
X. 

A h ó alatt. 

- Francúából fordítva. 

A Oévennesekben roppant kiterjedésü mer.
telen síkok terjesz tik ki végtelen legelőiket. Ne
luíny gyór fa csoport mutatja, hol fekszenek a 
majol'pk. , 

Osz volt. Olomszürke felhők horiták az eget, 
valjll sergek sz1Llltak éhes kál'og{Lssal a gyepre. 
Föll'epült egy csapat, két ember által megr.avarva. 
Az egyiknek favágó fej sze volt a kezében, a má
siknál rosz va,dorzópuska. Emez fel éje ment aman
nak. Mi előn csak egy pURkalövésnyi távolság 
volt a két paraszt közt, eldördült a puska s két 
egymásutáni lövés leteritette a fejszés embert. 
Gyilkosa megfordult a sarkán s nyugodtan vissza· 
tért kis kóházikójába. 

Egy óra mulva ismét odahagyta, vad,ísz
tari s7.nyával a hátán és zsebeibe dugott kezekkel. 
Á tment a legelőn s tovatünt a sziklák között. 

Harminczöt éves, bikaerejü ember volt, Oom
huri er Simonnak nevezték. N em volt családja, 
kOlllor egyhanguságban üzte a marbatenyésztést. 
Hat hónappal előbb poharat üritett csapszókben egy 
másik marhatenyésztövei, Boquet Péterrel. Össze
czivakodtak egy fiatal lány fölött, a kinek mind 
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a ketten udvaroltak. Kések elórántása követte a 
szitkokat, megállapodtak három vágásban s a 
győztes kéz becsületesen meg is maracU a há
romnál. Simon kapta azokat a mellére, Péter 
pedig feleségül vette a leányt. 

Oombllrier mególüte szivl'ben a szerelmet 
s a boszuvágyat. de be akltrta várni, hogy te
herben legyen előbb 11 Bouquet fele~ége . Ma este 
megtudta végre, hogy ekként állanak a dolgok s 
két lövéssel lorótta régi számad'Lsát . 

Oscndórök jelentek Illeg m~snap a vidéken, 
e lzárva találták a kis hámt, elhagyatva a barmo
kat. Lesbe állottak; mind hiába. OOlllbul'ier Simon 
a hegyek közt tölté az éjeket, s rók<l ügyességé
vel mindig tudott buvhelyet találni. Ha megéhe
zett, bátran bekopogtatott a lllajorokban ; annyira 
JéJtek töle, hogy senki sem merte feljelenteni. 
A csendórö k mindig cBak II hü l! helyét találták. 

:j: * :;: 

J<;lkövotkezet! a deczembel' . HóvilHlr dult a, 
kÖl'llyókclI, fehé r lepel vonta be a Mégal lábainál 
elnyuló vógtelen s íkot. 

Most sem feledkeztek meg Oom burier Si
monról a csenclől'ök. A tél beálltával kétségkivül 
visszatért hozzáférhetlenné v{Llt házikójába. El
határozták hát karácsony estéjén, hogy nwgcsipik, 
mint a csnpcJába szorult egeret. 

Előre látható volt, hogy tusakocJniok kell a 
gyilkossal. Nyolcz fegyveres ember ~elt hát utnak. 

7· 
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Mi sem zavarta meg a hold világitotta komol' 
táj csendjét, csak két kilométernyi t{wolslÍgban, 
a chandeyrollesi tempIolll harangjai adtak yid,\m 
jelt az éj féli misére. 

Fáradságosan hatoltak előre a cscnd ő rök, 
olykor térdig is belemerülve a hóba. Nagy óvato
san eljuto ttak a majorhoz. Alig és~ rovehotó füst 
szállott ki a kürtőjéhől. Simon bizonyára haza
tért s alszik e késő órában a kemencze kial vó 
tüzénél. 

* * • 
Megállapitolták a torvet. 
Egyik esendőr loszáll a hó által egészen 

körülzár! ház kéményén, s gyorsan a feljáró nyi
láshoz erősit i a h'.gcsót. A bátor katona fol is 
jutott a kürtőig s társai nagy lassan lebocsá
tották. 

Comburiel' Simon felr'bredt. Hirtelen felugrott 
nyughelyéról R fejszét ragadott. A hágcsó mlÍr a 
feljáróhoz volt erősi tve. Egyszerre tompa ütés 
hangzott el a sötétben s nyomban utána revolver
lövfÍs. Krt csendőr rálépett a hágcsóra. Nyöször
gést hallottak maguk ala!t; a hevesen megrántott 
IJáges6 leszakadt, a még pislogó tüzhelyre zuhantak 
s vért éreztek kezeikkel. Előre ment társuk nyö
gött s az ajtó csapkodását hallották. 

Azhín elnémult minden . Megszállta őket a 
félelem. A halál leskelődött reájok, a nélkül, hogy 
védhelték volna magukat. Egyikök lótt a revolve-
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rével, hogy tájékozást meritsenek. A lövés fényé
nél ott látták társukat a földön . 

Egy~zert'e nehéz mst vette őket körül. Majd
nem megfuladtak, csak nagy nehezen válaszol
hattak fönn, a havon maradt tát'saiknak. Meleg 
füst sz,HIt a torkuk ba, kinyujtották a kezeiket, 
keresték a lépcsőt, sehol sem volt semmi nyollla.. 
Borzalom szállta meg tagjaikat. Egyszerre lángok 
csapkodtak föl éjük s hallották Comburier Simon 
kiáltlÍsát : 

.- Perzselt disznók lesznek)tt a karácsony éjjelén! 
A künn maradt öt csenclőr hallotta társainak 

kétségbeesett orditását. Nem tudták mih ez fogja
nak. Ketten lélekszakaelva fu tottak Chandeyrol
lesbe, a templomba, a karácsonyi misére :' össze
gyü lt lakosság közé. Midőn ásókkal és szeker
czékkel visszaérkeztek a majorházho7. , két óra telt 

Omár el. Feketés gőz szállt fel n hó ból , mely tö
megei közé fojtotta a tüzet. 

Dühösen hozzáláttak eltakaritásához. A kő
falból kiszakitottak egy pár kö ve! s a nyiláson 
át e r ősebben tolult ki a füst. Havat dob tak be, 
hogyelfojtsák a tüzet. Ott benn feküdt a két 
esendőr, megfnladva, megmeredt tagokka l, va
htmivel távolabb először behatolt társuk, megszeue
seelett arczczal, vérző homlokkal. S ráakadtak 
Oombmier Simon megszenese.dett s véres tostére 
is. Vonásain ott ült még a gunyosan vad kifejezés, 
mintha azt mondta volna: 

- Mégsem fogtak el! 



XI. 

Savanyó Józsi elfogása. 

Savanyó Józsi, a dunántuli vármegyék leg
nagyobb részének réme, ki évek óta folytatott 
rablásaival és garázdálkod ásával országos szo
moru hírre tott szort, - az e l őző években több
ször igen erélyesen üldöztetett a pandurok által, 
de ezeknek nem sikerült ót kézrekeriteni, bár 
gyakran formális hajtóvad{~szatot tartottak ellene, 
s a m. kir. belügyminiszterium által fejére ki
tűzött 1000 forint díjnak sem . '.'olt eredménye. 
Néha egész szervezett bandák kal lépett fel j leg
kitartóbb társa volt azonban nárai Horváth János , 
kinek fejéro 500 frt díj tüzetett ki. o 

Am. k. csendőrség, midőn 1884-ik év elején 
szolgálatát itt megkezdette, egész csendesen teljes 
eré lylyel fogott hozzá a· rabló tartózkodási helyé
nek kutatásához, de ezt, miután a lakosok - ret
tegve a rablók boszu<íllásától - elárulni nem 
akarták, április 8-ikáig egész bizonyossággal nem 
sikerült felfedezniök. 

Az említett napon egy juhászbojtár a zala
egerszegi járás szolgabirói hivatalánál jelentkezvén, 
ajánlkozott, hogy a husvéti ünnepek alatt Savanyó 
J ózsit és társ"t, nárai Horváth Hnost, esollel 
kézhez fogja szolgáltatni, illetve tartózkodásukat 
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felfedezendi, mely tettre azon okból határozta el 
magát, mivel mult évben a henyei erdőben anyjá
nak testvérét, Savanyó és Horváth agyonlőtte, 
kézrekeritésük esetén fentartván a jogot a fejükre 
lütüzött dijra. 

Állítása szerint 1884. év i .ianutu' hó 2-20-ig 
a nevezettekhez szegődve, velök csavargott, azért, 
hogy öket kiismerje, s mtir régebben eljött volna 
feljelentést tenni, de a lába fájt. 

Ezek folytán a zala-egerszegi őrsról Szopós 
Ignácz őrmester H oszni István csendőrrel - a 
feljelentőt magukhoz véve - a nyomozás meg
kezdése végett 'l'apolcza vidékére a szakaszparancs
nok oly utasítása mellett indult el, hogy a rablók 
nyomozásánál és esetleges kézrekeritésénél a sü
megi és tapolczai őrsök közremüköcléstÍt vegyék 
igénybe, kellően értesítvén ezeket az ügy miben 
állásáról. Ez alkalommal, azonban a ,Bakony" 
erdőségben i!?,en nagy fárad sággal, mindig csakis 
éjjel folytatott, 6 napi nyomozás eredményre nem 
vezetett; mi vel a rablók - a dörögdi pusztán 
nyert értesítés szerint - egy idő óta Györmegyé
bűn tartózkodtak, s onnan való visszatérésük csak 
ápril hó végé.re volt várható, minek következté 
ben a járőr ' a további nyomoz,bt abbanhagyta j 
a feljelentő azonban szenttil megigérte, hogy mi
helyt az illetők tar!ózkodásál'ól biztos tudomása 
leend" a szükséges értesítéssel nem fog késni. 

April hava ngyedik hetének kezdetén nárai 
Horváth János a feljelentőt fölkeresvén, értesi-
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tette, hogy Savanyó Józsival Gyórmegyéből visz
sza.érkeztek, s most öt is társul akarják szegöd
tetni egy tervezett rablás végrehajtásához, a mibe 
ez szinleg beleegyezett és az esetről rögtön sze
mélyesen értesítette a zala-egerszegi szakasz
parancsnokságot. 

Ennek következtében ápril hó 26-án Szo
pós Ignácz őrmester Hoszni István csendőrrel 
lettek üldözésre kiküldve, kik a tapolczai őrs ről 
Papp József őrsvezetöt, Bauer Sámuel és Grósz 
Károly csendőröket magukhoz véve, feljelentő 
útmutatása mr.lJett a nyomozást, illetve üldözést 
csendesen és minden feltünést kerül ve foganatba 
vették, miközben a feljelentő a rablókkal érint· 
kezésbe jött. 

Az üldöző járőr ez alkalommal azon csellel 
is élt, hogy egy fél akó és egy nagy kulacs jó 
bort vásárolván, az ut6bbiba morpheull1ot vegyített, 
s úgy a hordót, mint a kulacsot· a tapolczai erdő 
melJetti csárda romjai között levő kövek közé 
rejté el, miről a feljelentő azt mondotta Savanyó 
Józsinak, hogy egy pinczét tör·t fel s a bort onnan 
hozta; ezután a bort e helyrő l az erdőnek egyik 
sürú vágásába vitték, a hol a hordót a földbe 
beásták, tal{m azért, hogy a bor meg ne meleged
jék, vagy a mi még valószinúbb, hogy a most 
véghezviendő rablásnál józanok legyenek, hanem 
mégis ittak :l. hordóból is egy keveset, a kulacs 
tartalm át pedig egés7.en megitták j de mert a 
morpheum aránylag kevés vagy gyönge lehetett, 
az ivásnak hatása nem mutatkozott. 
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Május hó 4·én hajnalban a feljelentő besngta 
n JlÍI'órllck, hogy az nap a • rendeki erdó"-ben 
Il'Hmok, - megjelölvén a tartózkodási helyet is, -
Illill('k folytán a járór a megjelölt helyhez lopódzott 
Í'H II rablók tanyá7.ó helyétől kissé hlvolabb úgy 
hü?ódott meg, hogy a rablókat swmmel tarthassa . 
Kevés idö mnlva nárai Horvllth János rllávozott, 
- fegyverért küldvén őt Savanyó a dobosi erdő
hen levő valamelyik ta.nyám; mivel estére vala· 
hov,í raholni szándéko7.tak nlCll1li, de hogy hová? 
azt Savanyó senkinek scm monclta meg. Déltáj
ban a feljelentőt is elküldte egy pllsztára ételért. 
III időn ez az étellel visszafelé jött, a csrndóröket 
felkereste és őket csendesen előhíván , azon helyet, 
II hol Savanyó egy köpönyegen heverészett. tá
volról megmutatta, ő maga pedig visszahlízódott. 

