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A nyolll0zás folyaluán pedig akad elég megcsalt em· 
bel', a ki it csendőrség helyes és értelmes felvilágo. 
sítása. folytán önként panaszt fog emelni a veszedel
Illes gazelnberek egyik-luásik tagja ellen; a midőn 
meg lévén a sértett fél in:lítványa, e bandák nyo
mozása és üldözése a legnagyobb erél vlyel keresztül 
viendő, hogy az ország szegény földmives népe e 
kelllény csapástól luinél előbb és mindenkorra nleg
szabadíttassék. 

A ' , k l· -t ' . h,azh-'lttattlS "ya "01" ,at/~ rJ'tegeJ ese. 
Az 1888. évi zsebkönyvben a házkutatás jogi szem

pontból már tárgyaltatott., ezen közlemény tehát e 
kérdéssel ez irányban nenl foglalkozik; hanenl csu
pán a házkutatás gyakorlati keresztülvitelének ma
gyarázatára szorítkozik. 

Ha jogilag aházkutatás megtartása ellen nincsen 
akadály ós annak megtartása a bünvádi eljárás ér
dekében szükséges, - legyen az felszólítás folytán 
vagy önállólag végrehajtva, - a csendőrségi szolgá
lati utasítás erre vonatkozó szakaszainak, nemkülön
ben az említett közlenlény irányelveinek betartása 
mellett még a következők tal'tandók szem előtt. 

Minden házmotozás végrehajtásához, hacsak lehet
séges, több csendőr vfJzé ny lendő, különösen midőn 
lakházak vagy nagyobb épületek lllotozásáról van 
szó, hol két csendőr a bennlakókat sem képes kellő
leg felügyelni, annál kevésbbé tehát a motozást 
eredménynyel megej teni. 

A szolgálati utasítás 47. §. utolsó bekezdése hatá
rozottan előírja, hogy a házmotozást a csendőr önál
lóan teljesíti, ezen intézkedés tehát minden körül
mények között szigorúan szelll előtt tartandó külö
nösen ott, hol a keresett tárgyak kis terjedelmöknél 
fogva az elc1ugásra felette alkalmasak 8 c~ak a leg
szigorúbb 111otozás útján fedezhetők fel. A 11la~ával 
vitt községelőljárósági sZ81uély a lllOtOZú,sl1ál inint 
hiy~taloR. ta~ú szeropel ~ n~oto~{I!shan tényleges résr:t 
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csak kevésbbé kényes természetű tárgyaknál vesz 
azon eayszerű oknál fogva, mert aházmotozás meg
ejtése ~agy ügyességet, szakavatottságot és értelmet 
igényel, a mit egy egyszerű községi birótól vag! 
éjjeli őrtől követelni nem lehet, mert ezen szeme
lyek az ily ténykedés végrehaj tásához szügséges ta
pasztalattal és gyakorlattal nem, bírnak és arra nem 
is oktattattak ; lnásrészt pedig egy községi előljáró
sági közeg ily működésnél neIn igen járhat el elfo
gulatlanul, mert igen jól tudja, hogyha valamit tálál 
a gyanusÍtott egyénnél, ezért csakis őt fogják a gya
nusítottak, vagy a hozzájuk tartozók okozni s azt is 
jól tudja, hogy rajta e miatt boszút is állllatnak. 

A csendőr útmutatása mellett községi előljárósági 
közegek által megejtett motozás rendkívtil fárasztó 
és hosszadalmas, gyakorlatban pedig az előbb elnli
tetteknél fogva sikerrel keresztül nem vihető; de 
még azért sem, mert a legtöbb motozásnál a motozó 
csendőrt csakis a saját érzékei vezethet.ik ered
ményhez. 

Minden motozásnál 5zem előtt tartandó még a 
keresett tárgy nagysága, melyhez mérte n csak azon 
helyek lesznek átkutatva, a hol a keresett tárgy ter
j edelménél fogva rejtve is lehet. 

Ember, állat vagy szét nem szedhető nagyobb tár
gyak keresés énél a házmotozás nem igényel ugyan 
nagy szakavatottságot, mert ezeket nem lehet úgy 
elrejteni, mint például a pénzt, okmányokat, vagy 
kisebb értéktárgyakat ; daczára ennek mégis ily ese
tekben is sokszor alapos kutatásra lesz szükség, míg 
a keresett személy, állat vagy tárgy előkerül. Egy 
személyt ágyban, szobában, búbos kályhában, szeny
nyes ruha alatt, ládákban, kamara-, pincze-, padlás-, 
istálló-, ól-, széna-, szalmakazalban stb. keresni lehet 
~~ ~ell is, merL oda eh-ejthető, de fölötte helytelen el
Jaras volna egy embert keresve, az asztalfiókokat, 
skatu~yá~at). képek:t s hasonló kisebb tá.rgyakat 
megvIzsgainI, vagy epenséggel szétszedni, mert hiszen 
oda egy ember nem rejtőzhet, 
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Hasonlólag mellőzcndő állatok vagy 8zét nem szed
hető nagyobb tárgyak keresésénél a kisebb rej t
helyek át.kutatása. E llJellett azonban kiHönösen és 
határozottan kielllelenc1őnek tartjnk azt, hogy ha 
rovott előéletii Yagy rendőri ft-'] ügyelet alatt álló 
egyéneknél tartatik lllotozás, akkor az általáno~ és 
részletes kutatás lnég akkor is Illegtartandó, ha a 
keresett t.árgyat előadták volna vagy ha az a kuta
tás folyamán ll1egkerült; mert ha ily személyeknél 
bűnjelvények találtatnnk, alaposan feltehető, hogy 
más bűntényekből származó biinjelek birtokában is 
lehetnek. 

1\1inthogy a személyek, nagyobb tárgyak vagy 
állatok keresésénél inkább csak az illető háznak 
dtkutatá::;áJ'ól, nem pedig 1'ésdetes 'meg'J11otozásáról le
het szó, ezért ily átkutatással neln, hanem a rész
letes motozással fogunk e közleményben bővebben 
foglalkozni s a melynek irányelveiből minden csendőr, 
bármely esetben a helyes útmutatást magának le
vonhatja. 

Példakép veszszük, hogy egy közártalmu egyénnél 
egy lopásból származó pénz- és kisebb terjedelmii 
értéktárgyak kerestetnek. 

A pénz ép úgy, mint a kisebb tárgyak, bárhová 
elrejthető, tehát ha azokat a gyanusított egyén jó
szerével elő nelll adja, egy általános és részletekbe 
menő Inotozás tartandó, luelynek keresztülvitele a 
következő. 

A lllotozással luegbizott csendőrök egy vagy a kö
rülményekhez képest (ha pl. kevés a csenr1őr vagy 
a megmotozanc1ó épület nagy) több előljál'ósági sze
mélyt magukhoz véve, a szinhelyen lnegjelennek. 

A rovott előéletü egyéneket az egész háznéppel 
a cse~dőrök, megjelenésük után, azonnal lJ'iztonsdgha 
hel!Jez~k, nehogy azoknak idejük legyell a keresett 
tárgyakat a házból eltávolítani. A közs<?gelőljárósági 
szelnélyekkel a há7- hejáratai és ablakai llleO'őrzell
<lők, t. i. kötelesAégiíhké teendi), bogy fl, húzlHtO scnldt 
be ésaLból senkit ki uo i)C)C8~Hsallak, uGlllkülönlwlI 
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llOgy őrködjenek Iniszerint a házból se~~~ e,l ,n~ 
t{w~líttaRsék. l\tfagától értetik, hogy az e~,o~~al'O,sag1 
sv-ellHnyek e teendőjük közben a csen,clo~ok ~lt~l 
ellonőrzendők. A háznépet esetleg egymastol szetva
lasztani kell hogy egymással, ne ~ri?tk?zhes,senek, 
vaO'y jelek által egymást ne ertesItsek es ezaltal a 
ke~~s~tt tárgyak eltávolítását elő ne segítsék. A meny
nyjben pel1iO' a háznép naO'yszámú, a járőr ellenben 

o o l l'3f" k' gyenge volna, {~gy tan~cs?s ese ~ eg a c~a aCt o~ 1-
vül valamennyJt szemelyenek megmotozasa utan a 
házlll0tozás idejére a községházán egy kö~ségi elől
járósági tag felügyelete alatt együt~ t~rtanI, de eset
leO' ha ezt a járőr ereje s a helYI vIszonyok enge
dik: ezen együtttartás Inagában a Illotozás alatt álló 
házban egy arra alkalmas zárt helyen is eszkö
zölhető. 

Ha idegenek vannak a házban, azoknak nem sza
bad a házból addig távozniok míg a házlnotozás 
tart. Ha valamennyien kik a luegmotozandó házban 
jelen vannak biztonságba helyeztettek, a IllOtozó 
csendőrök egy-egy e~őljárósági szenlély jelenlétében 
a házat általánosságban megtekintik, nlely alkalolu
mal oly h€lyeket, melyek a keresett tárgyak meg
őrzésére rendesen használtatnak, átkutatnak. Az adott 
példában tehát a láda, szekrény, fiók, asztal, geren
dás házban a lllester-gerenda és a többi gerenda kö
zötti üreget stb., ép úgy általános szemle alá veen-
dők a Inellékhelyiségek is. ' 

Ezen általános szemle illetve kntatás után, ha 
erednlényre a~ nenl vezetett, következik a részletes 
lllotozás. 

Legelőbb is a outordu,raook vizsO'úlandók Ille o' 

r6~zletesen, lVfinden l)utol'darab, luely b zárható fl, tn~ 
lajdonostól elkért ~ulcsok segélyével felnyital~dó, 
azon esetLen pe(bg hu, ft kulcsokat előadni vonn,
koc1nék, lakatORsal nyitandók fel. 

1\1 in<1en fiók ki lesz hnzva és 11180'vizsaál va ° elli llJ l' 
l , . . ro. b ,L~ -

118 \. llH~g a. le~klRebo l'apnnak vagy bOl'ítéknak 1:\8111 

~z:dntll llwgvlzsgálás nélkü l llJaraclnia; a fiókok-, 
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ládák- és szekrényekben levő összes tárgyak tehát 
kézbeveendők és 11legvizsgálanc1ók, dobozok vagy más 
tartályok felnyitandók és tart.almukról meggyőződés 
szerzendő. 

