás tette
seit - gyors eljárással -; leÉartóztatták. 
, ~on.v~deh,ni M~niszter Ur O Nagyméltósága folyó 
e v apriliS ho 17-en kelt 1937 2/X V L szám II rendele-
tével Né~n.ethy Fe_~'encz hadapr?d tiszthelyettest, 
Horllok l al, BaU81

f tdter JU11,08 CZlnll':etes Öl'mestere
ket Siegens P\rigyes örsvezetöt, az előbbiekben leírt 
rablással I ároBult többszörös gyilkosság kiderítése és 
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tetteseinek letartóztatá3a által a közbiztonsági szol
gálat terén tanusított körültekintő, iigybuzgó és 
eredményes működésükél't, diqsérő okirattal tüntette 
ki, - s Belügyminiszter Ur Ö Nagyméltósága folyó 
év április hó 28-án kelt 30691 IV -10. számú rende
letével Ba'u,stiidter János és Ho'rnok Pál czimzet€s 
őrmestereket 30-30 forint és Siegens F 'rigyes örs
vezetőt 25 forint jutalomdijban részesítette. Ugyanez 
alkalomból Kiefer Péter, Delő Nagy István örsveze
tők, Füleki István, Mizurda János, Binder Mihály, 
Müller Ede, Saul Jakab és Tóth Jakab csendőrök a 
II. számú csendőrkerületi parancsnokság részéről 
lettek dicsérő okirattal kitüntetve, - luig Bucsányi 
Gábor czin1z. örsvezető, KuLuncsics Antal, Modona 
János, Máthé ~stván, Petrov Izidor, Gróf László, 
I{ocsis Péter, Abrahám Izrael csendőrök, - Tóth 
János, Tódor Pál, Puskás István és Szőcs Mihály 
próba csendőrök nyilvánosan megdicsértettek. 

Az ezen eset kinyomozásában részt vett altisziek 
és csenaőrök büszkén tekinthetnek művükre, gyara
pították a testület dicsőségét, öregbitették a népnek 
a csendőrségbe vetett bizaImát és bebizonyították, 
miszerint aránylag rövid idő ~latt is fényes ered
nlényt lehet elérni, ha a vezetés minden legcsekélyebb 
mellékkörülményre is épen oly mérvben kiterjeszt.i 
figyelmét, mint a főesetre, ha az eljáró csendőrök 
buzgahuukban ernyedetlenek, eljárásukban lelenlé
nyesek, működésükben czéltudatosak, eszélyesek és 
körültekintők; - de mindenkor és minden körül
mények között fődolog az eredmény és siker, az 
erősíti a csendőrség jelenét és biztosítja jövőjét 1 

* 7. Fazekas LaJOS, ill. kjr. V. sz. csenc1őrkerületbeli 
örsvezetőnek, egy leánynak a Rozsnyón 18flO. évi 
szeptember hó 17-én pusztított tűzvész alkalnlával 
- saját életének koczkáztatásával - elszánt és bá
tor módon való megmentéseért a m. kü·. honvédelrni 
miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

* 
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