A csendórök erre - elöl Szopós Ignácz őr
mester és Grósz Károlyesendőr -.- minden nesz 
nélkül közeledtek, ügy; hogy Bavany.l csa.k akkor 
vette eket észre, midőn már csupán két lépésnyire 
voltAk tőle j ekkor fegyvere után kapott ét' fel 
akart ugrani, de abban a pillanatban G I'ÓSZ Ká
roly csendőr re>Í vetette magiLt, AZ egyidcj iileg 
oda ugrott Szopós őrrnest~r kezei t kapta meg, 
és így némi kis küzdelem után megbilincsejtetett ; 
miközben körülnézvén, így káromkodott: .A tol
las istenteket! kön.ynyü öt embernek egy szegény 
or\'Yad~lszt elfogni!" 

A feljelentő, e l őleges megbeszélés szerint, 
hogy a rablók rá ne gyanakodjanak, midőn gon-
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dolta, hogy Savanyó már meg van kötözve, gon
datlanul, mintha a dologról mitsem tudna, közele
dett, s midőn a csendőröket meglátta, a hozott 
ételt eldobva, futni kezdett, de a rákiált,ísra megál
lott és a feljelentés gyanujának elhál'itása miatt, 
szintén megkötöztetett. 

Savanyó Józsi rabló birtokában a következő 
tárgyak találtattak: 

Egy finom gravirozott IHncaster s egy ugyan
ilyen lefauche fegyver, egy szép tizlövetíí forgó
pisztoly, két töltény táska 80 darab tölténynyel, 
egy vadásztarisznya, ebben a fegyverek tisztitásá
hoz szükséges eszközök és több apró kulcs, egy 
igen szép kettósfedelü remontoir arany óra, egy 
arany óraláncz, egy kis lapos arany óra ch'omolva, 
két vöröskövü arany gyürü - - egyike H. G. 
monogrammal, egy vörös bársony szivar- és pénz
tárcza, egy kettős császári arany, egy házról 
v:í.zrajz, melyen a bl~ál'ások különö~en meg voltak 
jelölv~. 

Oltözete: pörge kalap , hosszu fekete kabát, 
mellény és magyar nadrág, magyar csizma, szines 
selyem nyakkendő és egy fekete posztó köpe Ily. 

A nála talalt tárgyak és I'uházata is több· 
rendbeli lop:í.sból származtak. 

Nárai Horvátb Jánost, miután a csendőrök 
ott létének valószinüleg neszét vette, oz a.lkalom
mal nem sikerült elfogni. 

Savanyó Józsi rabló PS szinleg a feljelentő 
is n.ég az nap (május 4-ón) este Tapolczára az 

< 

I 
.'F 

107 

őrsre beszállíttaltak, másnap pedig a zala-eger
szegi törvényszékbez vitettek, boI előbbi átadatott, 
ut6bbi pedig szabadon bocsáttatott. Savanyó a 
járór előtt Bodó Vendelnek adta ki magát s va
lódi nevét csnk az említett törvén.vszék előtt val
lotta be. 

A nyomozásra és i;íldözésre tett intézkedések, 
s a csel alkalmazása igen helyesnek, de egyszer
smind egyedül czéihoz vezetőnek is bizonyult, 
miután a f~ljolentő kikötötte magának azt, és a 
nélkül a jMszott szerepre aligha hajlandó lett volna. 

A nyoll1oz,ísra alkalmazott legénység ~ napi 
f,íradhatlan, teljes odaadással párosult és jó ered
Illénynyd megkoronázott_nehéz nlüködése valóban 
méltányhíst érdemel; különösen kiemelendő Szopós 
Ignácz őrmester, ki a nyomozást és elfog,íst ve
zette és intpzte. valamint Grosz Károly (lsendőr, 
ki minden habozás nélkül mint első vetette magát 
a rabló , a, ~ lllindketten a tetötül ·talpig feIfegyver
kezett és lllindcllI-o elszánt gonosztevővel szemben, 
saját rletük koczkáztatásával, teljes elszántsággal 
és kellő erélyl.vel léptek fel, - többi társaik 
pedig a fellépést megfelelően támogatták . 

A közbiztonságra nézve Savany6 Józsi elfogása 
rendkivüli jó hatással volt, mert ar. Ö neve alatt 
mások által is üzött gonoszságok és garázdálkodá
sok, melyek mintegy 7 évig tartottflk, egyszerre . 
megszüntek. 



XII. 

Sikeres fegyverhasználat. 

Az egyrészről Rebrisora, Neposz és Földm 
volt katonai határőrvidéki román, valamint más
részről Nagy-Dellleter, Péntek és Jalíd szász köz
ségek közötti hal,lrvil1ong,lsokból eredett közrend 
és közbiztonsági zavaroknrtk mcggátlása cz6ljából, 
Ö császári és apostoli királyi Felségének 1864. 
évi márczills hó 31·én és 18G6. évi szejJternber 
hó 26"ln kelt legfelsőbb elhatáJ'oz,'tsaihoz, kópest, 
a hal<lrbirtok kérdésnek rondeR pel' útján való 
végleges elclöntéseig az 1842. évben kijelölt és 
az 1851. évben megüjitott ügynevezett Horvát
vonal lett közigazgatási üton iJatóságilag fölállitva 
azon határvonallll, melynek átlépése bánllely 
praevarieatio szándékáh61 betiltatott és ezen vo· 
nalnak felügyeletére a csendőrség felhivatott, mihez 
képest a feliigyelet folytonosan a mai napig 3, 

naszódi, oláh-szentgyörgyi és beszterczei őrsök 
kiküldött járőrei portyázása által pontosan gyakorol
tatik is. 

A szakaszparancsnokság értesülvén, hogy a 
Rebrisora községbeli lakosok áltrtl rt nevezett vo
nalon innen eső nagydemeteri erdőkben nagyobb
mérvü tetemes károkat okozott erdőrong{Llások 
tétettek, a beszterczei tls naszódi őrsparancsnok-

lOg. 

ságokat ezen vonalnflk lehetőleg mentül gyakoribb 
lejJortyázilsára és 'L felügyeletből kifolyó szogálat
nak erélyes ke:wlésclrc utrtsitotta, 

Ezen pamncshoz képest és azon lehctőségre 
való tekinteiből, Log)' az erdőkárositók nagyobb 
szú,mban is jelenhetnok meg, 1880. év január 
~7 -én estve a bcszlerczei őrsről Bfllló Rezső, 
hadapród 0zi mzetrs ől'lnestel', mint járőrvezető
böl és Marginean Jállos próbfICsenclől'ből , valamint 
a naszódi őrsről Gitza János csendőr mint jár
őrvczetőből és Kelemen János csenclőrből álló 
járőrök a Horvát-vonal leportyázására vozényel
tetvén, a két járőr - minthogy a rebrisorai la
kosok flgyelő őröket szoktak a csendőrökre ki
állitani, .- nehogy általuk rszl'cyétessék. utasitás 
folytán az ellenkező irán.vban fekvő Nagy·Dell1cter 
községben éjjeli 1 óra kol' találkozott , ott meg
pihent és a következő !lap vagyis 1880. évi janu'lr 
28-án reggeli 5 óra tájban a most már egyesitett 
járőr nevezett hadapród vezetése alatt a Horvát
vonall'a mell t és követ\'e 3 Werndl-l'endszerü és 
3 polgári puskávn.1 ellátott nagy-demete.r·i 6 el'dö
véd és több ugyancsak ottani lakos állal, kik 
részint esküdtek, részint a községnek tulajdonát 
képező erclöfelügyelllté'cl megbizva voltak, és. 
részben kalauzokul is szolgáltak, - a portyázást 
megkezdette és folytatta, azonban cnlőkárositókra, 
nem találván, II ,Rlluker" nevü hegylánczra hll
zódott és délután 1 órától 4 óráig ott lesbell 
állott. 
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Négy óra után a Ja1'or, követve a nagy
demeteri erdövédek és lakosok által, az ugyneve
zett "Kirsehner Graben" (Valea suesului) hegy
szoros ba leereszkedvlÍn, It Horvát-vonalon innon. 
mintegy 1400 lépésnyire, Nagy-Demetel' község 
erdejében a határvonalat átlépett 8 - Hl "cbrisorai 
lakost egy hegyoldalban favágásnál lepett m('g 
és azokat a "törvény nevében" a fejszék letevé
sére és a hegy oldaláról való leszállásra szólitotta 
fel, mire azok következöleg feleltek: "N ui moi 
au num ele lege, f ..... va nUlllele lege" ; (Nincs 
már a törvénynek neve, b . . .. It törvény tek 
nevét) és It felszólitásnak nem engedve, sZltkadat
larml káromkodva és lármázva, jeladásul fütyültek, 
dorongokat vágtak és következöleg kiabáltak : 
Fogjatok dorongokat, menjünk le rájuk, b . ... 
az istenüket, vagy élünk vagy halunk. 

Ezen irtózatos kiabálásra egy pillanat alatt 
a hegyoldalokról 160-180 rebrisorai lakos fej
székkel és dorongokkal felfegyverkezve szállott a 
hegyszorosba le, a járőrt és a nagy-demeterieket 
3 oldalról bekeritvén, megtámadással fenyegette, 
mire a járőr a megfélemlitett és az erdőben el
széledni akart nagy-demeteri erdővédeket és lakoso
kat, nehogy a rebrisoraiak re~joK rohanva azokat 
egyenként agyonüssék , nagynehezen és a legna
gyobb erély kifejtése mellett visszatartván, a la
kosokat a hegyoldalába saját háta mögé fedezve, 
az erdövédeket pedig középbe véve, magát félkör 
alakjában állitotta fel és előre lépett; ekkor Balló 
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Rezső, hadapród örmester az ellenszegülteket erő
szakos és törvénytelen tettük szomoru következ
ményeire figyelmeztetvén, a "törvény nevében " a 
fejszék és dorongok letételrre és a szétoszlásra 
szólitutta fel, mely ismételt frlszólitás, habár az 
nemcsak a hadapród. dr a rom{Ulajku Gitza János 
csendőr áJtal is anyanyelvükön újból ismételtetett, 
s az ellenszegült néptömeg szándékolt törvényte
len és erőszakos tette s annak szomoru következ
ményei jránt kimeritő felvilágositást és magyaráza
tot nyert, nemcsak hogy ujból semmi eredményre 
nem vezetett, hanem az ellenszegült néptömeg 
s1,akadatlanul orditozta: "Na se merem pe ei acolo, 
ca gendari nui slobod s'apusti, futui Dumnedill 
loru de gendari" (Na menjünk oda rájuk, mert a 
csenc!öröknek ,Ülm szabad lőni, b .... a csend
őr istenüket), dorongokat és fejszéket emelve és 
lépésről-l épésre előre haladva, a hegyszorosban 
egyesült és a járőrt megtámadta. E közben az 
ott létezett 20 - 25 szán, melyeknél összesen 
mintegy 30 ember dorongokkal hadonázott, vág
tatva a község felé hajtott, csekély távolságra 
azonban megállván, ft szánakat visszahagyva, csak
hamar visszatért és · ismét a támadók boz csat
lakozott. Ez alatt egy ismeretlen rebrisorai lakos 
a hegyoldalból hirtelen előbujva, doronggal észre
vétlenül, a járőr balszárnya szélén állott BaBó 
Rez~ő haElapródra rohant és midőn ez utóbbi 
fegyverét ellene használni akarva, azt felemelte, 
egy hasonlókép a hegyoldal ból hirtelenül és ész-
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revétlenül oda ugrott másik ismeretlen rebrisorai 
lakos dorongjával a hadajJródra, ~~ nélkül. hogy 
ez észrevette volna , Pgy halálos ütést készült 
mérni , miután azonban a mögötte állott Daichend 
György nagy -clemeteri lakos ezt még jókor észre
vette é~ a hadapr6dot visszarántotta, ez utóbbi 
ezen halálos ütés alól megmenekült, a két lám SrtIó 
pedig gyorsan a néptömeg közé szalac!t. Ez idő
ben a járöruek szemközt létezett hegyoldalról a 
járőlTe egy lövés tétetett , azonban senkit sem 
talált. 