Ha minden fiók, láda, szekrény kiüríttetett és a 
bennük levő hohni nlegvizsgálva félre tétetett; a 
fiókok és szekrények belső mélysége és külső felü
lete spárga vagy lnérték segélyével megmél'endő. 
A külső és belső mérték különbözete összehasonlí
tandó, mert ezáltal esetleg, ha a láda vagy fiók ket
tős fenékkel vagy rejtett fiókkal birna, ezek felfe
dezhetők. A butordarabok alja is megvizsgálandó, 
mert egy ügyes tolvaj minden rnódot felhasznál 
hogya különben is könnyen elrejthető papirpénzt 
oly helyre dugja, hol egy avatatlan ember soha sem 
keresné. A papirpénzt, különösen a nagyobb bankó
kat, egyszerű péppel - a szélüknél fogva - a szek
rények vagy más nehezebb butordarab aljára is 
ragaRztják a tolvajok; ezért a butorok alja is meg
tekintendő. Ehhez hasonló rejthelyet képeznek a 
párnázott butorok sodronyrugói, hová kisebb ékszer
tárgyak vagy pénz igen könnyen és jól eldugható. 
A szekrényekből kivett ruha részletesen megtapoga
tandó, mert papirpénzt a bélés alá, a gallér vagy ujjak 
hajtókáiba szoktak varrni és így elrejteni a tolvajok. 

Az ágyak kiürÍtendők és az ágynemü darabonként 
átvizegálandó; dunyhák, párnák két hosszvégükön 
luegfogva, a tollak oldalba rázandók, ezután külö
nösen a dunyhák, lassan megfordítandók, ezen eljá
rás által egy esetleg odarejtett nehezebb tárgy, -
mely a tollnál gyorsab ban esik, - könnyen ész
revehető les7J; különben a dunyhák, vánkosok és 
takarók a legjobban akként vizsgálhatók meg, ha 
azok földre vagy asztalra fektetve, kézzel végig tapo
gattatnak. A szalmazsákok kiüritendők, mert ezekbe 
nagy. előszeretettel szoktak a tolvajok tárgyakat el
dugnJ. A'l ágyak deszkái kiszedendők, Inert ezek és 
az ~gyláhak 1<özé papirpénz~ lólevél stb, könnyen 
~lreJthető , . 
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Nyáron a kályhák alapos vizsgálat alá veendők\ 
de télen is, ha azokban nem fütenek. A kályhák igen 
jó rejthelyek, mert a cserép- vagy vaskályhák huza
tállak osztályai mindmegannyi rejtett fiók, melyekbe 
ékszer, pénz és kisebb tárgyak könnyen elrejthetők. 
A kályhák tehát kivülről szemügyre veendők és 
lneggyőződés szerzendő, vajj on a cserepek vagy a 
vaskályhák egyes gyűrűi nem lettek-e kivéve. A kály
hl1k belsejének megvizsgálása tetejök levétele által 
történik; mely eljárás által a kályha belsejébe tekin
teni lehet a nélkül, hogy az a legcsekélyebb mérv
ben megrongáltatnék. A kályhák azonban nemcsak 
kí vülről és felülről vizsgálandók meg, hanem a tü· 
zelőhely is átkutatan ló. A tüzelőhelyben a hamu közé 
apró tárgyak elrejthetők, azonfelül a motozó csendőr 
nyomára juthat, vajjon a megszorult tolvaj nem-e ége
tett el valamit, esetleg épen a pénzt vagy okmányt, a 
melyet a csendőr keres? Ez okból a motozó csendőr 
a friss hamut óvatosan és alaposan vizsgálja meg. 
A búbos kályhák, - milyenek faluhelyen szokáso
sak - egy gyertya segítségével belülről meg tekin
tendők. Ily kályha belsejében szögek segélyével nagy 
lnennyisegű lopott tárgyakat lehet felakasztani, pénzt 
és más könnyű tárgyat pedig vászon- Vtlgy papirba 
göngyöl ve a belső falra szegezni. 

A falusi emberek szobáiban szokásos mestergeren
dák alatt sokszor egész lomtár van; ezek tehát szé
kek vagy létra segélyével ft legalaposabban átkuta
tandók, illetve onnan minden kiszedendő és dara
bonként rnegvizsgálandó. Ha. könyvek vannak a 
házban, azok is átlapozandók, mert a könyvekbe 
papü'pénzt vagy okmányokat (járlat, váltó, bélyeg 
stb.) igen jól lehet elrejteni. Ha a szobák, ezek bu
torai és berendezési tárgyai ily módon megvizsgál
tattak, következnek amellékhelyiségek. 

A konyhák átvizsgálása nagy figyelmet és türel
met igényel, 111ert itt a Rok fazék, serpenyii. és 111~S 
berendezési tárgy, továLbá a takaréktűzhely és ké
lllény nlind csupa i'ej thelyek, hová pénz, éksz~r ~s 

~ ",.. "'. 
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más apró tárgy könnyen eh-ejthető. A konyhában 
minden fazék, serpenyő stb. kézbeveendő 8 lueggyő
ződés szerzendő, hogy nincs-e alatta valailli. A ké
luények fil padláson levő ajtókon át szemlélendő k 
meg, a kéményeken levő ngynevezett tisztító lyukak 
kinyitandók és meggyőződés szerzendő, vajj on nines-e 
oda valanü elc1ngva. 

Amellékhelyiségekben nlinden tárgy, ép úgy lnint 
a szobákban, kézbe veendő; egy tárgy senl hagyan(ló 
érintetlenül. Ha a helyiségek sötétek, azokból min
den tárgy kihordl1ndó és úgy tekintendő meg maga 
a helyiség pedig gyertya segítségével alaposan nleg
vizsgálandó. 

1\fég a virágcserepek, kalitkák, egyszóval még oly 
jelentéktelennek látszó tárgy is behatóan n1egvizs
gálandó. A virágcserepekbe fémpénzt és ékszert 
könnyen el lehet rejteni, mit az ügyes tolvajok Illeg is 
tesznek s e tárgyak fölé virágot ültetnek. Az avatatlan 
ember sem a virágcserépben, sem pedig a kalitká
ban nem fog keresni valamit, pedig a kalitka alja 
és kihuzható fiókja közé ezreket lehet elrejteni. 

Az árnyékszékek szintén kedvelt rejthelyei a gaz
embereknek, itt Iuinden rés, hézag, padozat, geren
dák stb. alaposan megviz~gálandó. 

Falubelyeken a földmüves embernél a trágyadoml), 
az eresz, istálló, a tyul\ketreez ps esetleg a. galanlb
duez nagy szerepet játszik a lopott tárgyak eldugú.sa 
tekintetében. A trágyadomb, ép úgy a széna- és 
szalmakazalok is, ha a gyanú alapos hogy azok ba 
valami elrejtetett, széthányandók. Sertésól, istállók, 
tyukketrecz stb. a legbehatóbb vizsg,'tlat alá veendők. 
Az istállókban a jászol és a fal közötti üres hely 
különös figyelmet énlenwl, ez tehát fi, j iszol esetleges 
elmozdítása által is megtekintenc1ő. Az ist{tllóbrtl1 levő 
fekvőhelyek szintén átkntatandók. Az alonl, esetleg 
trágya kihordancló és lígy tekintendő Ineg. Az istú,l
ló~ padozata alá nagy elöszc-'yctettel rejtenek el tol
vaJok t:1rgyalHLt, az iRt-íllópafLozat. tóldLt a (leszldd~ 
felelllelé.RQ által átvizsgfllandú, 
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A patllások ép úgy, núnt II lllellékhelyiségek rész .. 
letekbe lllenő átkutatás alá veendők; különös figye
lem fordítandó a gerendázat és az eresz közötti szük 
térl'e, nelukülönben a gerendák kötései közötti ürre; 
tárgyak, ha a padlás világos, ott vizsgálandók át, ha 
pedig a padlás sötét vagy a hely szüke miatt a részletes 
vizsgálat a padláson nem volna megejthető, a tárgyak 
az udvarra hordandók és a szemle ott ejtendő meg. 

A szalmával vagy náddal fedett házak ereszaljai 
különösen ott., hol a szalma vagy nádkötegben bor
zolás látszik, de különben is a legalaposabban lneg
vizsgálandók; mert ismeretes, hogy az eresz egyike 
a legjobb rejthelyeknek. 

Ezen részletes kutatás után jön a falak megvizs
gálása. A falakon függő képek, órák, tükrök, függö
nyök stb. leszedendők, - a képek, tükrök hátlapja 
eltávolítandó, a többi tárgy pedig részletesen meg
vizsgálandó. Ezután a szobák falai a motozó csend
őrök között felosztatnak, minden csendőr saját részét 
alaposan megnézi, vajjon azon repedések, luélyedé
sek, fri~s ragasz, egy szóval gyanús helyek nem látha
tók-e s ha igen, azokat azonnalluegkopogtatja s a hang 
fogja jelezni, vajjon ott nincs-e egy rejtett ür, hová 
tárgyak eldughatók? A falakat különben a csend
őrök hüvelyről hüvelyre n1egkopogtatják s hol a 
hang elváltozása egy ürre enged következtetni, azon 
hely kibontandó; mert a falak különösen alkalma
sak arra hogy azokba üregeket vájjanak a tolvajok 
s abba rejtsék el zsákmányukat, azután pedig az 
üreget elfödve, oly rejthelyet csináljanak luaguknak, 
hogy azt egy ava.tatlan soha észrevenni nem fogja. 
Ha a szoba falai faragványokkal vannak kirakva, 
azok is alaposan megtekintendők ; a faragványok alá 
paph'pénzt kÖllnyen el lehet rejteni; ily c1iszítmé
nyek megvizsgálásánál mindig arra figyelendő, vaj
jon nem látszik-e meg, hogy helyökből kimozdíttat
tak, s ha igen, első sorban ezen helyek vizsgáland6k 
meg. A szobák mennyezete - ép úgy, nlint. a fa
la.k, - átvizsgáland6. 
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A mi a szobák falainak megvizsgálásáról luonda
tott, az a mellékhelyiségek falainak megvizsgáláAára 
is vonatkozik. 

A falak után a szobák és luellékhelyiségek pado~ 
zatára kerül a sor. Itt is a kopogtatás sok eset
ben jó szolgálatot tehet, de ennél jobb a víz alkal-, 
mazasa. 

A padozat alaposan megtekintendő, nem-e látszik 
valamely deszkán, hogy ki volt enlelve, a deszkitk 
közötti po~· egyes deszkák között nem -e hiányzik, 
a deszkaszögeknél nem-e észlelhető, hogy azok ki 
voltak emelve avagy hogyatöbbihez nem illő friss 
beverésűek, - a luennyiben pedig a szobának fölcl
aljzata volna, úgy itt az szemlélendő Ineg, nem-e 
látszik valahol friss hantolás, nem-e dudorodik ki 
valamely ponton, vagy mélyed el, a szine nenl-8 üt 
el egy.es helyeken; mert ez mind jele volna annak, 
hogy a padozat felemelve és a föld felásva s alája 
valami rejtve lett vagy volt. 

Ha a padozat alá valami elrejtetett, úgy ott vagy 
egy ürnek kell lennie, vagy pedig a padozat alatti 
porond megbolygattatott, tehát lazább lesz, végre a 
deszkák között lévő por, a deszkák felemelése által 
eltávolítva rést hagy, mely nem lesz porral be
tömve; ha tehát apadozatot vizzel leönt jük, a víz 
oly helyeken, a honnan a deszka eltávolíttatott, 
vagy a hol a padozat alatt ür van, gyorsabban fog 
lefolynj, mint oly helyeken, a hol a padozat meg 
nem mozcHttatott. A csendőrnek tehát csak a vizre 
kell ügyelnie s az oly helyeket, hol a víz gyorsan 
eltünik, a padozat eltávolítása által megvizsgálni s 
n~I? , ritkán meglepő, eredményre juthat. Ugyanezen 
elJar~s alkalmazando oly szobákban is, Inelyek po
rond.J~ c~.ak föl~lből van; mert a kelnényre letapo
sott foldon a VIZ megáll s csak oly helyeken tilnik 
el gyor,san, a hol üregek vannak vagy fL föld ne111-
ré~ f~l~Aa~ott. Ily helyek, hol a viz gYOl'sn,n eltünik, 
utanasas altal vizsgálanc1ók mea. 

Ha kert van a háznál, llgy e~ vn,lalnint az udvar 
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tiizeteRen szemügyre yeendő és minden friss hant, 
vagy gyannsnak tetsző hely utánásás által meg
vizsgálandó. 

Az elnlondottakból kitilnik, hogy egy részletes ház
Illotozás nem könnyű munka, sőt inkább egy igen 
fáradságos, minden érzéket igénybe vevő, figyelmet, 
ügyességet és szakavatottságot megkövetelő szolgálati 
nl1í.ködés, lnely annál alaposabb lehet, minél több 
csendőr végezi azt. 

Hogy minden motozás neln ej tetik meg ily rész
letesen, az magától értetik, mert mint már kezdet
ben mondottuk, minden motozásnál a keresett tárgy 
rnegszabja a helyet, hol az kerestessék ; a kutató 
csendőröknek tehát ehhez esetről esetre alkalmazkod
ni ok is kell. 

A motozásnál még egy körülmény j átszik nagy 
szerepet, mely hasonlólag sikerre vezethet, t. i. a 
házbeliek lnegfigyelése a motozás alatt. Ha ezeket, 
a mennyiben a motozásnál jelen vannak, esetleg a 
felügyelő csendőr észszerűen és a nélkül, hogy azok 
ezt gyanítanák megfigyeli; sokszor fogja látni, hogy 
egyesek arcza vagy magatartása, azon helynek meg
közelítésekor, a hol HI keresett tárgyak elrejtvék, elvál
tozik azaz megretten, elsápad vagy félénken odatekint, 
esetleg a mellette állót meglöki stb. Ezen körülmény
ről a kutató csendőrök azonnal értesÍtendők s nem 
ritkán ezen az úton is czélt fognak érni. 

Egy alföl(li 11(tblószövetJ.~ezet J.~éz(re-
k " eTttteSe. 

A betyár-romantika az Alföldön mély gyökeret 
vert a nép lelkében s a nép ajkán élő regék dicsőí
tik és halhatatlanná teszik a pusztáknak hajdan 
rettegett alakj ai t. 

lVlindenki előtt iSlneretes Rózsa Sándornak, a hir
hedt rablónak évek ig tartott garázdálkodása és bá~' 
ezen haramiának visel t dolgai, kegyetlenkedései hi
vatottak által megirva közkézen forognak s bárha e 
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Rzalntvatott,s{t.ggal l11egíl't lU~lllkákball világo Ran bea 
hizOllyL tatik, nliszerint ezen rabló fosztogat{Lsaibau 
telhetetlen, lelkületére nézve dllrva, kC'gyetleu, v(.
reng ő vadállat volt; a nép nen1 szünik Illeg őt nlai 
napig is a (puszta királyának), a «nagy parasztnak)) 
nevezni és tekinteni, vitéz~égél'ől, f:lrejéről, nagylel
kűségéről hihetetlen valótlanságokat regélni és való
ban jobb ügyhöz nléltó szivóssággal veszi körül nim
bussal phantásiájának e méltatlan alakját, ki késő 
vénsé~éig me~nlaradt javíthatlan, megrögzött, meg
átalkodott, romlott lelkű gonosztevőnek. 

Hozzájál'ul a kÖ'lnép ez irányú gondolkozásának 
féll'evezetéséhez s a ferde gondolkozásInód istápolá
sához a ponyvalroda]olll is, melynek a betyárokat, 
lókötőket dicsőítő rossz verseit a tanyai nép, - fő
leg pedig annak serdülő ifjusága - hihetetlen mo
hósággal szívja magába s így az irodalom e szemet je 
a jó műveket is kiszorítja az alsóbb osztály köréből 
s annak üdvös hatását megsemmisíti, lelletetlenné 
teszi. 

FeIemlitésre Illéltó azon két eset, Inely az Alföl
dön élő betyár-romantikából kifolyólag a közel Hullt
ban lej átszódott. 

Ugyanis egy igen jó külsejil, duhaj tanyai legény, 
fL hirhedt Rózsa Sándor családjának egyik hasonllevü 
tagja, annyira áthatva érezte luagát a nép által 
dicsőített nagy rokonának hőstetteitől. hogy ebből 
kifolyólag a betyár-élet követésére határozta el 111ag{tt 
azon erős szándékkal, Illikép Inél tó követőj e les7, 
halhatatlan elődjének, a nagynevll. Hózsa Sándornak. 

Az elbatározást nelosokára a tett követte, fl, Illony
nyiben ifj. Rózsa Sándor két darab hatlövetü foro'ó-1':'1 

~üsztolylyal, baltával, késsel felfegyverk0zve neki 
lnclnlt a végtelen pusztaságnak handát szerezni; 
ámde a vállalkoz6 szellemli suhancz eay í'ötényezöt 
kihagyott szátr~ításáh<'>l, t. i. fl, csend()rs~'gl'ű lH!;n iH 
gondolt, vagy Jobhan n10nc1va, akként D'{)lHlolt. hoO'," 
lJlajd e~bú,~1ik ő azokkal, núnt hirheclt nagy'bátyJa 
annak Idején a «zsalldárokkall> és a nlovas katonák-
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kaI.>. Buer cRenclörségünk azonban csakhainal' l11áR 

nézetre térítette az eltévedt if Jut, Inert Il1ég készü
Wdése i<1ejéhcn neszét vévén a dolognak, 8ze111111 el 
tn,rLatott és lllihelyt nagy vállalatáLa kezelendő elin
tlult; egy járőr által elfogatott, fegyverei elkoboztat· 
tak, ő pedig a hatóságnak átadatott. 

A 111ásik eset a következő: egy I{istelek környék .. 
be:i tanyai legény korcsmai verekedés alkalnlával 
elkövetett enlberölés miatt elszenvedte a reá szabott 
három évi börtönbüntetést. Haza kerülve. nagy dol
gokra érzett magába~ hivatást, mert hisz' embert 
ölt meg, aztán alig 25 éves. korában már a Lör
tönnek kiérdemült lakója is volt. Elbatározta tehát, 
hogy felcsap betyárnak, lesz ő belőle is puszták ki
rilya és első sorban azokon vesz véres bosszút, kik 
bűnpere alkalmával ellene tanuskocltak . 

Szerzett forgópisztoly t, baltát, elindult a nagy 
pnsztaságon, de megunván a gyaloglást, hall1arOSan 
kocsit és lovat lopott s ezen fogata birtokában tH,r
totta első álloluását egy útszéli csárdáb ln, a Lol 
igazi betyár módon dőzsölt, fenyegetődzött, erősza
koskodott; azopban lnég ne111 nlulatta ki teljesen 
III agát, midőn ezen első állomáshelyén egy lovas 
járőr által eléretvén elfogatott, a lopott lovak, kocsi, 
fegyverei tőle elkoboztattak és ő e bűnjelekkel együtt 
a biróságnak átadatott. 

A csendőrség ugyanis ezen embert a börtönből 
történt kibocsátása után figyelemmel kísérte és nli
után magaviselete lllindinkább gyanusnak látszott, 
Rzigorúan felügyelte, ismerte tehát terveit és igy si
került az éber felügyeletnek a gonosz szándéknak 
m~gakac1ályozása, csiráj ában való elfoj tása. 

Amde miként a legtisztább vetőmag daczára itt
ott felüti fejét a konkoly a tiszta buzában is, akként 
tünik elő időszakonként a közbiztonság legjobb ápo
lása luellett is egy-egy nevezetesebb gonosztevő, ki 
ügyességével, furfangjával, vakmerőségével, agyafurt
ságával rövidebb vagy hosszabb ideig fenntartja l1la
gát ég íízi gazságht; de nagyon természetes, hogy 
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jelenlegi közbiztonsági rendszerünk mellett az ilyen 
gonosztevők garázdálkodása csak rövid tartam ú lehet, 
miként azt a csendőrség szállltalan esetben fényesen 
be bizonyította. 