Jly szerfelett veszélyes helyzetben Dalló Rezső, 
hadapród őrmester, mintán a most mondottakat 
megelőzött ntolsó !elszölitás is siker nélkül maradt, 
nlintegy 3U lépésnyi távolságról a tömegre " tüzet" 
vezényelt, mely vezényszó ra a saját, továbbá Gilza 
János és Kelemen János csendórök fegyverei 
eldördültek, a hátrább állott Marginean János 
próbacsendőr pedig az iszonYll orditás miatt a 
vezényszót nelll hallván, tárpuskájlÍ! 110m sütötte 
ei. Ekkor Pfingstgl"iiff l\Iáty,ís Werndl-frgyverrel 
ellátott erdővéd is, de mint mondá félelemből a 
l evegőbe , Tóth György és Furmann Mihály erdő
védek seréttel töltött polgári jJuskáikból pedig 
a tömegre ugyan, de félelemből minclen czélo~ás 
nélkül lőttek. Ezen egyszerre történt tü~elésre a 
támadó tömeg a szoroson keresztül a mintegy 
félórai távolságban létező Rebrisora községbe, 
egyesek pedig a hegy oldalaira futásnak ered
tek ugyannyira, hogy pár percz alatt támadás 
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szinhelyén az ellenszegültek közül senki sem ta
láltatott, a midőn pedig a flttók a községhez kö
zeledtek, a falu harangja fé lreveretett s annak 
következtében a még honn levő nép az ellenszegül
tek segítségére sietett, de ez utóbbiakkal találkozva, 
velük eg yütt a faluba visszatér t, a hol teljes csend 
állott be. 

A járőr a támadók megfutamodásakor a be-
állott alkonyat és erdőben ural gott köd daczára 
a főczinkosokat, kik névleg ismeretlenek voltak, 
kézrekeriteni akarván , a futó néptömegnek ne.ki
indu lt, de miután egyfelól a futó nép szánokra 
ülve, sz~ lsebesen elhajtatolt s igy azt utólérni 
ugyis képtelen lett volna. és mert hátában nagy 
lárma támadván , rögtön \'is~zafordulni kénytelenit
tetett. ez által sz{mdéka kivitelében meggátoltatott. 
A járőr visszafordulván, ismét mitltegy 10 reb
r isorai lakosra talált, kik azonban rögtön szP.t
szalad ván, a beállott alkonyat miatt az erdóben 
eltüntek és közülök csak egyik, névleg Mihályka 
Torna, ki minden felvilágositást konokul megtaga
dott, tartóztattatott le, s bekisértetvén előbb a 
besenyői járási swlgabiróságnak, majd a beszter
ezei kinUyi járáso, mint vizsgáló-biróságnak át
Hzo lgáltatott. 

Mihályka Torna, ki az előbbi években állitó-
liIg i\ naszódi iskolai alapnál titkári minőségben 
vo ll alkalmazva, erkölcsi fogyatkozásai miatt azon-
111\11 ez állásától elmozdittato!t, értelmes, mindazon
lI IIni durva és nyers egyén, és magatartásáról 

8 I '.,mdö r III e!. 
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itélve a törÜljÜ erőszakoskodás bujtogatójának lát
szik, a járőr irányában durva és kihivó magu
tartást tanusitott , a szoJgabirói foghelyiségben pe
dig a butorzatot mind összetörte. 

A tett lövések (6) által Kirkul Jákob , ki a 
népet a csendőr járőr ollen leginkább ingerelte 
és a támadásra vezette, az ell enszegültek álliMsa 
szerint a hadapród lövése által jobb oldairíban 
találva (fl lövedék jobb oldalán és hasán kerosr,t ül 
a baloldalán kiment), azonnal meghalt és fntás
közben czimbof'ái áll:t! sr,ánOll hazaszállittatott, 
Ilován 'fofán és Bozkits Gyorgye a támadásnál 
hasonlókép vezérszerepet vitt fő('r,inkosok , és po
pig az e l ő bbi jobb karján, az utóbbi pedig fején 
könnyen megsebesittettek. Tóth György és Fuhr
mann Mi hály erdóvédek sorétlövései közül az egyik 
Kirkul Jákob jobb oldalát találta (7 darab serét), 
a második pedig Indrei L{bztÍr lovának a lábát 
sebesitette meg, és végre Pungstgriiff Mátyás erdó
véd Werndl-rendszerü puskájából kilőtt hoszlö
vedék a levegőbe ment. 

XIII. 

Zendül6k megfékezése. 

1<'első-Váradján a tagositás keresztül vitetvén, 
('/-lY odavaló birtokos tagjába a falunak közlege
I.".jp jutott, mit fl falusiak elleneztek, s azt kép
~e l vén, hogy a legelőt törvény UtjiUl visszaszerez
hetik, nemcsak ügyvédet fogadtak, de az ohíh 
jliLjJok inditványüra többször elhatározták, hogya 
l ege l őt semmi tU'on se hagyják. A birtokos H;80. 
"pri l 5-én béreseit kiküldötte, hogy a törvénye
Ke n neki jutott tagot szántsák fel, mit a falusiak 
nwgtudván, II béreseket és marhákat. elverték, az 
ekéket pedig öszszevá,gták. Ezen erőszak fel ett il 
birtokos az alv inczi szolga birói hivatalnál panaszt 
l'melvén, utóbbi irásbelileg szólitá fel a -gyula
fehérvári ő rsöt, hogy a verekedő és különösen 
is megnevezett 6 váradjail, valamint ozinkostársait 
letartózta ssa és Alvin(J7.l'e kisérje. 

Az őrsparRnesnok Bernschüt.z József járól'
vezető és Kieltsch Mihály esendőröket küldte ki 
iL letartóztatásra, kik éjjel lj, 2 óra tájt Váradjára 
meg is érkeztek. Tekintve a. letartóztatandóknuk 
.eshetőleg nagyobb számát és a váradjaiaknak rég 
ismert ellenszegülési hajla mát (a falunak tago si
tt,si határQzat{u'ól az órsparancsnok nem · birt tu
domással,) még egy járőr névleg Biró Péter járór-

S* 
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vezető, Hátuly András csenclől'l'el közönséges 
szolgálatba ugy lett kiküldve, hogy Felső-Váradját 
is érintse és szükség esetén az első járőrt tá
mogassa. Utóbbi járól' reggel 4 órakor érkezve 
meg V áradjt~ra, együttesen a szótszórt faluban 
megkezdték a letartóztatást. Aszolgabirói felhi
vásban megnevezettek közül 4 és e négy ,íltal 
megnevezett 15 czinkostárs, tehát összesen 19 
egyén volt reggel '1,8 óra tájt letartóztatva és 
3-3 egy láJl cZ/'a tér c, midőn a szolgabirói hivatal 
intézkedéséből az alvinczi őrs ról is Morál' Miklós 
és Erdély Ferencz csendőr segédkezés képen ér
kezett meg Felső-Váradjára, hol ekként 5 csend
őr Bernschütz járőrvezető alatt és 19 fogoly a 
biróhoz mentek, mivel amugy is üt jok ban esett, 
megjegyezvén, hogya bil'ó háza utolsó a faluban, 
honnan közvetlen a mezőrc juthatni. Mig a júrőr
vezető némi adatokat feljegyezni a biró hoz bement, 
addig a foglyok 5 csendőr őrizete alatt a biró 
udvarán maradtak. 

Kevés idő mulva a járőrvezetö kijött, hogy 
induljanak, azonban az udvaron 4 férfit látott, 
kik az utczára csakhamar összefuto!t néptömeg 
szószólói gyamínt he\'es és kihivó hangon köve
telték a járöl'vezetőtől, hogya foglyokat bocsássa 
el, mert ők nem egyedül hibá~ok, hanem az egész 
falu határozatát hajtották végre, mely az volt, 
hogya legelőt felszántani semmi szin alatt nem 
engedik, sőt már ügyvédet is fogadtak. A járőr
vezl'lő tudtokra adá, hogy a foglyokat elbocsátania 
ném szabad, s ha már a megsértve vélt joguk 
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védelmére a törvényes utat megkezdették, ne 
nyuljanak erőszakhoz, mert csak a község baját 
szaporitjllk . Ezen csillapitásra a 4 főcZÍnkos még 
hevesebben követellc a foglyok rögtöni elbocsátá
sát, vagy pedig hogy az egész falu kisértessék 
be aszolgabíróhoz. 

A járőrvczető beláttfl, hogy a 4 egyén a 
foglyok továbbszállitáslÍra igen veszélyessé vál
hat, annyival is inkább, mivel e közbcn a falu 
két telllplomí~ban aharangok félreverettek, s a 
nép mind cn oldalról özönlött a biró háza felé, e 
4 egyént is letartóztatva, a többi foglyokhoz fü
zelte s indulni akart, de 200 -- 300 férfi rohant 
a hiró-há~, háta fel ől csakhamar az udvarra, kik 
bottal, doronggal, sőt fejsz(\vcl volt.ak fegyver
kezve, s kiáltották: .::\fe hagyjátok elvinni!" "azokat 
nem fo!!j,ltok rlvinlli!" Egy része a kapu előtt 

állást foglalt ugy, hogy" szlbllitm,lny nem me
hetett ki. 

A j;:~rőrvozclö II törvény Ilevében felhivta, 
hogy til vw,zanak a kaputól, 110 gy erőszakhoz ne 
forduljanak, mert lL foglyok megszabaclitáslL si
kerüln i n81il fog j ha jogukat srrtve vélik, köves
sék a lörvényes útat, miben ő is (jíbrőrvezető) 
támoga Ini fogja akként, hogy kérelmükot illetékes 
helyen előadja és bajuk orvoslást nyer, ellenben, 
ha a kapui ól nem t{bvoznak és a foglyokkal együtt 
nem eresztik ki, a csenc1ől'ök kényszeritve lesz
nek sZllronynyal, sőt goly6val is tekintet nélkül 
Iltat törni, a mi a tárnac1ókra csak bajt hozna .. 
Ez alatt egy magas férfi nagy füzfa bottal úgy 



118 

állott a járőr vezető elé, hogy ez a kapu ki/incsét 
megfogni ncm tudta. Bel'l1schütz a botot kivéve 
kezéből, félre dobta, a férfit pedig bal tenyerével 
hátrább kezdette taszitani ama fenyegetéssel : 
"Most már menjenek vissza s csináljanak IHat, 
mert máskülönben mindenkit, a ki előnkbe all, 
kimélet nélkül leszÍll'Unk és lelövünk ", mire a nép 
ezt kiáltá : .Ne menjetek hátra, s ne engedjétek, 
ha mindjárt vért is kell ontani", s egy tálmtdó 
a Bernschütz fegyverét kem ényen megragadta és 
el akarta venni, do a csendőr azt gyorsa II visz
szarántotta és magának utat volt annál is inkább 
törendő, mert a támadók biztatták a cscndől'ök 
hátánál levő foglyokat, hogy fogják meg és lök
jék előre a csend őröket ; a foglyok azonball csen
desen maradtak. Egy re,i mért karóütés e l ő l 
Bernschü tz félre lépve, csak bal kezét karcwlta 
a karónak ága, míg fegyverét egy Udrea J Ilon 
nevü ujból megragadta ; a csendőr visszarántotta 
fegyverét és Uclreát tenyel'ón megszlÍrta, ki el
kiáltá magát: . Jaj, engem megszürt ", mire a 
tömeg clühösen orditá: • Öljétek meg" s mig a 
támadók nagyrésze bottal, doronggal, valamint sü
rü kődobtílással az alig 10 lépésnyi szük vonal
ba önként fejlődött csendőröket, kiknek háta mö
glitt a foglyok voltak, megtámadt,~k , addig Ol'cle{m 
Juon nevü egyén km'óval BOl'llschütz fejére IltI
lálos ütést mért, mely elő l utóbbi félrellgrott és 
támadóját a felső czombon keresz tül lőtte. A 
csendőrök elóbb sZllronynyal tarták vissza a tá
mad6kat s nehányat megsebesitettek, de m időn 
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3 csendőr kapott mlÍr karóütést karj ára, s kő· 
dobálást fejér e és lábára, llliclón a nép dühe nótt, 
de különösen az életveszély tetőpontját érte s a 
lefegyverzés l1lál' csak pillanat kérdése volt: akkor 
lőttek és pedig összesen 11 lövóst tettek a esend
őrök lÍgy, hogy ogy támadó halva maradott, 10 
nehezen és 1 könnyen sebesült meg. 