Egy ily gonosztevő viselt dolgai, letartóztatása, 
bandájának szétugrasztása és a csendőrség működése 
lesz az alábbiakban leírva. 

Az 1885. évben tűnt fel és vonta magára a csend
őrség figyelmét merész cselekményeivel Farkas János 
hódmezővását'helyi lakos földműves, ki gaztetteinek 
túlnyomó részét ezen törvényhatósági joggal felnI
házott város területén végezte, valamint hogy czinko
sainak legtöbbje is, bár összekötettései minden irány
ban voltak, ezen említett területről verődött össze. 

A bűnkrónikában szolllorú hirhedtségre vergődött 
ezen gonosztevő egyesítette magában a paraszt fur
fangot a félművelt ember ravaszságával, a zsebtolvaj 
ügyességét a hamiskáTtyás agyafurtságával, a rabló
vezér elszánt bátorságát még a nép által is megve
tett kapczabetyár ph;zkos jellemével; egyesül ve volt 
benne a rabló, gyilkos, utonálló, betörő, tolvaj a leg
aljasabb mértékben, minden pillanatban készen a 
legcsekélyebb okból is embervért ontani, nem vetve 
meg a leghitványabb zsákmányt, hogy bírvágyát, kap
zsiságát kielégítse, de nem rettenve vissza a, legna
gyobb szabású, legvakmerőbb vállalattól sem. Allandó 
lakhelye Hódmezővásárhely lévén, szabad óráiban 
kávéházakba, vendéglőkbe járt, hírlapokat olvasott, 
szeretőket tartott, bordélyházakban dőzsöl t és paraszt 
hiuságánál fogva sok aranygyürűt, vastag, - nyak
ban függő - arany óralánczot és arany órát viselt. 

Ezen gonosztevő termetre nézve alacsony, vézna 
volt, teljesen vagyontalan és a földmüves osztályho7. 
tart~zott, azonban mind ég posztóruhában járt. 

MInt fentebb röviden elnlítve lett Farkas János 
és czinkosai garázclálkodásaikat az el~ő időben Hód .. 
In.ezővá8~~hell ,~örvénybató8ági joggal felruházott 
varos teruleton uzték, 1udy idő alatt a csendőrség e 
gonosztettek nyomozásába nem bocsátkozhatott mivel , 
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oly esetek, melyek a cs~ndőrs~gnek az .. önálló tö~vén!,. 
hatóRági joggal fehubazott varos teruletén valo mu
ködését lllegengeclhetővé tette volna, tudomására neUl 
jutott· nlindamellett a legéberebb figyelem fordíttatott 
az ez~n önálló törvényhatósági joggal feh~uházott 
városban fészkelő és vakmerő vállalataiban s gonosz
ságaiban hovatovább öregbedő banda működésére s 
viselt dolgaira. 

rryll László főhadnagy szegedi szakaszparancsnok 
egyik főfeladatává tűzte ki, hogy e garázdálkodást a 
bftnöfök kézrekerítésével megszünteti ; minélfogva 
sem időt, sem fáradságot nem kímélve, törekedett 
kitűzött czélja felé. 

Az 1890. évi november hó 9-én Tyll László főhad
nagy, midőn különben már nagy fáradsággal szer
zett tf;temes mennyiségű biztos adatok birtokában 
volt, megbízható forrásból arról értesült, nliszerint 
Farkas Jánosnak Róza nevű nővére Süle Sándorné 
szül. Szabó Katával - ki mint bordélyosné arról is 
isnleretes volt, hogy Farkas Jánosnak czinkosa, or
gazdája - október hó 23-án Hódmezővásárhelyről 
Torontálvásárhelyre utaztak és egy zöldre feRtett 
nagy ládát mintegy 50 kIg. s{llylyal vittek magukkal, 
melynek tartalma állítólag lopásból eredt különféle 
czikkekből állott és értékesítés végett szállíttatott 
Süle Sándornak Torontálvásárhely t lakó Magna István 
nevű rokonához, ki viszont e tárgyakat ugyanottani 
Szilágyi Imre közártalnlúnak közrenlűködésével vagy 
eladja vagy pedig más a torontálvásárhelyi közál'tal
múak által lopott czikkekkel becseréli. 

Ezen értesülés nyomán Tyll I...Jászló főhadnagy 
Szekeres Sándor és KIing Mór csendőröket nlaO'a 
mellé véve Torontálvásárhelyre kiszállott, a lnegn~
vezett két gyanusítottnál valamint több közáTtahuú
nál házkutatást tartott, de az Remnli eredményhez 
nem vezetett; Magna István Pancsovára elutazva 
lévén, Tyll főhadnagy utána utazott, útközben elő
találta, nyom ban kikérdezte, ki is a szó ban forg6 
gyanús esetre nézve a következőhet adta elő: Okt6-

15* 
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her hó 22-~n Süle Sándor hozzá érkezett és felkél,te, 
nlenuének be a következő napon kocsijával a nagy
becskereki vasútállomásra; a vonaton lnegérkező Szabó 
I\:ata és Farkas Rózáért. Ö ezen kérelemnek engedve, 
október 23-án csakugyan átkocsiztak N agy-Becske~ 
rekre és onnan a két nőt egy zöldre festett nagy 
ládával együtt lakására szállította, azok nála bezá
rólag október 25-éig tartózkodtak. 

A ládára nézve feltünt előtte annak fölötte nagy 
súlya és hogy a nők azt úgyszólván féltékenyen 
őrízték, mások jelenlétében soha ki nem nyitották ; 
női vendégeire nézve igen feltünőnek találta, hogy 
azok naponta ötször, hat:szor is teljesen átöltözködtek 
Aelyembe, mulattak, költöttek s e mellett a ládában 
volt l'Uhanelllilekből megvételre kináltak, a Ini azon
ban csak kevés sikerrel járt, mivel összesen 3 darab 
kendőt bírtak eladni, darabját 1 forintjiJval. Október 
26-án Magna István ugyancsak saját kocsiján szállí
tot.ta el Süle Sándort, Szabó ICatát és Farkas Rózát 
a nagybecskereki vasúti állomásra, a nagy zöld ládát 
mint közönséges teherárút HóJmezővásárhelyre fel
acUa, azután haza utazott s egyebet az ügyről 
nem tud. 

Ezek után Tyll főhadnagy ICling 1\1ór csendőrt 
Torontálvásárhelyre visszaküldötte az árúba bocsátott 
3 darab selyemkendő megkerítése végett, ő pedig a 
pancsovai és antalfalvi távirda-hivatalokhoz sietett a 
kellő óvintézkeclést megtenni, nehogy Farkas János 
szövetségesei által az ellene megindított nyomozásról 
értesíttessék. 

rryll főhadnagy a nyomozás folytatásábn,n Pancao
váról Szegedre érkezvén, megtudta, hogy Szabó 1\iik
lós városi végrehajtó testvére a többször emlíetettSzabó 
Katának és hogy ez utóbbi nála többször nlegfordult, 
lnegtuclta továbbá azt is hoo'v Szabó Erzsébet, ki 
fentieknek ugyancRak te8t~Tél:je:"a közehnultban ágy
nemüt kínált Szabó 1\Jiklósnál meO'vételre nlit neve-

tt . t' b , 
ze ,IDIU an az egéz dolog előtte O'yannsnak látszott, 
)leln vásárolt meg. I<1őközben ICli~g 1\161' cRendőrnek 
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is sikerült Torontálvásárhely t a 3 darab selyem ken
dőt beszerezni, elkobozni s azokkal Szegedre bevo
nult. l\Iegvolt a nyom, kézben a fonál s az eddig 
gyűjtött t~p~sztalatok szerint a~ irán~r~ nézve sem 
lehetett ketseg; következett tehat a kIvJtel. 

Novelnber 13-án a Szegeden időző Hubert Gyula örs
vezető hódmezővásárhelyi örsparancsnokot, Kling l\1ór, 
De~zpót István, TilIinger Ferencz, Szekeres Sándor é~ 
l\Iajláth János csendőröket TyH főhadn. maga rnelle 
véve, az esti vonattal Hódmezővásárhelyre utazott, 
azonban elővigyázatból az állomás előtti őrháznál 
szállott ki csendőrjeivel együtt, mivel Farkas János 
a hóchnezővásál'helyi vasúti állolnáson állandó ké111et 
tartott, ki őt a csendőrök jövés-menéséről értesítette. 
A legénységet a város alá vezetvén, elrejtőztette, ő 
pedjg Hubert örsvezetővel mellékutczákon Póka 
László rendől'főkapitány lakására ment, őt hon talál
ván, tőle 5 rendőr közeget kért, luely kérelenlnek a 
rendőrfőkapitány akként felelt Ineg, hogy 3 rendőrt 
és 2 tűzoltót bocsátott a nyomozó főhadnagy rendel
kezésére, ki ezeket avisszahagyott csendőröklJöz ve
zette, valamennyit 5 járőrbe osztotta be s a követ
kező meghagyással indította el: az első járőr Süle 
Sándor és neje Szabó !{ata lakására., a lllásodik 
járőr Farkas János és Farkas Róza közös lakására, 
a harmadik járőr Szabó Erzséhet, a negyedik járőr 
Szabó l\fari lakására és az ötödik járőr Hubert örs
vezető vezetése alatt a lVlarkgraf-féle kávéházba indul 
akként, hogy lehetőleg lDÍnden járőr egyidőben ér
kezzék kitűzött helyére, nel10gy a korábban Illeg
lepett valamely úton-módon a többieket értesíthesse. 
A kávéházba pedig azért küldetett járőr, Inivel Far
kas János a lnondott helynek állandó törzs vendége 
volt, tehát feltételeztetett, hogy vagy lakásán, vagy 
~ kávéházban, ele e két helyegyikén bizonyosan 
IcI lesz tfLlálbató. A járőrök feln,dn,ta volt, az éj leple 
alatt a legnn,gyobl> cStndben 11'111'kas JálJost, Farkas 
Hózát, Süle Sándort, t)zabó Kafát, Szahó Erzsé lJotet 
1~ B{;~llÓ J\I:1l'it letartóztatnj, öJ~et a városi fo!!dft.bn 



230 

szá.llítva külön zárkákba bezá.rni és lakásukat 
gelig - aházmotozás megkezdéseig _ •. 
A terv kivitele csak részben sikerült, a ~vu.u.J 
Farkas János kivételével \Talamennyi gyanusított 
fogatott éR biztonságba helyeztetett, és bár Far: 
János kézrekerítése iránt azonnal megtétettek a 
szélesebb körű intézkedések, nem volt feluall.QIJ.uaI 

A köv,etkező nap reggelén a fentebb megno,,"ODlof! 
és előzetes . őrizet alá vett gyanusítottak lakása.in 
házkutatás tartatván, tetemes mennyiségü gyall' 
tárgy találtatott, e tárgyak elkoboztatva a rend, 
kapitányi hivatalba szállíttattak ; azonban a 
tárgyakra vonatkoz0 kikérdezés eredményre nem VI 

zetett, mivel a gyanusítottak a Farkas Jánossal va, 
mindennemű közösséget tagadták. 