Az utolsó lövésre hirtelen megfordultak a 
zendülők s a biró kcri tését letiporva , nyakra-főro 
ugrottak egy mély árokba, honnan a falnt körül
vevő hegyekre m0nekültek s egósz estig csopor
tokban ott maradtak. A menekülést észrevéve, 

. ntüzet-szüntes"-t vewnyelt a járórvezető, il, fegy
vereket és töltényeket megvizsgálta, a népcso
portokat figyelemmel kisérve, védő helyzetbe tet
te magát, fl sebesültek rögtöni ápohísát eszközöl
tette, örsparanC'-snokának külelönoz által jelentést 
tett s a foglyokat sztÍmbavéve azt ész lel te, hogy 
a 23 közül G hiányzik. Ugyan is . midőn a zondü
lők kővel és fával kezdettek (lobni, ezekkel a 
foglyokat is ta lálták lígy, hogy ezek a hlÍz háta 
mögé kezdettek bnzód ni, mit Ráful y András csend
őr ész revett, a foglyok me!!:ő r zé~él'l' luítra sie tett. 
egy csoport fogo ly t szökósben utól61't és vissza
hozott, lIlig 2 csoport, t. i. ti fogoly már lán
czost61 el vo lt tii nve, de félel mükben később je
lentkpztek, s a lánczokat is visHzahozták. 

Bprnschütz József cseut!ör, j árőrvezetö, e 
szép eredményeléréséért a. koronás ezüst érdem
kereszttel lett kitüntetve. 



XIV. 

Egy vigyázatlan csendőr &gyonlövetése . 

Szegedi Károly csendőr járől'vozető és Disz
házy István próbaesendől'ből állott jál'iJr 1884. 
évi február hó 2-án a IV-ik csendőr-kerület mező
kövesdi őrséről rondes szolgálatban lévén, tudo
másul vov~. hogy Jolsvai János, ismert körözött 
csavargó, közút"lmu egyén, Palók 3<il1os társával, 
ki előbjJinek ágya.sa után sógora is, zsórczi Turó 
Istvánnál 24 órát töltöttek, mely idő alatt fegy
vcreiket az ottani kováesnál nwgigazittatv~ín, a 
község házánál megjelpnve, Palók János it "szil
vási" crdőn tany~zó ba csa gazdrlnak, mig Jolsvai 
János Steinhauser noszvaji földbirtokos kcrülőjé
nek aelta ki magát. 

Távozásuk után mintegy 4 ádLVal később, 
esteli 8 órakor a járőr Zsrrcz községbe érkezvén, 
a hallottakból meri tett azon alapos gyanuja foly
tán, hogyaSteinhauser kel'ülőjének vallott fegy
veres egyéniség alig lehet más, mint J olsvai János 
közál'lalmu csavargó. ki máI' ogy izben Mrász 
Ferencz őrmester elől - Egerbe történt kisél'ése 
alkalmával guzslánczostul - mogszökött, s kit a 
jelenlegi ől'spaJ'allcsnok folyton üldöz és zaklat, 
s kinek nyomozását a járőr részére ez alkalom
lilal is klllön clőirta, illetve hangsulyozta, a járőr 
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haladék nélkül Noszvaj községbe távozott, hol kt',1' 
déses közártalmu az állandóul ott lakó ágyas(~II:'1i 
szokott oly kúr megbujva tartózkodni. 

A járőr éjjel 11 órakor Noszvajba érkezvt·, 
Jolsvai János és szinte ott vélt sógora l'alólt 
János letartóztatását foganatositand6, Noszvaj küz
ség biráját. Balázs Anclrást, szólitotta fe l segéd
kezésre, ki tel jes egészsége lilellett botcgsögct 
szinlelve, segédkezését mcgtagadta. 

_ 'l'arlva a késeuelem ercdménytelensógótiíl , :L 

járőr két éjjel i őrt magához véve, JoJsvai J:inos 
pinczeszerü föld alaiti lak,lsM lehetőleg feIWnt'·s 
nélkül, haladéktalanul megszálloita. Ht'IZallJosit l,1I 
hallgatódzás után a sötét és elzárt elöfél'helyistlglH'11 
semmi nesz nem észleltetvón, az éijeli őrök egyild' 
által az ab lakhoz t.artott viasz-gyertya vilúgJl:íl 
a járőr meggyőződött, hogy Ilfölel alatt.i lak'LslJHIl 
csakugyan senki sem létezik, awnban a megvctcll 
ágy mellett egy kót csövü fegyver lévén a ral 
hoz támasztva, ft járőrbeu azon gyanu éurcdt" 
nliszel'int Jolsvai ágYflsávfLl az előférhelyispgbi'll 
nyiló kamaI'<ib~. huzódott vissza, minek folyt:ín 
az ajtóI megzörget.v0, fl vélt illetők annak kin'yit(~
sám fl tÖl'vtlny nevében utasitva lettek, azon lJ it II 
eredmény nélkül. Ezen idő alatt a járőr két 0Hcntl 
őre az ajtófól és ablakok között fedett <illúst fog
lalt. utasittal.ván Diszházy próbacsendőr a j:íl'i'lI'
vezető álta l, állását mindaddig el nom hagyni. 
mig azt az egyik vagy últala jelzett be{L1l1mtú 
kÖl'ülmény szüksrgessé nom tenné. 
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Az ajtó kinyitására tett utasitás többszöri 
eredménytelen ismétlése után az ajtó ellen inté
zett feszitő nyomásra a kamara ajtaja kinyilván, 
azon egy nő lépett ki, a ki a kül ső ajtót is ki
nyitva, azon szavakkal· akart távozni: .. Csendőr 
urak menjenek félre, mert itt nagy baj lesz", 
mirc -Szegedy Károly jltJ'őrvezctö a kifelé távozó 
asszonyt karjrínál fogva a föld alatti szobába visz
szanyomta, mely pi llanatban Diszl1ázy csendőr 
állását cll1a!;yva -- vett utasitás ellenére - ész
revétlenül akként ugrott ajárőrvezctő háta mögött 
jobbra, a férhe lyiség t>clsojPbe, hogy H háta llIögött 
leyő ablak által alakja kedvezőbb világitásba he
lyezve, Jolsvai által biztosan czélbn vétetIr etvén, 
ez által az e l ső lövéssel sziv('u la lálva, leterittc
Ictt, llIig nyomba kövctkezö másik Jövpsét Jolsvai 
Szegecly csen dőr fo10 tetle, e]'('dllléllytelonül, ki 
az asszony visszatoJásR s Jolsvili e l ső lövésének 
eldördülése után elűiJlJ i ferlett állásába lépett visz
sza, honnan Jobvaít lötte agyon. Diszházy pró
bacsendór a já,r öl've~etií utasitásának mellő~('se
s elhalmll'kodolt cselekedetének esett áldor.rLluL 

Eltekintve. hogy aj(II'ő r elj{lrása kör.ben elt~rt 
az idevágó szabályok " az ellrnszrgülési vezér
fona l értelmétől, llIégis ha má i' azoll pontra fej
lőJött a dolog, honnan tisztes~ges visszatcrós 
csendőr részére nem létezik, hil Diszllázy a Jolsvai 
feleségét maga előtt befelé toló jál'ölwzrtöre takar 
és csatlakoúk, ugy Jolsvai meg lett volna ember 
áldozat JI(,lkü l közelithető, mert legvalószinübben 

l:!:' 

csak kót eshetőség állhat vala be, t, i, VIIg''v 

ágyasát mint elsőt lövi le Jolsvai - mit fCItPlIl1I 
nem lehet - vagy ellenesetben, de legvalós7. illllll 
ben, ő lövetett volna le a j árő rvezető, illet\'(' II 

Jolsvainé által fedett próba-csendőr által, ki kéxwlI 
tartott fegyverével mindkét oldal felé ura lcl1ol(lll, 
volna, a helyzetnek. 

Diszházy Istváll Noszvaj községben temelln
tett el s a IV-ik számu csendőr-kerü l etben lev., 
bajtál'sai, a tisztikar közrelllüködése mcllett, sir
követ emeltek számára; a mi annál is inld hl . 
utánzandó például szolgálhat, mivel e kegyoJl1ll1H 
emlék áráboz a legénységi állományban levő egy(\

nek 5-5 kmjczárral jámltak, hanem "vi ríl '"H 
unitis. " 



XV. 

Az izbeki zendülés. 
, 

1884. év január hó 4-én a pomázi őrsrő l 
Benke J ózsef és Rácz Flórü(n csr,nclőrökböl állott 
járőr rendes szolgálatba oly utasitá~sa l vczényel
tetett ki, hogyha esctleg szükségesnek mutatkoznék, 
a szent-elldroi pénzügyőrök és a városi kÖ7,Ogelc
nek hbek községbell a fo gyasztási adó behajtása 
körül nyujtson segéIvkezet, s 11ft pedig ezon segél.v 
ig'énybe nom vétetnék, az el őir t rcndes szolg,í1atot 
tovább folytassa. 

Angyal Mátyás ő rsvezető, ő rspamucsnok az 
elignzi tott járőr ell enőrzése végett ugyanaz nap 
déli 12 lóra között Izbek községébe megérke
zett, itt azonban a járórt nem laláh'án, 8wnt
Endrére fo lytatta utját, hol a járőrt szabálysze r ü 
állapotban találta s azt - miután a Rzándékolt 
végrehajtás clllapoltfltott - rendes szolgálftf,ínak 
folytatúsám utasitotta. 

A j árőr podyM.ásának f'zéljáb61 Tzbek köz ség 
felé +n envén, LÍtközlJon egy kocöi hajtott e l mel· 
lette nagy sebessöggel, melyell 4 polgári egyén 
ült, kik minclanynyian a járőrt ökö ll el fenye
gettéle 

lzbek község szent-endrei bejáratánál az ut
tó l jobbra a templom áll , magas kőfallal körül-o 
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véve, attól balra egy Iyceum- bokrokkal benőtt 
mély út van, 2 - 3 métel' magasságu pal'tolda
lakkfll. 

A mint a járőr a községben való 1l1egérkezéóe 
uüin a templom felé haladott, a templom kerités 
s a Iyceum-bokrok mögött lesáll ,í,sban lev6, fej · 
széva l, vasvillával, bottal s dorongokkal feIfegyver
kezett néptömeg egy kőzápor kiséretében "lIur
ráh! üód agyon!" kiáltásokkal rohantfl meg fl mit 
sem gyanitó jál·őrt. Rácz .l<'lórilÍn csendőr azon
nal 1l1egiillott, s (ü"elő állást foglalt el, mig ellen
ben Benke J6zsef csendőr járőrvezető, daczára 
Rácz Cscndőr ismételt figyelmeztetésének, sőt ké
résének, tovább ment, s a felbőszült néptömeget 
nyugalomra inté. 