Tyll László főhadnagy a nyomozá~ során megtnd 
hogya S:ile Sándor, illetve neje, Szabó Kata bordély .. 
háztulajdonos fogadott leánya Kovács Eszti a Farkas 
J ános szeretője. A tapasztalat bizonyítja, hogy agg' 
emberek viselt dolgai sok esetben kerültek napfényre 
azok szeretői útján; ez útat kisérelte meg Tyll fö 
hadnagy, midőn a most üldözött gonosztevő szeretö .. 
jét fogta kihallgatás alá. Kovács Eszti minden haba 
zá9 és vonakodás nélkül előadta, miszerint a Szege-; 
den történt kasszalopás idejében Farkas János ~8 
nővére Róza 4 pár topán t és nagyobb mennyiségii 
szivarokat vittek nevdő szüleihez, Süléékhez; a 8 . 
varok egyideig a kukoriczaszár közé voltak elrej 
később azonban általa kiildték Tompai Juditho 
rejtés végett; e szivarokat Süle Sándor részben 
pipadohányt felaprítva szívta el, részben pedi 
midőn akasszalopás nyomozásának hiréről érti 
tek, Süléné által feltüzeltetett, - a topán okból 
part Mihályi Jánosnénak eladott, a többit fel 

Folytatólag előadja, miszerint Farkas 
Róza több Ízben vittek hozzájuk ágyne 
való tollat s hogy ncvelőa,tyj!t Süle 
ízben volt s~iát kocsiján Farkas J á,'nossJJ. 

vol és midöll.AZ ilv tavoll 
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dée: került holmi a házhoz valószinűleg bűn,ös c~e
lel~~ény utján; előadását azzal zárj~ ~e, mlszertn~ 
'lZ általa ehnondottak nagyobb res zet a nevel o 
~zülői bordélyházában levő három szabad nő i~ látta. 

A három szabad nő kikérdeztetvén, bemonc1asuk a 
Kovács Eszti által előadottakkal lényegében meg
egyezett s ezzel már 4 tanú állott rendelkezésre Süle 
Sándor és neje bűnös üzelmeinek leleplezésére. 

Kikérdezés alá vonatott tehát Süle Sándor, a ld 
természetesen tagadással kezdte és csak miután az 
ellene valló négy tanú előbb tett vallomását a bű
nösnek szemébe mondotta, tett beismerő vallomást. 
Hasonló eljárás követtetett Süle Sándorné, Szabó 
Katával ugyanily eredménynyel. 

Ezen nyomozás folyamán Tyll főhadnagy értesült, 
miszerint Farkas János legnagyobb orgazdája Pap 
Jánosné ottani lakos. Ennek lakása megmotoztatván, 
nála felette sok gyanús tárgy találtatott s elkoboz
tatott. Az orgazda azonban a nyomozó járőr meg
érkezte előtt egy ügyvédhez Dlenekült, ott oltalmat 
keresendő és lakása megmotozása végett egyben pa
nasz-feljelentést tett. A nyomozó járőr a tetemes 
mennyiségben előtalált bűnjelek alapján Pap János
nét az ügyvéd irodájában letartóztatta. Papp Jánosné 
kikérdezés alá vonatván, tagadott és daczára a nála 
előtalált bünjeleknek beislnerést tenni vagy azokra 
felvilágosítást adni vonakodott. E közben Tyll főhad
nagy arról értesült, miszerint Papp Jánosné koma
asszonyával Bacsa Annával is összeköttetésben állott 
s ez utóbbi saját lakásán kikérdeztetvén, készséggel 
előadta, miszerint Papp Jánosné egy kendőbe kötött 
csomagot adott át neki megőrzés végett, mely cso
magot fels~ólításra előhozván, abban 6 evő-, 14 ká
vés-, 1 teJ merő-kanál ezüstből, 1 arany karperecz 
3 gyémántkővel, 1 pár gyümölcsös ezüst kés, villa, 
1 darab 5 forintos arany találtatott elő kijelenté 
egyben, mikép a csoma.g elrojtését szívess'éO'ből vál
l~1ta magára, Papp Jánosnéval egyéb összeköttetései 
Illucsenek s ~z később valónak is bizonyult. 
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Papp Jánosnénak a csomag felmutattatvá,n s miu' 
még Bacsa Anná val szembesíttetett, töredelmes 
merő vallomást tett és előadta, mikép úgy eze: 
valamint a nála előtalált többi tárgyakat is mi 
lopottakat Farkas János, Farkas Róza, Dudás Jáno, 
és Süle Sándor hozták ho~zá időszakonként, ez üzel· 
llleket férjével egyetértőleg folytatta és hogy a tolv · 
bandának már 4 év óta orgazdája. 

A folytatólagos nyomozás során letartóztatva let 
tek még Molnár Péter és neje szegedi lakosok, Pai 
János, Farkas Sándor nejével Hódi Zsófiával, Ol 
János, id. Dudás János, ifj. Dudás János, Szabó Vik
tor, Steier Károly. 

A letartóztatások foganatosítása után a gyanusítot 
tak részletes kikérdezés alá vonatván, a következ 
biincselekmények állapíttattak meg: 

1. Süle Sándor előadta, miszerint az 1887. évben 
az orosházi örs állományába ta.rtozott Mankó György 
csendőr t Farkas János lőtte agyon; vallomást tevő 
beismeri, Iniszerint Farkas János igéretekkel, reábe .. 
széléssel és fenyegetéssel hatott reá, hogy ez ügyben 
felmentő hamis tanuságot és szükség esetén hamis 
esküt tegyen; a kényszernek engedve, az eset latár
gyalásánál ő tényleg halnis tanuvallomást és hamis 
esküt tett, és ennek alapján Fa·rkas János a gyilkos,
Fág vádja alól felmentetett, most azonban, - foly 
tatja vallomást tevő, - látom, hogy a csendörs4g, 
mindent kinyomozott és mindent tud, teljesen 
a.karok tisztulni bűneimtől, kérem a cS\:J.LL\A.V& 

terjeszsze ki nyom/)zását és jelentését a, 'csendór 
gyilkoltatásának esetére is, hogy ez ügyben ú· 
hamis vallomásomat helyesbítő vallomá.st 
biróság elött. 

2. 1881. év deczember hó l3-án éjjel Mu.zsi 
van hódmezővásárhelyi lakos kárá.ra álkulcs 
mazásával 170 frt értékü áay- és rnhanem 
a~any s többféle ékszer lop~tott el; tettes id. 
Ja,nos~ a lopott tá,rgya~ egy fésze pU."""" 
elötalaltatoti . 
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3. 1885. julius ~l-én éjjel Szemi Já?o~ hódm~z?
vá8ttrbelyi lakos kárára az ablakon t?,rtent betore~ 
uiáll 2?>0 frt értékű ágy- és ruhanemu lop~tott .~l, 
tettes Ft1rkas János. A lopott tárgyak egy resze Sule 
8{uHlortól luegkel'ült. . 

1. ISSn. évben Derékegyházán a gróf KárolYI ura-
(htlolll gazdasági irodájának fala kiásatván, ~ Wert
heÍll1 p~llz8zekl'ény ellopása kíséreltetett meg; azon
ban tettesek 1l1nnka közben észrevétetvén, elmene
kültek eredmény nélkül. Tettes Farkas ,János több 
ftkkori czinkosával. 

3. 1888. lnárcziusban Lichtenberg és Vajda ányási 
bérlők kárára 6 drb sertés 300 frt érték ben ellopa
tott ; tettes Farkas János, orgazdák Papp János és 
Farkas Sándor. 

6. 1888. évben Töröcsik István szentestanyai lakos 
kárára/ zárt ólj ából 4 clrb. f,ertés lop a tott el, b ár 
420 frt; tettesek Farkas János és id. Dudás János, 
orgazda Papp János. 

7. 1888. deczembm'ben Varga István szentesi lakos 
zárt óljából Dudás János és Farkas .János 2 dari1b 
hízott sertést és 1 malaczot loptak, kár 165 frt; or
gazda Papp János. 

S. 1889. ápril hó 9-én éjj el Bölul1 Julia, a vásár
helyi határban levő téglási csárdásné kárára - a 
lakház falának kiásása után - ruha, áO'yn~mií. és 
élellniszerek 300 frt értékben ellopattakO; tettesek 
Fa.rkas János és itt Dudás János. 

9. j 8S9. augusztus hóban Bakacsi l\Iihály, földe;íki 
lakos háza kiásatván, ágy- és rnhanenlű 350 forint 
értékben lett ellopva kárára; tettes Farkas János 
Szilágyi János és Süle Sándor. ' 

10. ~88fJ. deczelnber hó 22-én éjjel I(átai István 
szegedI b/kos boltja feltöretvén, 25 pár topán lopa
tott, ,el; ,ug,ya/uakkol' betörtek a JIn/ár Gyula lntri
boltJaba IS es Ollnan 1 VVertheÍln szeluényt vittek el 
lllel(y~en ,~50() , ü-t" kés.~pénz, 1S,000 frtl1yi' 01'tékpapir: 
1 (L~~lt1) ,) gyeIua.ntkoves arany kátl'perecl:, ezüst evő-
8~koz volt elhel;rezve. - elvl,ttek lnég nÚllteO'y 

, . t"' I 
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150 frt értékií szivarárút is. Tettesek Farkas János, 
Bartucz János, id. Dudás János és ifj. Dudás János. 
Az itt felsorolt tárgyakból megkerültek az érték
papirok, az arany- és ezüstneműek . 