Benke csendőr bajtársa ismételt figyelmezte
tése s az elTe vonatkozó határozott utasi tások 
ellenére, egészen a lázfldók közvetlen közelébe 
ment, ilol fl bujtogatók észrevétlenül a háta mögé 
kerültek, s Maresievics Lázár izbeki lakos, ne
vezett csendőr! hátulról egy doronggal ügy ütötte 
nyakszil'ten , hogy ez eszm8letlenül a földre rogyott. 
Ugyanezen pillanatban Ráez Flórián csendőr az 
orgyilkost egy jól irányzott lövéssel ugy találta 
oldalba, hogy az rögtön meghalt. • 

Benke csendőr e közben némileg magához 
térve, fegyvel'éhez kapva, másoclik támadóját ~Iilota 
J ózscf gyári Jllullkást igyekezett hal'czképtelenné 
tenni; de minden oldalról megtámadtatván, fejsze 
és dorongcsapások által agyonveretett. 
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E rövid jelenet alatt Ráe~ csendőr Benke 
második támad6ját, l\Iilota József gyári munkást 
is agyonlőtte, egy Elsig . .1 ános nevü harmadik 
bujtogatót pedig egy lövés által al'czJmn megsebe
sitett. 

Rácz Flórián csendőr hét lövését kilőtte, a 
n~lkül hogy helyéről távowtt vo lna, s mig ő a 
Benke csendőr t megtámfldó tömegre tü~elt, addig 
őt egy másik "csoport a mély uth61 foly ton kövek
kel doh(~lta. O erre a csapatl'a is kétszer lőtt, 
cl0 eredmp-nytelenül, miután az teljesen fedvc volt. 

naczMa tüzelésének s claczitl'3. oll1nak, hogy 
a lázadók felbujtogatúi közül már kettő halva, 
egy pedig harczképtelen lett, a felbőszült tömeg 
nem hátdLIt, ső t Rácz csendőrt minden áron le 
akarta ütni, s midőn Rácz karabélyát ujonnan 
tölteni akarta: "Hul'l'ah! elfogyott a tölténye !" 
vad orditással rohant reá, mely alkalommal Rticz 
szuronya, melylyel magát védte, egy ütés követ
keztében elgörbült. 

Rácz csendőr látva, hogy fegyverének ujból 
való megtöltése lehetetlen, s hogy bajtársát többé 
meg nem mentheti, Szent-Endrére visszavonult, 
hol őrsparancsnokának, ez pedig a helyben szé
kelő kir. jarásbiróságnak további intézkedés végett 
jelentését meglette. 

Sajnosan, de világosan igazolja ez eset, hogy 
a szabályok és utasitásoktól való eltértlsnek káros, 
sőt vészthozó következményei vannak. 

• 
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J<'elesleges lenne itt mindazon szabályok fil, 
utasitásokat és parancsokat felsorolni, a melyok 
ellen a megboldogult Benke vétett, s melyekllelr 
lJlelJőzéséért életével kellett Illegfizetnie ; a sok 
közül csupán csak a csendől'llek ellenszegülclRi 
esetekben követendő Illagatartástíra vonatkozó vc
zérfonal 14. §-ának uto lsó bekezdésére utalunk, 
azon megjegyzéssel, hogy ha Benkc csendör azt 
csak némileg is szem előtt tartotta volna, llgy 
bizonyára óvakodott volua, minden gyakorlati éR 
észszerü ok nélkül a felbőszült néptömeg közó 
menni, s akkor nem is ért volna oly szomo!'u 
véget. 

:Mig egyrészt a megboldogult Benke csendü!' 
kön ny01mü cljárása, melynek áldozatul esett, melly 
sajnálatra indit, addig másrészt Rácz Flóris cscnd
Őr higgadt, hősies, ügyes és szigol'Uag szabály
szerű magatartása bámulatra gerjeszt. O egy ritka 
szép fegyvertényt követett el, mely a katonai 
erély legszebbikét : a "blítorságot és kötelesség
érzet"-et tünteti elénk. Ha e tónyt elemezzük, ki
tünik, hogy Rácz ]'lóris csendőr látván maga mel
lől társát kidőlni, a felbőszült s dühében hatá!'t 
nem ismerő nyers néptömeggel egyedül is bátran 
szembe szállott. 

Az egyedüli harczfelvétel egy magára hagyn
tottnak. az ily elkeseredett gyülö]ette] telt s min
denre kész vad néptömeggel szemben: a bátorság, 
me:'észség, becsület s kötelességérzet netovább ja, 
s magasabbra mut:ü, mint a csaták zajában küzdöé ; 
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• hol az általános lelkesültség l,\ngja s a tömeg 
ereje még a leggyávábbat is bátors{1gra tüzeli s 
buzditja. 

Rácz Flóris csendőr az óriási néptömeg vad 
rivalgás ai között sem ve~zté el lélekjelenlétét, cso
dálatraméltó nyugalom mal és hidegvérüséggel vette 
ezéiba Benke gyilkosait és jól czélzott lövósekkel 
földre teri té azokat, s igy megboszulta bajtársá
nak halálát, érvényt szerzett a törvénynek, s 
helyéről csak akkor vonult vissza, lllidőn további 
maradása czélnélkülivé s lehetetlenné vált. 

E derék csendőr hősies és önfel,íldozó tet
téért, mely által intézményünk jó hü;nevét és 
tekintélyét is jelentékenyen gyarapitotta, O császári 
és apostoli királyi Felségének 1884. évi márcz. 
hó 4-én Bécsoen kelt legfelsőb b elhatározása foly
tán az 1. oszt. vitézségi ezüsté!'emmel tüntette
tett ki. 

Ugy intézményünk, mint egyesek érdekében 
szivből óhajt juk, hogy hasonló eseteknél testüle
tünk minden egyes tagja, Rácz Flóris csendőr 
férfias, elszánt, hidegvérü, kitartó és észszerű 
magatartását tündöklő példaként szem előtt tartsa, 
s jól jegyezze meg, hogy minden körülmény 
közt többre mehetünk a cselekvéssel, mint a 
legszebb s legértelmesebb beszéddel; azért legtöb
bet mondó rövid válaszunk mindig csak a "tett" 
legyen. 

XVI. 

Szomorú végü mulatság. 

Pál János jlÍrőrvezetö és Boldo!' 
L á s z I ó e s c n d ö r, ama felaclattallőll kivezónyelve, 
hogy több községet és tárgyat portyázzon le, és ez 
alkalommal a szolgabit'ói hivatal felhivása folytán 
szentgotluírdi Deák Kosztúlltint lopás buntényért 
letartóztatva, az őrsre kisélje be. 

A járőr a szolgálatot a megjelölt időben meg
kezdette és az őrkör kezdeténél előirt Noszoly és 
Feketelak községeket minden újság Ilélküllepot'tyáz
ta. Szelltgothárd községébe 11 órakor éjjel érve, 
a fentebb emlitett felhívásban megnevezett egyént 
felken stc és letartóztatta, az ottani falusbiróhoz 
kisérte, s mivel az azon éjjel ur~lgott sölétség 
miatt az utat a fogolylyal tovább nem folytathatta, 
öt reggelig őrizet alatt tartotta . 

Reggel 8 órakor '" járőr utját '" bevonulásm 
megkezdvc, miel őn a falusbirótól az ottlIni kör
jegyzőségi irod ához ért. az odllvaló körjegyző 
együttesen a falusbiróval felh ivlll a járort, hogy 
lopási gyanuért a községi előljáróság általletartóz
tatott l\1ányikán Tanászia, J\lIarosán Vaszilia, Papp 
Todor és Prod án Dányilát, miután a két elöbhi 
veszólyes egyén, ugyannyira, hogy a községi elől -

C~endör -;;Jtlt. 9 

• 
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járó ság nem kisértetheti be, vegye át és kisérje 
a szolgabirói hivatalhoz Kékesre, valamint hogy 
az átvétel elött segélykeznék a járőr a községi e l ől· 
járóságnak a letartóztatott egyének h,ízán:íl meg
ejtendő házmotozásnál. 

Miut<'LIl azonban a járőrnek az általa letartóz
tatott Deák Kosztántin foglya volt, Boldor László 
csendőr ennek őrizetére maradt a körjegyzői irodá
b:tn egy nappali ölTeI, és Pál János járörvezelö 
csendőr a községi előljárósignak reggel H órától 
délután l óráig segélykezett, de eredmény nélkül, 
és ekkor a jin'ör a körjegyzöségi irodában volt 
[) foglyot (LIvéve, Deák Kosztántint megkötve, a 
más négyet pedig megkötözctlen kisérte Feketelak 
község felé . 

Menetközben Dmík Kosztántin ama feladást 
tette, a j árőrnek, hogy a lopott tárgyakat, melyekért 
öt kisérik, nem ő lopta, hanem azokat feketelaki 
Csuresuj Dan itól kapta. Evégett a járőr a fog
lyokkal eme nap délután 3 órakor az ottani fa
lusbiróhoz tért be. Pál János járörvezető csendőr 
a foglyok őrizésére maradt, és Boldor László 
csendőr egy nappali orrel Csurcsuj Dani felkere
sésére és letartóztatásála~iQdult, fcltalálta, letartóz
ta.tta és mintegy délutan.A órakol~ .. a biróhoz ki
sérte. 

A járőr a falusbiróhoz érvé'"'készittetett rán
tottát, hozatott egy liter bort és elfogyasztotta. 
E közben oda ment az odavaló görög katholikus 
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lelkész és a tanitó. Ezek hozattak 3 liter bort és 
megitták a két csendőr-, biró és ennek nejével. A 
fog lyok pedig hozattak egy liter pálinkát, és azt 
evés közben elfogyasztották. 

A borivás közben a járól' eladó 10 veder 
bor utáll kérdezősködött az ott jelenlévőktöl, és 
miután a lelkész oda nyilittkozott, hogy ottani 
lakos Ketza Aleszandrunak éppen annyi eladó 
bom van, ez a járőr által oda hivatott, és a 10 
veder bor 12 forinton Illeg is vétetett. Mig a borra 
alkudoztak és megvetlék, egy lit,'rnyit vettek a 
hordó ból kóstolónl és elfogyasztották. 

Ezután a bor szekérre tétetett, ft biró udvarára 
szállittatott, és a mint fl bort eladá Kotza Aleszand
ru, és a foglyokhoz vegyült Ketza Filip állitják, 
az uJvaron és szekeren lévő hordóhól is IIuztak 
bort náclcsővel, azonban hogy mennyit, azt nem 
tudják, mivel a bort csuprokba huzták és abból 
ittak add ig, mig valamennyien jó kedvüek lettek. 

Ekkor a foglyok köz ül Mányikán Tan:íszia 
egy fumlyát vett elő, furulyázott, a csendórök 
tánczoltak, és a kötetlen foglyok, az eközben a 
lelkész ut!Ln odajött Zsimborán Grigore (Js eléd és 
a foglyokhoz még elején csatlakozott K elza Fil ippel 
együtt, eme alkalmat felhasználva, nádcsöveklIt 
'vettek elá, és rand re az udvaron levő IJordóhoz 
lopóztak és abból szíva ittak. mig hasonlóul vala
mennyien megittasodtak, végül összebeszéltek, 
hogy menetközben a esendör6ket meglámadják. 

9" 

, 
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Este 8-9 óra között Butuz Onyiszia fuvaros 
a borral Ozegének, és a csendőrök a foglyokkal 
_ Deák Kosztántint és Csurcsuj Danit megbilin
cselve, és a más négyet megbilincseletlenül hagyva 
- Buza község felé indultak, Kékesre. A biró
nál jelen volt többi egyén a bironál visszltlUlt
radt. Alig hogy a két csendőr a birót61 mintegy 
50 lépésnyire haladt, Boldor észrevette, hogy 
oldaltáskáját a birónúl hagyta, megállott és Pál 
János járőrvozetőnek azt megmondva, visEza
tért. Pál azonban nemhogy ekkor megállott ós 
Boldort megvlÜ·ta volna, hanem a 6 fogolylyal 
tovább haladt, és eközben a birótól kijött s a csend
őr és foglyok után meno Ketza Filip állitása sze
rint, l\lányiUn Tanászia látya, hogy az egyik 
csendőr visszatért, nem igen akart menni, hanem 
folyton bátra mflradozott; Pál pedig erre fel
boszankodva, a fegyverrel meglökte, l\lányikán ek
kor a többi fogolylyal szaladni kezdett; Pál u!rtn
nok kiáltott, hogy megálljanak, mert más külön
ben lőni fog; a foglyol, a falusbir6tól 350 lé
pésyire megállottak, és igy már előbbről össze
beszélve, midőn Pál hozzájok közeledett, a kötet
len négy fogoly rá rohant, őt a földre nyomta 
és kezéből Mányik:in a fegyvert kiragadva, annak 
szuronyáyal Pál mellébe jobhfelől 2, jobb karjúa 
a mint a mellét védte 4, jobb tenyere ujjai kü
zébe l, a jobbkar hona alá 1, a bal kat jára 2, 
és II balláb vastag czombjába 2 szurást döfött. 