11. 1889. lnárczius hó 18-án Reisinger Gyula hód
mezővásárhelyi lakos háza kiásatván,Wertheim-szekré
nyét kisérel ték meg elvinni, a t~ttesek azonban munka
közben észrevétetvén elmenekültek; tettesek Farkas 
János, Farkas Róza és eddig kiderítetlen luaradt társai. 

12. 1889 tavaszán Farkas János egy ismeretlen 
károstól 2 darab sertést lopott mintegy 90 frt érték· 
ben; orgazda Papp János. 

13. Az 1889. év folyamán Szegeden, a Bach-féle 
gőzmalom W ertheim -pénztárának ellopása ki sérelte
tett meg; tettes Farkas Jáuos több czinkostársával. 

14. 1890. szeptemberben a közösen együtt lakó 
Rostás Andrásné, Szemi Ferenczné és ifj. Szilágyi 
Sándorné hódmezővásárhelyi lakosok háza kiásatván, 
900 frt értékű ágy- és ruhanemű és némi ezüstpénz 
lopatott el; tettesek Farkas János, Farkas Róza, 
Szilágyi János, Süle Sándor, Papp Jánosné. 

15. 1890. április 15-én éjjel Muzsik Mátyásné 
hódmezővásárhelyi lakos háza ablakának kifeszítése 
után az ezen házban közösen együtt lakó lVInzsik 
1\1átyásné, Muzsik Ferenczné, Muzsik Gáborné, l\1uzsik 
l\lártonné, i(i. Muzsik Istvánné és idősb Muzsik 
Andrásné 1180 frt értékű ágy- és ruhanemüje lopatott 
el; tettesek Farkas János, Papp Jánosné, Szabó 
Erzsébet és még néhányan a czinkostársak közül. 

16. 1890. október ll-én éjjel Dömötör l\1ihály 
hódmezővásárhelyi lakos háza feltöretvén, 500 frt 
értékű ágy- és rubanemű lopatott el. Tettesek Farkas 
János €s Farkas Róza. 

17 •. 1890. junius 20-án éjjel Héjja János vásárhelyi 
tanyaI lakos lakásának nádteteje felbontatván, 4 ol
dal, szalon~a raboltatott el akként, hogy tettesek a 
lop~~o.~ ~:.l!a éretvén, a lopott tárgyat erőszakosan 
- lovoldozüs alkalnu1zásával - luegtartottftk és elvit
ték, rrettesck Fark",s rT ~n()s és Pa!)p J ánosué, 
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1 ~ 1 ~()O októberben Mohos Pál hódmezővásárhelyi 
tan~'~i l~kos bázának nádfedele kibont~tván, 3 oldfl 
szalonna elvitetett. Tettes Farkas Janos, orgazc a 
Papp Jánosné. , 

t 9. 1890. szeptember 26·án éjjel T~ko !erencz 
hódmezővásárhelyi lakos kárára 2 kaptar mez, -

~O. 1890. október 8-án SzIlágyi Pál hódmezővásár· 
llelyi lakos kárára 5 kaptár I?-,éz, - ., . 

21. 1890. október lö·én DIoszeghy Mlhaly, KISS 
Pál Tódor Pál és Kohn Mór hódmezővásárhelyi 
lak~sok közös kárára 6 kaptár méz lopatott; az 
összes kár 165 frt. Tettes Farkas János és czinkos
társai, orgazda Papp Jánosné. 

22. Az 18~ü. év nyarán Farkas János, Süle Sándor 
és Szilágyi János felfegyverkezve a Tisza-töltésen 
kubikoló olaszoktól - éjnek idején - lovat akartak 
lopni; tervük nem sikerülvén, a kubikosoktól 3 
ponyvát és 6 pár csibét loptak s e zsákmányon 
Süle Sándornál megosztozkodtak. 

23. Meghatározatlan időben és ismeretlen károstól 
Farkas János és Olasz János tetemes mennyiségü 
ágy- és ruhaneműt loptak, orgazda Papp Jánosné. 

24. Ismeretlen időben és iSlueretlen károstól öreg 
Dudás János és ifj. Dudás János tetemes mennyi
ségű ágynem ű t loptak. 

25. Ismeretlen károstól, ismeretlen időben Farkas 
és czinkostársai nagyobb mennyiségü ágy· és ruha. 
n81uűt loptak; orgazda Papp Jánosné. 

2 L Ismeretlen iclőben, ismeretlen károstól ifj. 
Dudás János és Olasz János paraszt mellényeket és 
felöltőket loptak; orgazda l\1olnár Péterné. 

27. Süle Sándor és neje Szabó Kata Kovács Ist. 
vánné Eszti nevű leányát örökbe fogadták s e leányt 
13 éves korában Farkas Jánossal való nemi közösü
lésre kényszeritették s ezzel a magyar büntetőtör. 
vény 247. pontját sértették meg. 

i 2R., l\1nrányi Anna és Tóth l\fári a, ft let'1,Ttó7,tatott 
Szabo Katn. LorL1élyházából való kéjnők előadtú,k 
hOQ'~T 18f)ü, o~tóber haváb~ll1 S:?;ab6 I(ata l\Iur4nyi 
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Anna. által egy ismertlen szabómestertől, midőn az 
megittasodott 17 forintot lopatott el, egy lnó,sik 
vendégtől Szabó Kata személyesen lopott 10 forintot. 

29. 1890 novembel' havában Hnszta Ferencz sza
badkai lókupecz Farkas J án ossal Szabó Katánál egy 
külön helyiségben mulatott, ez alkalommal Szabó 
E.ata fl, Farkas J állOS biztatására Huszta Ferencztől 
170 forintot lopott. 

30. 1889. év tavaszán egy építész vállalkozó mula
tott Szabó E:atánál s ez alkalomInal Póla nevű 
orosházi illetőségü bordélyos is ott volt; ezen egyén 
Szabó Katával közösen az építésztől 50 frt pénzt., 
egy arany gyŰr1~í.t és egy ezüst órát loptak; másnap 
reggel a gyűrűt és órát visszaadták ugyan, de a pénzt 
lnegtartották maguknak. 

31. 1889. év telén Szabó l\IIária korcsmájában egy 
idegen - állítólag budapesti - ur mulatott; éjfél 
után Jnintegy 3 óra tájban a Szabó Kata bordély
házából Izler Iela nevii kéjnőt vitette el szállására. 
E nő Szabó Kata biztatására az idegentől 30 forintot 
lopott s azon Szabó Kata és Szabó Mária egyenlően 
megosztoztak. 

A 28., 29., BO. és 31. tétel alatt felsorolt esetek 
annak idején a városi rendőr főkapitányi hivatalnak 
bejelentettek, azonban a lnegindított nyomozás egy 
esetben sem vezetett eredményhez. 

32. 1890. szeptember 17 -én Kertész György kun
ágotai lakos kárára, házfalának felbontása után, 
370 frt értékű ágy- és ruhanemü lopatott el; tettesek 
Farkas János és czinkosai. 

33. 1889. április 24-én éjjel Julián Rozál makói 
lakos kárára - házának feltörése után - 600 frt 
él~tékü ágy-. és ruhanemű lopatott el; tettesek Farkas 
J anos és CZInkosai. 

3~. 1889. julius 24-re luenő éjjel l\lo1ntÍr Illés 
leleI lakos háza feltöretvón GOO frt értékií lícry- és 

l "é ' o ru Jane IllU s 73 írt készpén7.: vitetett el' tettes Farkas 
J , , . 1 ' ' , anos es CZIn \" os tarsai. 

3o, lR8R. szeptenl-Ler hó ~9-én élijel rrhnrzó nnz(~l 
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dorozSlllai lakoR háza feltöl'etvén, 200 frt értékii 
:'to'y- és l'uhanelnű vitetett el; tettes Farkas János 

b. 

és czinkosai. 
36. 1888. deczemuer 16-án éjjel Tóth János ~ lé do-

rozsmai lakos kár3ra, háza falának kiásása után 
478 frt értékű ágy- és ruhaneműt loptak el; tettes 
Farkas János és társai. 

37. 1891. junius 25-én Kármány Albert hódmező
vásárhelyi tanyai lakos kamrájának fala kiásatván, 
az aLban előtalált mintegy 30 frt értékű füstölt hus 
és szalonna elraboltatott olyformán, hogy a tulajdo
nos Farkas Jánost néhány czinkosával tetten érve, 
azok, hogy a lopott tárgyakat megtarthassák, károsra 
több lövést intéztek, melyek azonban - miután a ve
szélyesen fenyegetett tulajdonos még idejében elme
nekűlt - nem találtak. 

38. 1883. május l-én Barusa Mihály hódmezővásár
helyi lakog háza feltöretvén, 200 frt értékű ágy- és 
ruhanemű; 

39. 1885. év szeptember havában Köteles Fran
cziska szentesi lakos háza feltöretvén, 300 frt értékű 
ágy- és ruhanemű; 

40. 1888. szeptember l-én éjj el Buzás P éter hód
mezővásárhelyi lakos háza feltöretvén, 150 [rt értékií 
ágy- és ruhanemű; 

41. 1889. ápril 2 t~én éjjel N érneth György pitva
rosi lakos háza feltöretvén, 250 írt értékű ágy- és 
ruhanemű lopatott el. Valamennyi itt felsorolt eset
ben mint tettes Farkas János és czinkosai szerepeltek. 

A nagy körültekintéssel, alapos részletességgel nleg
ejtett házmotozások hihetetlen eredluényre vezettek 
és pedig: 

Papp Jánosnétól, a ki letartóztatása luiatt és 
házjog megsértése czÍlnén a csendőrség ellen panasz 
feljelentést tett ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 19;) drb. 