J<Jközben mig Pál megrohantatott, földhöz 

l 
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veretett és bántalmaztatott, Boldor a birótól ki
jött, ós ballá Nlnak segély kiáltásltt; azonnal 
Pálhoz szaladt, de mire odaért Pált a földön fegy
ver nélkül találta, és a 6 fogoly megszökött volt. 

Boldor e"t I:ítva, azonnal Pál csendőr fegy
verének kézre ket'itése után indult, és elősegitve 
az akkor volt holclvilágtól, alig szaladt mintegy 
100 lépésnyi távolstÍgra, észrevette Marosán Va
sziliát, ki midiín Boldort látta, hogy utóléri, visz
szafordult és mindkét karj:lt kinyujlva, Boldort 
meg ~karta fogni, de Boldor ezt észrevéY8, suly
ban tartott fegyverét sebesen ,szurony t-szegezz" 
helyzetbe hozta, és a szuronynyal egy t1öfést irány
zott az ellenszegülő bal vállába. Marosán eme dö
fés küvetkeúóben elesett és Boldor eközben hallva, 
hogy valaki a "Fruhwirth" -félc lárpuska zár
hengm'ét sebes8n előre és hátra huzza, mely 
alkalommal a [l(rcsőtől 6 töltény kiesett, oda 
nézett a bonnan a csörtetés hallszott s látva, hogy 
a megszökött fogoly J\Iányikán Tant.szia, ottani 
lakos és esküdt Eke István kertje mellől egy 
fegyl'crrel kezében feléje czéloz és lőni akar, és 
miután a billcnlyü folytonos játsz~ísáról meggyő
ződött, hogy J\I,ínyiktÍn a fegyvert lőkészletbe 
hozni nem tudja, neki rohant, Mányikán ezt észre
vév~, lt fegyvert slllyba vette, Eke István kert jón 
igyekezett keresztül ugrani, azonban Boldortól 
utólérve, a kerités tetején egy szurony döfést a 
bal-, és egyet a jobb karjába kapott, és miután 
Boldor IDind e mellett látta, hogy Mányikán a 
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kertbe ugrott, a kezébpn levő fegyverrel egy ütést 
akarván Mányikán fejére mérni, de mire Boldor 
fegyver ütése lI1ányikán fejét érte volna, ez a kerítés 
mellé belülről leesett, és az ütés a keritést érte 
oly sulyosiln, hogy a fegyver esöve az előágy 
kupak belsövilágától egy fél centiméternyire el
hajlott. Boldor ekkor utánna ugrott és a kezében 
levő fegyvert kiragadta. Boldor a fegyvert vissza 
véve, Mányikánt ott hagyta, és P,ílhoz sietett, 
hogy őt felemelje, a falusbiróhoz vigye, őrizet alá 
helyezze, és enuek megtörténte után, a megszökött 
foglyok összegyüjtliséhez fogjon j azonbau midőn 
Pálhoz ért, ez fel volt kelve és előtte feketelaki IfIkos, 
Zsimborán Gligore állott, ki hasonlóul, mint Pál 
állit ja, őt megtámadta, és kinek Pál, miután a 
földről felugrott és kardot rántott, a bal fülét 
levágta. Hogy Zsimborán miként került Pálolé, 
af t megtudni lehetetlen, mivel a tett helyéu Pál 
csendőr, a foglyok és Kelza Filipen kivül senki 
sem volt. 

Boldor csendőr Pált és Zsimboránt a falus
biróhoz kisérte, mindkettőt a fenntebh irt módon 
őrizet alá helyezte, és ennek megtörténte után a 
megszökött foglyok ö8szegyüjtéséhez fogott. Le
tartóztatta Marosán Vasziliát ama helyen, a hova 
leesett volt, Osurcsuj Danit, Eke Istvánt, Pap 
'radar ós Pl'odán Danyilát a falnsbiró kertjében. 

A megnevezett és letartóztatott foglyok Boldor 
László csendőr, két esküdt és két éjjeli őr által 
8 feketelaki birónál őriztettek reggel 8 óráig; 
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ekkor Pált tulajdon költségén előfogaton, Maro
sán Vas~ilikával, a többieket pedig gyalog az 
ől'sre kisérte. A Illegszökött többi fogoly később 
a hatóságnál önként jelentkezett. 

E kötelességsértés felett a kerületi hadi 
törvényszék hozott itéletet j az ellenszegülők is, 
dc II cscndőrök is elvették megérdemlett bünte
tésüket. 

... 
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Amariseli rablógyilkosságról. 

«Régi dal, rt>gi dH), régi llicsőspgről." 

Igaz, régen történt, a mit most ol fogunk 
beszélni; hanem mert oly tanulságos ri? osomény, 
hogy kár lenne örökre a foledékenység homályá
ban olonyésznie, helyesnek véljük azt, az idő 
viszontags,\gai 'Lltal meg~arnitott aetákból, a kö
vetkező főbb vonásokban nyilvánosságm hozni: 

l881-ik évi szeptember hó 9-én Péterffy 
D o m o k o s kolozsvári törvényszéki vizsgálóbíró 
az erdélyi m. kir. l-ső számu csendöl'kerületi 
parancsnokságot értcsitet.te, hogy ugyann,zoll hó 
8-9-iko közötti éjjel Sztán Tódor Marisel községi 
biró számos felfegyverkezeti gonosztevő áltftl meg
gyilkoltatoH és kiraboltfttott. 

Nevezett vizsgálóbíró a helysz in én megl'jtcn'!ő 
ténykedésének támogatására 10 főből álló csend
őrsöo· í Imrhatalmi seO'édle(et kért mel" neki röo·lön b 'b , J '=' 
rendelkezésére bocsattatott; -- egyu tlal ·pcdig II 

csendőr kerületi parallcsnokság G á I ff Y G Y II l ~ 
csendőr hadnagyot Marisel kö~ségbo ol? utasi
tással rel1(lclte ki, hogy it rablók kinyomoz>1sf1 ezél
jálJól~minclen leh~tőt kövessen el, és az ott meg
jeleno csenclőr-legénysé.g felett fL parancsnokságot 
vegye át. 

t 
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l\lllrisel község Kolozsvármcgye gyalui j,í
rásának hasonnevü havasa alján fekszik, s wint 
aféle hegyi községben a házak úgy szét vannak 
szórva, hogy a szomszédok egymástól l-l óra 
járásnyira laknak. A biró háza is - ám bál' a 
falu közcpén -- egészen magánosan álló épület volt. 

1. Az e!önyolllozÍls. 

A gyilkos:;iLg és rabhís lefolya:;áról G ,i I ff Y 
hadnagy UI' szept. hó lO-{\n este Ho következőket 
jelentette: 

"1881. szeptember hó 8-áll este II óm után 
Sztán 'ródor falusbiró, ki a falu kellő közepén 
lakik, nyári lakszobáj,\bnn Gyelán László kör
jegyzői :;egéddel vacsorához ült: mig neje Borle 
l\lál'ia és szolgálójuk Purcsel Palagyift a ketllcncze 
mollett ültek. 10 órakor cste a biró neje kutya
·llgat:\st hallott, mire - anuak okát lllegtuJandó 
- kiküldötte szo!giLlój>Ít. A tizolgáló a szoba előtti 
tornáczra kimenvén lMta, hogya házba sok ember 
tódul bo, egy öt nyomban követett mlJlú által 
észleletéllek brjclentésében az által allmcltílyozta
tott meg, hogy erősen az ajtó mögé löketett. 

Ezután a rablók gyorsan a szob~Lba tódultak 
s az a ki először bement, SZtáll fnlusbinínak egy 
kéksövü pisztolyt szegezve mondá: "Add ide a 
kassza knlcsolmt és m lltascl meg, hogy ho l a 
pénzed, ha életedet szereted"; mire Sztán a rab
lót megragadta, de csakhamar elcresztcni kény
szerült, mert " szobába lódult mintegy 25 főnyi 

, 
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rabl6 kö~ül többen ót fején és nyakán oly sú
lyosan me~sebesitették, hogy annak következtében 
eszméletlen állapotban a föld re rogyott ; de ezt 
a rablók még nem elégel ve meg, Sztánt fellmpták 
és lllagasra emelve fejjel a (aIhoz váglák. 

• Ezzel egyidejüleg többen a Sztán nejét tá
madták meg; hajáoál fogva a föltIre verték, s egy 
általuk viselt fehér szürt boritva fejére, egy rabló 
hátára ült, egy másik pedig a falra felakasztva 
volt kantárszijat levágva, kezdt hátra köté. 

Gyel:in László körjegyző-segédet ugyancsak 
a betöréskor főbeütve, földre teritették, zsebeit 
kikutattük s 27 frt - ;J drb 5 f1·tos és 12 drb 
1 forintos - bankóból álló pénzét, 1 katona s~a
básu köpenyét, melynek belsejében 199 vagy 155 
számok vannak himezve, elvették; azután kezeit 
bátrakötö~ték, az ajtó mellé hurczolták, hová be
vitték az udv3rról fl 3 szolgát is, s mindnyájuk 
fejére bundát boritottak, s arra még egy ügyat 
is ledöntve, hozzájuk őrül egy fegyveres rablót 
állitottak fel. A szolgáló, Purcsel Palagyia, a nagy 
zajban kimenekül t ugyan a szobából, de künn 6 
rabló által megfogatott, kezei IULtra köttettel" és 
igy bevitetett a szobába, boI Gyelán is, mint a 
3 cseléd, hasonló elbánásban résv,esült, cwtán 
Sztán nejét a rablók kivezetvén, a szoba ajtaját 
reájuk zárták. 

Az udvaron a Borle Máriának oldalán lévö 
kötényéro akasztott kulosokat a rablók levették 
és azzal a laksv,obáik mellé épitett kalllarát fel-

139 

nyitották, hol az időben, miután a lakszob'Lkat 
tisztogalták, a Wertheim-szekrény is állt. 

A kamaníbfl érve gyufát gyujtottak, s azután 
az ott volt gyertyák köv,ül gylljtottak meg egyet, 
s annak világánál körültekintve először is a pénz
szekrénybez léptek és a községi birótól már elvett 
kulcsokkal nyitogatni kezdték. 

Kiss FerCllOz kőmüves még 3 kőmüves tár
sával apadiáson hálván, midőn a zajra felébredve, 
a l rpcsőn az udvarra lement, szamos rabló által 
támadtatott Illeg, kik öt bántahna7.ták, de aZ7.al -
miután egyik rabló őt felismervén, sajnálkozólag 
pártfogásába vette - felhagytak és a Wertheim
szekrényhez vezették, ott a kulcsokat kezébe adták, 
megparancsolván neki , bogy n~issa fel annak 
ajtaját, melyet Kiss nem tud vún kinyitni, őt egy 
sarokba dobták, egy szürre] beteritethIk s egy 
rabló által feléje tartott s lövésro , kész fegyverrel 
őrittetlék. 

Sztán nojét a Wertheim pémtárnak h'Lttal 
állították fel , és a pénztár! sok próbálgatás után 
felnyitották, mi alatt az asszonyt lllHsó alfelébe 
lándzsával szurkálták, hol súlyos sérüléseket szeu
vedett. 1IIidőn a szekrény kinyilt, abba valameny
nyicn belonyultak, miközben az egyik a másik 
istenét szidta. A háziasszouy állitása szerint, ki 
a pénztár volt állásáról biztos tlidomással nem 
bir, férje pedig lllagánkivül halálküzdelmek közt 
fekszik, - a szekrényból kivettek 5 - 6 ezer forint 
bankó pénzt, mely állt 100, 50, 10, 5 és 1 frtos 
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bankjegyekből, azután ezüst és arany pénzeket. 
A pénz-szekrényben volt, cle az asszony liltal tar
talmukra nézve nem ismert számos érlékpapir és 
kötvényeket a szobába vivén. teljesen elégették. 
Papp Miklós gyalui szolgabil'ó, ki a ház viszonyai
val közelebbről ismerős, magán nyilatkozata szc
rint a bankópénz mintegy 20,000 fr" köb'ény 
pedig mintegy 500 darab volt, a mit azért állit, 
mivel II káros azokat egy ivcn iktatváD, folyó 
s,,:ímmal !:ítta cl, s ő az iVGD már 800 folyó 
sz,-ímo! látott. 