Papp Ferencznétől 52 « 
Farkas János és Sándortól 43 (C 

Farkas Rózától 28 « 
Gugcsó Juliánnától ___ 19 « 
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Süle Sándortól és Szauó Katától 36 drb. 
Szabó Erzsébettől 34 « 
Szilágyi Jánostól ___ 5 « 

Vörös Esztertől ' 22 « 

különféle bűnjel sz~detett össze és koboztatott el; 
az összeszedett és elkobzott bűnjelek összes száma 
434 darabot tesz ki. 
Megjegyzendő, miszerint az összes orgazdák hód

mezővásárhelyi illetőségüek és ugyanottani lakosok. 
A mind nagyobb mérveket öltő nyomozásnak hire 

elterjedvén, távol vidékről is jöttek károsok elveszett 
holmijok keresésére s ily módon ismertek fel tulaj
donuk gyanánt az elkobzott tárgyak közül a kár
vallottak mintegy 289 darabot. 

A helyszini nyomozás befejeztetvén, 16 letartózta
tott bűnös 434 darab elkobzott bűnjellel a szegedi 
kir. törvényszéknek átadatott. 

Papp Ferenczné Szilágyi Erzsébet Hódmezővásár
helyt a vizsgálati fogságban öngyilkossá lőn s így a 
fölgi igazságszolgáltatás kezét elkerülte. 

Erdekes felemlíteni, miszerint Szabó Katalin vizs
gálati fogoly akir. törvényszékhez történt beszállít
tatása után azon nem épen új módszerhez fordult 
hogy panaszt emelt, miszerint az előnyomozás alkal
mával a csendőrség megkinozta, nevezetesen haját 
kitépte és lábait megtiporta. Alapos orvosi vizsga 
alá vonatván megállapíttatott, miszerint panaszos nő 
elterjedt bujafekélyben szenved, ettől haja kihull és 
mindkét lábafeje kisebesedett. 

Tagadhatatlan, hogya csendőrség önfeláldozó 
fáradozásait a legszebb siker koronázta seléretett 
oly eredmény, melyre nemcsak a nyomozásban részt 
vett csendőrök, de a testület minden eO'yes taO'ja 
mé.ltán ~~szke lehet, az eredmény azonba~ nem v~lt 
t~l.Jes; h.lany~ott a gonoszok legnagyobbika, Farkas 
Janos, kl eltunt nyomtalanúl mintha a föld nyelte 
v?lna el. Kutatás, keresés, nyomozó levéllel való ül
dozés nenl vezetett eredményhez; sl;óval a csendőrség 
üldözése elől az önálló törvényhatósági joggal felru-
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házott város területén johban elrejtőzött, mint a 
hogyan azt a Bakonyban tehette volna. . , 

Alnde a csendőrség nem nyugodott, mert rr:l.lke~t 
az általános szolgálati határozványok 99. pontJa el?
írja, a csendőrnek addig nyugodni nem sza~ao~' m.lg 
a bűnöst a leO'nehezebb körülmények kozott IS, 
kézre nem keri~tte; folytatta tehát kutatásait, nyo
mozását kitartóan, fáradhatlanul, erély ly el ; s e lanka
datlan következetes működésének meg volt a kellő 
eredménye. 

Az 1891. február havában Tyll László főhadnagy 
értesült hogy Békés-Csabán február 11-12. közötti 
éjjel a~ adóhivatal pénztár-helyiségébe ismere~len 
tettesek betörtek, az ott elhelyezve volt két Werthelm
féle pénzszekrény egyikét helyéből kimozdítva feltörni 
megkisérelték, azonban valamely közbejött eset által 
megzavartatva, munkájukat be neIn fejezbetvén, 
megugrottak. 

Tettesek - az azonnal megindított nyomozás 
daczára - ismeretlenek maradtak. 

Tyll László főhadnagy ismerve jól a helyi és sze
mélyi viszonyokat, mérlegelve e röviden vázolt vak
luerő vállalat nagyságát, alapos gyanú merűlt fel 
benne, hogy ez ügyben Farkas János vitte a vézér
szerepet, mert hisz az eddig ellene kiderített bűn
cselekmények között nem kevesebb nlint 5 ily kassza
lopás szerepel e gonosztevő ellen; Tyll főhadnagy 
tehát a betörést mint ujabbi fonalat kezébe vevén, 
ez irányban is megindította a nyomozást. Február 
t5-én Békés-Csabára megérkezve kinyomozta, misze
rint a hó 11-én délután és este Schwarcz Jónás 
paraszt vendéglőjében több idegen volt szállva s ezek 
~özül ,~ vendéglős Kovács Mátyás apáczai lakost mint 
Ismerost . megnevezte s minthogy egyelől'e az akkor 
ott volt Idegenek közűl mást megnevezni nem tudott, 
Tyll főhadnagy ennek kikérdezÁsét foganatosítván, 
Kovács Mátyás a következőket adta elő: február 
t t-én délután 5 órakor hajtott be a megnevezett 
vendéglő udvarára s ekkor már egy paraszt-szánkát 
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talált ott, az istállóban pedig egy pej és egy szürke 
1/) volt bekötve, 1nelyek 111eltett egy magaR termetü 
f)O év körüli e111ber foglalkozott núnt kOCRlS. Lovait 
ö is ugyanazon istállóba kötvén be, közte és az ott 
talált ember között párbeszéd folytattatott s az utóbbi 
előadta, miszerint ő vásárhelyi pusztaszéli lakos, két 
iSlneretlen urat szállított Csabára s ezen fuvarért 
4 frt 50 krt kap. Az istállóLól benlentek a korcsllla 
ivószobájába s ott is együtt IuaracHak; esteli 7-8 
óra tájban az utczára nyiló ajtón egy vendég lépett 
a korcsmába, kiben Kovács Mátyás az üldözött Farkas 
Jánost - minthogy őt 3 év óta sZ8111élyesen jól iH
lueri - azonnal felismerte, a jö vevény az ivóBzobán 
végig az udvarra nyiló ajtón kinlent, kit a többször jel
zett kocsis ember minden intés vagy szó nélkül követett. 

l\:ovács }\Ilátyás tud va azt, Iui kép Farkas János 
szökésben van és üldöztetik, attól való félehuében, 
hogy talán lovait az istállóból ellopják, utánuk szin
tén kiluent az udvarra s ekkor látta, hogy Farkas 
J ános és kocsisa lovaikat a szánba befogják, felültek 
és miután a kapun kívül a szánra még egy kisebb 
és egy nagyobb tenncÍiű ember is felült, elhajtottak 
de nem Hódmezővásárhely irányában, hanem a 
városba befelé. 

A Kovács Mátyá~tól, Schwarcz J ónáBtól és fiától 
nyert személyleirásokból Tyll László főhadnagy 
személyi ismeretei alapján a legbiztosabban vélte 
megállapíthatni, miszerint Farkas János, N enles 
Nagy Pál, Becski István és Nenles Nagy Péter kisteleki 
illetőségü hirhp-dt gonosztevőkkel lépett szövetségre, 
midőn Csabán a pénzszekrény feltörését megkisérelte. 
~I~g volt tel~át ~yomozása folytatá~ának egy biztos 
Hanya és t18ztaban volt azzal lniszerjllt Fa.rkaA 
J ~nost, eryelőre a fentebb megn'evezett gazelnherel\ 
tal'sasagahan, esetleg hajlékában kell keresni. 

Ij"olytatta teh6.t nyolnozását ez irányban és JGs
teleken csakugyan rnee-állapitotta 11oO'y Bec:4ki István 
fl ' " '-' 'b ~ 

e )rnu,l' 11: és 12. k(j~i)tti éjjelen n(\l~n volt o(laba~ft, 
nlel't a kIsteleki örs-állfHnfts szolgálati köuyvének 
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tanusága szerint Imre János csendőr február ~ 2 -én 
l'oO'gel 3 órakor helyi járőrködéséből bevonulva Jelen: 
tette miszerint a közártalmuakat ellenőrizvén, Becskl 
Isty~nt honn nem találta; e csendőr további jelentése 
sr.erint Becski István neje a hozzá intézett ké~désekre 
nem tndta határozottan megjelölni hogy férje hova 
utazott. Tyll László főhadnagy most már batározott~n 
felismerte az eddig követett nyom helyes voltat, 
Hefner Jakab őrmester kisteleki őrsparanc3nokot a 
körülményekbe teljesen beavatta, s megadta neki a 
kellő utaeítást a tovább követendő eljárásra nézve, 
első főkötelességévé tévén Nemes N agy Antal és 
Becski István már többször fenyitett hirhec1t közve
szélyes gonosztevőket óvatosan a legéberebb figyelem
mel kisérni, házukat, lakásuK tájékát szigorúan fel
ügyelni és minden feltünés mellőzésével őket örökös 
felügyelet alatt tartani. 

IIefner Jakab őrmester, ki már többször adtA, tanu
jeIét leleményességének, megbizbatóságának és nem 
egy válságos nehéz pillanatban megállta helyét en1-
berűl, ez alkalommal is felfogta a megbizatás fontos 
voltát, átérezte annak horderejét és legjobb tehetsé
gével iparkodott hivatásának megfelelni s valóban e 
törekvését, meIy eleinte meddőnek látszott, a legszebb 
siker koronázta. 