Amennyire a háziasszony viss7.acrnlékozni 
képes, előadja, hog-y It rablók elvittek még: 

nj köteleket, 
zsákokat (fekete esíkkal, egyben veres csík), 
cán-kanalakat, 
3 cgész szalonnát, 
4 füstölt oldalt, 
több sonkát, 
egy négy éves herélt pej pari pát (homlokán 

kis fehér csillaggal.) 
1 nyergr.t, 
sok fehérnernüt, 
l ezüst lánczot, 
1 arally zsebórát, 
2 zsebkést (egyik zergcszarvnyelü, két pcngé

vel, másik fekete csontnyelü, 3 késsel), 
3 tajték pirH1t (egyik közepéll megvágva), 
4 pár csizmát (azok közül egyet a biró lá

báról 1l1.Íí:tak le), 

1 vég gyapottas vásznat, 
1 kétcsövü } " 
1 egycsövü lofegyvert, 
l drb G lövetü forgópisztoly t. 
1 kis fehér csontnyelü zsebkést. 
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Miután a rablók a pénztárI kiüritcttók, az 
asszonynyal a padlást, honnan a sertésltúsfélét 
vitték el, IIlntattatták meg maguknak; azután a 
nőt Kiss Fm'encr. kőmüvessel együtt a kamarába 
r.fÍrták és eltávoztak. 

A ntblók az eskü alatt kihallgatott számos 
tanu állitása szerint 40-60-an voltak, (mint ké
sőbb kiderült csak 25-ön voltak)·- mit a tanuk 
nagyrésze úg'y számit, hogya' biró szobájába 
mintegy 25 -ön mentek be, hogy ott alig tudtak 
mowgni, azonfelül az uelv:1r mindenhol eláll va, 
tele volt, il 3 szomszédház 4-4 rabló állal tar
tatott megszállva, kik a kijött embereket lelövés
sei fenyegctve, házaikba visszautasitották. Vala
mennyien feketére voltak befestve. Fegyverzetök 
fejsze, lándzsa, balta, pisztoly ok, vadászfegyverek, 
régi szurony u katona puskák voltalc Öltöze
tük albáki, abrudbányai viselet szerint kék mellóny, 
fehér harisnylt, bocskorból állt, de voltak közöt
tük bő gatyások is. 

Rünjeliil visszahagy tak egy kétéJü, rövid 
l1yelü, éles lándzsát, 1 kétcsövü elöltöltő pisztolyt, 
melynek fogantyuja sodronynyaJ van öSEzekötözve, 
egy puskatöltő v~ svesszőt, és egy tekercs viasz· 
gyertyát. 
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11i vol igen sok gyanuok v:tn arra, hogy lL 
rablók alb;ikiak voltak, vagy ha nem is mind, de 
egy része; ennek folytán Gd,lffy hadnngy 13 csendőr
rel, s e hó 1Q-én délután Mariseibe szintón meg
érkez"tt Péterffy Domokos kolozsvári törvénysr.éki 
vizsgálóbiró és Dr. Biró J'Lnos kolozsvári kir. 
ügyész uraidmi m,'tsnap reggel Albákrn indultak. 
Dr. Szőcs Emil törvényszéki orvos, Dl'. Bartha 
J,inos kolozsvári városi orvos urllk szintén meg
érkezvén, Sztánt és nejét megvizsgáll;;ik s \Így 
talált;'tk, h'Jgy elö~bi oly életveszélyes sérüléseket 
szenwdett, hogy életéhez kevés II remény (3 nap 
mulva meghalt, \ utóbbi sülyos testisértéseket szen
vedett. Ezenkivül még több községi lakos , kik 
házukból kiléptek, éH 3 szolga részint s lliyosan, 
részint könnyen bántalmnztnttak. 

Vakmeröségük jellemzéséül felhozom, Ilogy 
a rab lók egy része, mig a másik rész kiinn és 
a kamarában az asszonynyal foglalkozott, a szo
bában inni vizet kért, s mivel az nem volt friss, 
1\ szolgálóval frisset hozqttrtk; később a tüznél 
egy fazék paszuly fözoléket találtak, s minthogy 
az nagyon savanyu volt, a szolg,llónak az Istenét 
szidták, de a főzeléket azért mind elfogy"sztották, 
s egyáltalában oly vakmerően Viselték magukat, 
mintha csak otthon voltak volna. 

Péterffy Domokos vizsgálóbil'ó ur kéri a 
paranesnokSág"t a Z a r á n d- és B i h a r m e g y é
b e n közbiztonság fental'tására hivatott hatóságo
kat az elrabolt tárgyakról , különöse n a lóról rész-
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letesen táviratilag értesiteni , minthngy a vizsgálat 
fo lyamán gyanu merült fel , hogy kül.önösen a ló 
Zar á nd vagy Biharmegye felé vitetett volna, 
és valószinüleg B e I é n yes vagy K ö r ö s b á n y a 
vidékén fog elárusittatni. u 

Ugyanazon hó 12-én Albák községben kelt 
jelentése pedig igy szól: 

"A vizsgálóbiróság ma délllt,m Top,ínfalva 
felé Koloz~válTa elment. Péterffy vizsg{tlóbiró ur 
intézkedése folytán biharmegyei csend legények a 
Körös vö lgyén és a lups,ti havasokon pOl'tyázui 
fognak. Jtn IL fentemlitett havasi erdők egy ré
szét már beportyáztam s mihelyt rt kért erösités 
megérkezik, azonnal minden irányblLll erélyes ül
dözé,t inditok meg, a járőrük fon tosabb részét 
maglLffi vezolvén. 

Igen megneheziti működésem azon körülmény, 
hogyakezeimnél levő t ér k é P e n az Albáktól 
nyugotra levő rész nincs meg. Kérem a szárny
parancsnokságot ·Lukáts százados sz!trnypal'ancs
nok ur térképét e lkérve, azt használat végett 
Topánfalván át Albákra megküldeni. A gyalui 
járőr Sühnon'er Károly őrmester és 3 csendőr 
Mariselen a rablás után kora reggel találkozott, 
és utját az útközben hozzacsatlakozott topánfrtlvi 
2 csendőrrel állitólag Belényes felé folytatta, (le 
az eredményről még nincs tudomásom. - Konert 
]'crcllez őrsvezető és Szabó Ferencz csendőrhill 
álló járör albáki Onutz Gyorgye bikiseli erdőőrt 
letartóztatta, és ll-én délután 3 órakor MariseliJn 
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kisérte, hol a vizsgálóbiró ur ;iltal kihallgattatván, 
minthogy alibij6t igazolta, szabadlábra helyezte
tett. Onutz letartóztatása a csendőr· parancsnokság 
távirati parancsára törtent. 

A mozgó rablóbanda most vett tu
domás szerint 8zkerisorán több he
Iyenraboltés itttöbbeket bántalmazott. " 

A további nyomozás felől szintén Gálffy had
nagy nr szeptember hó 15-ről keltezve ezeket 
jelenté: 

"Folyó h6 12-én délután PétertIy Domokos 
vizsgálóbiró az iigyész urral Albákról elutazván, 
13-án reggel 5 órakor a következő intézkedése
ket tettem: 

Popovics János őrmester ruiul l-ső üldöző 
járőr reggel 5 ónitól 5 csendőrrel 8zkel'isora 
éjszaki részét érintve La .Marsoja felé halad. 

Azon reggel 5 órakor megérkezett 8chnor
rel' Károly őrmester és Hállá János csendórből 
álló járőr· jelenté, miként tudakozódás fol Y tá n 
azon vóleményhen van, hogy az üldö
zött rablók nem lehetnek m,ishol, mint 
a Kelenyásza havason. 

Erre mint 2-ik üldöző járőr 8chnorrel' Ká
roly őrmester és 9 csendőlTel azonnal a Kelenyá
sza havas felé indultam, Hállá János csendőr! 
pedig, kinek különben is csi~mája talpa leszakadt 
volt, a lakatlan s csakis hivatalnokok számára 
megszállólll épitett erdösz-háznál visszahagy tam, 
azon utasitással, hogy a netán érkező csendőröket, 
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vagy hivatalos leveleket avagy hirmondókat utá
nam Kelenyászára küldje. 

Déli 12 órakor La J\1arsojára érve, ott ta
láltam az l-ső üldöző járőrömet és Erőss Áron 
őrmestert a topánfalvi őrsről 3 c'emlőlTel , vala
mint a gyalui őrs ről 2 csendórt, kiket 8chnon·er 
őrlllester hagyott volt Erőss rendelkezése alatt, 
mig engem felk~rescnd. Erőss őrmester jelentette, 
hogya gyalui járőlTeJ (Schnorrer őrmester 3 
csendőrrel ) Mariselen f. hó !O-ón délelőtt 8 ómkor, 
tebát a rablás után való nal' reggel találkozván, 
azonnal üldözéshez fogott s leportyázta Albákot, 
La Ursoját ~s La Marsoját, dc hirekné) egyéb 
eredményhez nem jutott. 

Egy órát pihenve a Kelenyásza havasra kö
vetkező rendben melleteltem, illetőleg portyáztam fel: 

Erőss őrmester 7 csendőrrel Valea Kelcny~1-
szán ak ; én 6 csendőrrel Krapuareez és Katzei
nek ; Popovics őrmcster 8 cSBndőrrel Klusu ha
vasnak. 

Ezen három júrór minden ösvónyt, esztin át, 
kalibát felkutatva, Kelenyásza havas biharmegyei 
részén (tetején) délután 5 órakor talAlkozott. Gálffy 
hadnagy és Popovics őrmester járőre nem észlelt 
semmit; Erőss őrmester jelentette, hogy a hegy
ségnek álláshely ünkhöz közeli völgyében egy viz
csurgónál levő kalibában fris lónyomot és tűz 
után mamdt pmjét talált, mi feHételezni engedi, 
hogy a rablók a lopott lóval egy vagy két nap-

Cscndi)r élet, 10 
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pal eló lJb ott lehettek, minthogy lIlis ahIllkból 
künn nem volt, mert 7-én ti havasi pásztorok a 
rablókat Albák, illetőleg Marisel felé menni l}tttiLk, 
s miután azok tölük rt kenyeret és Vu'ót elrabolták, 
annyim megijedtek, hogy most egy emberi lélek 
sincs a határban, mi ti nyomo'l,ást, mintán sen
kitöl tudakoz6dni nem lehet, igen megnohczili, 
mivel ol raIJlók senki által nem figyeltetve, sza
badon mO'l,ogl1H.tnak. 

Este 6 órakor Mayer ~'16ris őrmester a b.
hunyadi őrsnil Lás;f,Jó András próuaesendőrrol 
Biharmegye folől jöve jelentette, hogy Gyurkuczát, 
Kelenyásza ogy részrt L'! Bradatanig lejJol'tyáz
ván, faszállitó, emberektől azon tndomást vette, 
hogy il Türésznél (La Bmdatltll 13iharmegyc) f. 
hó 10-én a mblók az ot.t volt esorclából egy 
disznót leöltok és igen vigan lakmároztak. V"la
mennyi - vagy 15-ön - milgy[,r mhlbban vol t J 

egy fehér kalontl kabátbtlll, katona szurony os 
puskával, ketten uri ruh{bban, kik közül egyik 
parancsnokolt és tokos forgópisztoly volt dereklin. 