Itt még röviden felemlítji:ik, miszerint a békés
csabai adóhivatal pénztár-helyiségében - a. hová 
Farkas János és czinkosai betörtek - egy kis@bb és 
egy nagyobb Wertheim-féle szekrény állott; a tette
sek a kisebbiket vasrudak segélyével helyéből kimoz
dították és hátulján három lyukat furtak, lllunkájuk
b::tn azonban valamely körülmény általllleO'zavartattak . o , 
Inert észrevétlenül elmenekültek a nélkül, hogy meg-
kezdett mií.vüket befejezték vagy bármit is elvittek 
volna, ezen szekrény üres volt, azonban a nagyobb 
sz.ekrényben 300.000 írt készpénz volt elhelyezve. 
plzonyosra vehető, hogy a gonosztevők, ha ~uunká
Jukban meg nem zavartatnak, mihelyt a felbontott 
szekrény üres voltáról meegyőződtek, habozás nélkül 
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a n~tgyobLik ~zekrény feltöl'éséhez fognak. l\1ár ezen 
vállalat nHtga eléggé bizony Hja Farkas János vak
rnerőségének éR gazeágának hihetetlen magas fokát, 

Tyll László főhadnagy ezek után is a legnagyobb 
odaadással foglalkozott a szökésben levő gonosztevő 
után való kutatással s február hó 6-án bizalmas be
sugójától megtudta, hogy Farkas János N emes Nagy 
Antallal és annak szökésben levő bátyjával Nemes 
N agy Pállal csakugyan összeköttetésben áll és hogy 
előbbinek Szeged szab. kir. és törvényhatósági joggal 
felruházott város terület én levő pusztai csárdájában 
olykor megfordul; mindezekről Hefner Jakab őrmes
ter kisteleki örsparancsnokot oly utasítással értesí
tette, Iniszerint N eIlles N agy Antalt., ennek működé
sét és cseleklllényeit a legéberebb figyelemmel kisérje, 
a szegedi határban levő cs {ll·d áj át pedig a leggyak
l'abban - lehetőleg folyton - ellenőrzési felügyelet 
alatt tartsa, egyben a legnagyobb elővigyázatl"a is 
intette, mivel a legvakmerőbb, agyafnrt, elszánt gaz
emberek Allen kell vén miíködni, a saját biztonsága, 
de az ügy sikere érdekében is a legnagyobb elővigyá
zat volt szeIn előtt tartandó, 

Itt megj egyeztetik, miszerint Tyll László főhadnagy 
mérvadó helyen kieszközölte, hogy a kisteleki örs 
N emes N agy Antalnak a szegedi határban levő pusztai 
csárdájában és annak tájékán a szökésben lévő go
nosztevő elleni nliiköc1és czéljából önállólag bárnlikor 
megj elenh essen. 

1891. évi február hó 26-án Hefner Jakab őrnlester 
kisteleki örsparancsnok egy szolgálatban állott járőr 
ellenőrzésére lévén kivezényelve, este 9 órakor a 
járőrhöz csatlakozva, a Nemes N agy Antal pusztai 
csárdáját szándékozott ellenőrizni, midőn Iüstelek 
k?zség ~özelében Nemes N agy Antal és Becski István 
kIstelekI lakos rovott előéletű egyénekkel találkozott; 
nevezettel<et lnegállítván több kérdést intézett hozzá
juk, nevezetesen: hol voltak, hova nlennek, nli já
l'atban vannak ily későn és igy ketten együtt? lnire 
N emes N agy Antal előadta, miszerint a !(istelektől 
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1181n ll1essze eső, de Inál' f)zeged szab. kir. város te: 
l'ii1etéheí~ tartozó tanyai. cRánlú,jában jártak, hol nelu 
itahnél'ési joO'n, van, ott kissé együtt elb~szélgettek, 
lilost 111ár se~nü teendőjük és egyenesen Kistelekre 
hazamenni szándékoznak. 

IIefner Jakab őrmesternek a két gonosztevő együtt 
léte O'yanusnak tünvén fel, de miként az fentebb már 
elulfttetett Tyll főhadnagy által ezeknek szigorú 
felügyelésJre utasíttato~t is felszólíto~ta tehá,t őket, 
hogy a tanyai korcsmahoz véle térJenek VIssza, s 
lnidőn ott megérkeztek Nemes N agy Antalt az ajtó 
felnyitására utasította, ez azonban az ajtó kulcsát 
zsebében elő nem találván azon kifogással élt, hogy 
a kulcsot valószinüleg a felesége vitte el, ki a 
korcsmából ő előttük ment haza. 

A dolog Hefner őnnester előtt mind gyanusabbá 
vált és most utasította Holcz Antal csendőrt, hogy 
N emes N agy Antalt kisérje a lakására a kulcsért és 
azzal együtt kisél'je a csárdához vissza s titokban 
Ineghagyta, miszerint az örs ön honn levő Imre János 
csendőrt is sürgősen vonultassa ki a helyszinére ; 
Hefner őrmester Vajda Ferencz csendől'rel a most 
már megbilincselt Becski János és a csárda őrzésére 
visszamaradt s ezen figyelmes őrködés közben a 
csárda belsejéből ismételten olyanfonna neszt hallott, 
mintha valaki a fából készült falat akarná kibontani. 

növid idő mulva 11nre János csendőr, nyomban 
utána Holcz Antal csendőr Nemes N agy Antallal 
együtt a csárdához visszaérkezett, de ft kulcsot 
ftllítólag odahaza sen1 tudta előtalálni. 

Hefner Jakab őnnester ezekután N€lues NaO'y 
Antalt is megbilincselvén Becski Istvánna.! összefiizt~ 
ő,~et ~efe~tette, a csárdát hál'Ol11 csendőrjével -' 
tuzelnl ke szen tartott fegyverrel - körülfogatta., ő 
lnaga pedig az aj tót ruegzörgetvén felnyitást paran
csolt s luinthogy a felhivás el'echuényre nem veze
tett a kevésbé erős ajtót betörve belépett, a bent 
lév~t az előjövetelre felszólította, nlely felszólításra 
valoban egy ember elő is jövén; Hefner őrmest.er 
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benne a régóta nyomozott Farkas Jánost ismerte fel 
és tartóztatta le. Ez alkalommal 2 darab feszítő 
vasrud, 30 darab hátultöltő vadászfegyverbe valé 
töltény és 28 darab forgópisztoly ba való töltény talál
tatott nála elő. 

l\legjegyeztetik, miszerint az ajtó megzörgetését 
követő pillanatban az egyi k ablak belőlről felnyitta
tott s azon egy ember fej ét menekülési szándékkal 
kidugta, mihelyt azonban az ablak előtt álló csend
őrt czélra tartott fegyverrel megpillantotta, hirtelen 
visszahuzódott és (Ijaj Istenem végem van» felkiál
tással az ablakot becsapta. Ennek tulajdonítható, 
hogy az üldözött Hefner őrlllesternek ellenállás nél
kül adta meg luagát Farkas János. 

A továbbj nyoIllozás során kiderűlt, hogya most 
elfogott 3 gonosztevő egy ujabbi kirándulás megbe
szélése végett jött össze a pusztai csárdában, itt már 
el is határozták, miszerint Pestmegyében kisél'lik 
meg mlí.ködésüket s e vállalatra az elfogatás éjjelére 
következő hajnalban indultak volna s akkor csatla
kozott volna hozzájuk a 4-ik czinkostársuk, Nemes 
Nagy Pál s bár a csendőrök ez utóbbi megérkezését 
remélve, a reggeli órákig a helyszinén lesben álltak, 
a 4-ik czinkos nem érkezett Illeg, mert összekötteté
seinél fogva társai elfogatásáról értesillvén elmenekült. 

Farkas János elfogatásának hirére az általa ve
szélyeztetett tanyai nép kedélye úgyszólván lllegköny
nyebbült, szabadabban lélekzett. Tyll László főhadnagy 
nemcsak a bűnügy felderítése, de a testület iránti 
kötelességérzet és a dicsőség mezej én el vérzett 
l\IIankó György csendőr bajtársunk elnléke iránti 
kegyelettől indíttatva ezen gazbilntett teljes 111egviIá.
gításán is fáradozott s ezen fáradozása szintén sikerrel 
járt, kidel'itette a SZOluorn eset szavahihető szelllttt
nuját, ki nlost rnár Farkas Jánostól neln félve, tt 
következő teljes valloHláet tette: Tompai Balázsné 
- a Hze~1tanu - :vásárhelyi lakos előadja, lniszel'iut 
a csendor IneggYllkoltatli,qa ntán Fal'k:'LA .János és 
nővére Parkas R6z9 öt hitegetéAekkel, biztatásokkal 
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és fenyegetésekkel reá bírták, hogy:. Fa,~kas J án.os 
ellen ne vallj on, ha esetleg szembes~tlk ot, nem I~
meri soha sem látta és ezen hamIS tanuvallomas 
fejéb~ll azon igér~tet. nyerte Farkas J á?,ostól., hopy 
pónzzel fogja f\egItenl és ha esetleg fé~:Jet ehtélnek, 
annak rabsága ideje alatt minden teklnt~tben gon
doskodni foO' róla ellenkező esetben, vagyIs ha ellene 
tanuskodni ~erés'zelne, kiirtja vagy czinkostársaival 
kiirtatja a földszinéről. 

Tompai Balázs a csendőr elleni gyilkosság ügy~ben 
tényleg elitéltetett és a börtönben elhalt, 11llg a 
tulajdonképeni gyilkos Farkas Jáuos, Süle Sándor 
és Tompai Balázsné fehnentő hamis tanuvallomása 
alapján e vád alól teljesen felmentetett. Tompai 
Balázsné most, midőn Farkas János és czinkosai 
fogva vannak, az igazsághoz hiven kivánja tanuvallo
luását a biróság előtt letenni. Igy tehát mindkét 
felmentő hamis tanu beismerésben lévén, a csendőr
gyilkossági eset a kir. törvényszéknek bejelentetett, 
a hol ez ügyben pernjítás vétetett foganatba. 

E nagyszabásu nyomozás és üldözésnél TyH László 
főhadnagy vezetése alatt Hefner Jakab őrmester, 
Hubert Gyula örsvezető, Vajda Ferencz, Holcz Antal, 
Inlre János, KIing Mór, Deszp6t István, Szekeres 
Sándor, Tillinger Ferencz, Majláth János, Vigh József, 
An1brus Antal és Zehetner Ferencz csendőrök vettek 
részt; szorgalmukat, buzgó, körültekintő, fáradhatlan 
tevékenységüket észszerű eljárásukat legjobban dicséri 
az elért eredmény. 

Iűderíttetett 41 bűneset, mely búncselekményekkel 
29 ezer forintot meghaladó kár okoztatott; elkoboz
tatott e bűncseleklnényekből eredő 434 darab bűnjel ; 
elfog~tott 21 gon?szt,evő, ezek között egy csendőrnek 
a gyIlkosa; megtIsztIttatott a csendőrség által Hód
mezővásárhely önálló törvényhatósági joggal felruhá
zott város bel- és külterülete egy veszedelmes rabló 
betörő, tolvaj, orgazda bandától, - mindez tehát oly 
eredmény, melyre a fentebb megnevezett derék 
csendőrök és a testület lninden eO'yes tagja büszke 
pp.érzettel piHanth~t vissza, o 
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