13-án éjjelre a következőleg intézkecllem: 
Az össZ()S csenuőrök a havas tetején egy 

kalibába ; Ollnflll (; csendőrt a Kelenyásza havas
ró i Bilmrmegyébe egyedül kivezető uthoz, 1 őr
mester és ö csenclőrl a Kelellylbsza havas tetejé
ről Erdély felé egyedül kivezető út mellé, a sürübe 
a legéberebb lesállásra. (Kclellyl\SUt ha vas a te
tón el van árkolv" ; az egyik rész Biharmegyc, 
másik Erclélyllez tartozik s igy van a két kijárat.) 

.~ 
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A kaliba ajtajába 1 csendőrt [('Ivál tás sal örü! 
rendeltcm. 14-én reggel 4 órakor a lesállásban 
volt járőröket bevoniam és követ'(ező parancsokat 
adtam ki: 

1. Popovics őrmester 7 csendőnel Grimásza 
Bfüriu, Apatyiu Piatre, Bolicsane La Grappe, 
Vicoc Apa GyRU J Kumpeu La J3radalan, azután a 
tolvajok hegyéig s a körülményekhez képest to
vább Biharmegyébe Petr ász a és Belényesre, s vissza 
Albákm jJortyázik. 

2. Mayer Flóris őrnlCster, Schnorror Károly 
'orulCstcr és 4 esendő rrel Felső-GYUl'kucza, Gyalu, 
Kalului. Felső- és Alsó·Béles, - vissZf\ Albnk 
felé Vicsc La Szirt y, La Ul'sujMft portyázik. 

Bélesl'ől Mayer őrmestcr Osifó Miklós (-sen d
ŐITe! őrsére, B.-IIllnyadra, bevonul azért, mert az 
őrsön csak Schwarczlcitner őrmester Vfln, arra 
pedig Mftyer őrm8ster nyilatkozata szerint Hem 
lehet szúmitani, mort menni sem tud. Osif;> csendőr 
különben beteg is. 

3. Gálily Gyul1l h1l(jollgy, Eróss Áron ór
mester, Konert Fe,'encz őrsvezető és 5 csendőr
rel Kasze De Pt.yátre, Lapu" Felső Girgfl, Alsó 
Girga, Lezes (Szkerisora) Albakra pOl'ty}Lzik. 

4. Pap Gligor csendőr, Hegyi György és 
Süle András jJl'óbaeselldőr MUllcsel Máre havasnl 
aszárnyparancsnokság f. hó 9-rn kelt távirata 
folytán ott portyázó csucsai jirőrrcl tahllkozoi , 
tő l e birI szerezni és '[tasitni, hogy nzon örs az 

10' 
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ottani havasokat folytonosan portyáztassa és az 
észleletekl'ől nekem jelentést tegyen. 

Popovics János őrmester, Schnon'er Károly 
őrmester, Papp Gligor járőrei meg eddig nem 
vonultak be; én Szkerisoníról délután 3 órakor 
Albákra azon czélból vonultam be, hogy itt a 
netalán érkező csendőrök felől rendelkezhessem, 
vagy esetleg az érkező leveleket álvehessem, -
magiImmal hozván Konert Ferencz topánfalvi őrs
állománybeli őrsvezelőt, kit miután őrsükön senki 
sincs honn, s különben is lába fáj, örsére útba
inditok. Erőss Áron őrmestert Szkerisorán hagy
tam azon ntasitrissal, bogya mlljdnem 4G L kim. 
terülelell fekvő helységben még 2 napig portyáz
zon és valamennyi gyanüs és közrirtalmu egyén 
házánál motozást tartson. 

Az egész vidéken páni retlegés uralg, min
denki csak csendőrt akar látni, s azt beszélik, 
hogy az itteni birónak, papnak és erdőYédnek, s 
a szkerisorai birónak megüzcnték a rablók, hogy 
mindenképen meglátogatják. 

Az ittAni közártalmu egyéneknél, kik közül 
Togya Nikulaj mint különben is igen vérengző 
és veszélyes egyén, ez ügyben igen kompromit
tálva van, magam tartottam meg a motozást f. 
hó 12-éu, 11. megérkezéskor rögtön; de eredmény 
nélkül. Togya Nikulájról ngyanis az van líllitva 
eskü alatt, hogy ö azt izente Sztán Tódomak, 
hogy "nem sokára véget fog ő vetni neki", továbbá 
idovaló Túr Pável után beszélték többen, hogy 
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'l'ür öt 10-én a rablás után löfegyverrel kezében 
azon helyen látta, hol a rablók átmentek; de 
Togya Nikulij mindkét vádat eltAgadta a biróság 
előtt, sót azt állitá, hogy neki fegyvere sincs, 
minek folytán a vizsgálóbiró ur által szabadon 
bocsátta tott . 

Túr Pável fával Kolozsvárt! járt, 17 -én hIán 
haza érkezencl. Kihallgatom, s ha állitása mellett 
megmarad, úgy Togya Nikulájnál üjbó l motozás t 
tartok, lakása körül pedig minden fjjel lesáll(~st 
tartatok. 

Jelenleg 4 altiszt és 27 csendőr van ren
delkezésem alatt (ezek név szerint is fel vannak 
emlitve.) 

Göthmann Bódog hadnagy, nagy-enyedi sza
kaszparancsnok ur, músnap délután megérkezvén, 
délelőtt La Ursoja felé járőrbe indult, nekem le
velet hagyva Mtra, hogy holnap este vagy holnap
nlán délbe visszatér. 

A rablókat illetőleg azon véleményben va
gyok, hogy azok egyrésze (10 fő) bihurmegyei 
Pe(rásza vagy Belényes községek felé, parancsnok
srigllnk területéről elvonult, mivégből ]{(\rem a 
paranesnokságot, t, biha,rmegyei alispáni hivatalt 
megkeresni, hogy megyéje jelzett részén nagyobb 
számn csend legénységgel portyázásokat rendel
jen el. 

Folyó hó 7-én Togyer ::lzimtyon Putyinka 
albáki lakos az albáki erdőn hinn lévén, mintegy 
20- 30 főnyi, szuronyos puskák kal, lándzsákkal, 
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fejszékkel felfegyverzett rabjóval találkozott, kö
szönt nekik, azonban egyik közülök hozzá ngrott 
és szuronyos puskájával jobb v>Íllara ütve, azon 
két cm. hosszu, b mm. széles sebet ejtett, és 
ezntan tovabb futott." 

A csond ől'ke l'ü Jeti parancsnokság mindjárt az 
escméuy mcgtuclasakor tavirati jelentést tett a 
belügyminisztel'hez, honnan rögtön ily távirat ér 
kezett: 

"Kolozsmcgyei rnariseli községi birónak la
kásán törtpn! megbillladtatása, bántalmflztalása és 
kirabo]ta!ásáról tüzetes jelentést várok." 

A belügyminisztcriumbflll, mint azt Prónay 
,íllamtitkárnak a fentebb icl!ízclt tavirat után 2 
órával később küldött sürgönye bizonyit ja, elein te 
az a feltevés Ul'alkodott, hogy talán bosZllból 
mariseli lakosok követték el a rablúgyilkosságot; 
de a már e lőaclottakból is lá~jl1k, hogy e feltevés 
nem bizonyult valónak. 

Osakhamar a véres esemény megtörténte 
után az összes haza t hirlapok egész borzalmas 
részleteket közöltek róla, R maga genialis irónk 
gróf 'l'cleky Sándor is irt róla egy élénk czikket, 
melyet - ha jól emlékszem - én a "Regc'nyvilág" 
czimü folyóimlhan olvastalll. 

Valóban mintha szellők szárnyain repült. volna 
róla a hir, oly gyorsnn terjedt mindenfelé. 

Ily körülmények között tehát a bünügyi elő
nyomozásoknál annyira szükséges titoktartás majd
nem lehetetlenné vált, de csendőrségünk, talán 

151 

épen azt el1<msulyozandó, a legmosszplJatóbb in
tézkedésekrt tevé ft tettcsek kézrekol'itéso tárgyá
ban, s igazlÍn bámulandó el'élylyel és kitartással 
kutatott nz idő viswntagságai által is kétszeresen 
f{Lrasz(óvá vált Ilfwas hog,vség közl. 

TöbbszÖ!' emli tett hadnagy UI' szeptember 
22-én Belényescn (Bih armcgyébcn) kelt jelentése 
a helyzetet igen találóan jellemzi, legczélszerübb
nck vélem tehát ismét cSak ezt idézni: 

"Folyó hó 19-. 20- és 21-én Gura Arézi, 
Skcl'Ísora éjszaki és nyugoti részét, Lapus, Vurvu 
OZfl l'u luj Itavasokat, Kisko B]'flgyet, Bnost, Dregálf- ~. 
falva és Négerfalva bihal'megyei közsr'geket le
portyázva Beléllyesre él'keztem. Ezen portyázás 

. alatt azon meggyőződésre jutottam, hogy iL rab
lók Kelrnyásza Petrósll község felé ene vették 
utjokat. 

Itt iL szolga birói és j,írásbirói hivatalban meg
jelentem, de iL hivatali főnökökot honn nem ta
hlltflm . Nagy ,T úzsef járási cscndbiztost honll ta
lálv" , vele azonnal éttekeztem, s ö közleményeim 
ut'\Tl majdnem biztosan állit ja, hogy a Mal'isl'len 
elkövetett rablás teltesei az Ő j:'Ll'ásriban levo köz
ártalmu egyének és az itt már régebben gan'tzdál
kodó mozgó rablók, kik e hóban itt is töb\' vak
mel'ó rablást, illet.őleg mblógyilkosságot követ
tek el. 

Ezen garázdnlkodások oly mesésen adattak 
tudomásomra, hogy azokat részint azért, részint 
pedig a büntények sokasága miatt itt fel nem 

~-.. 
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sorolhatom, Az itteni hat6sügok kellő erővel nem 
rcnclclkezvén, bár a rabl6król, kik a Kelenyás~a 
havas alatt e hó elején megjelentek, tudomással 
birtak, az Erdélybe való behatoln.st mpg nom 
akadályozhatták, Egy csondlegény ugyanis jelen 
volt Kocsuba községben, midőn ott fl mhlók mint
egy 20-an megjelen ve, rabl,(st követtek el. 

Itt épel1 most igen megbizható egyéntól a 
járási csendbiztos jelenlétében ~\ZOn tu,lollúst ve
szem, hogy 13 rabló a Pokola falu melletti erdő
ben tanyázik. Ennek folytán este a sötétség be
álltával ón 7 osoIldőrrel és a csendbiztossal a 
pokoli erdő átkulrrtására indulok, azután az czen 
járásban lévő összes közártalm u egyének üldözését 
kezdem meg. 

Az itteni főerclészel.i lJivatal ellenőrjétől szin
tén most azon tudomást veszem, hogy Göthmann 
Bódog hadnagy ur az iele mintegy 5 óra járás
nyira fekvő bihal'megyei ~Jaguni községben és 
határn.n portyázik mintegy 18 csendőrrel. 

l\Iagura községét., il mint ~i Pokola 0rdőboni 
múködést befejeztem, azonnal 'L(portyá~om az itteni 
csendbiztossal, ki ott hiztos el'edlJlényt helyez 
kilátásba, mert itt különben is általában tudva van, 
hogy azon falu a rablók tanyája, kik az erdélyi 
szkerisorai- és laplls iakkal folytonos összekötte
tésben vannak. 

Az itteni megyefőnökség kérelmére Tonkón 
és Beél községben 1 század katonaság tanyázik, 
kik már is igen tömeges elfogatásokat eszközöltek, 

- -
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Aradrnegyében pedig honvédség müködik s igy 
reményem van, hogyaszálllos csoportokban czir
káló rablók ismét az erdélyi havasok felé szol'it
tatnak, hol a Bihal' tól Kelcnyásza havasig foly
ton czil'káló járőreimmel t:tlálkowiok kell. 

Kérem 1\ szárnyparancsnokságot II csucsai 
őrsnek meghagyni, hogy li Bihal'mcgye határ án 
levő összes havasokon folytonosan jál'őrködtcssen. " 

Kz eddig elért eredménYl'ő l az időközben 
szintén a helyszínére kinlent Tisóczky Lllszió őr
nagy úr Topánfalváról szeptcmber hó 24-én ily 
jelentést tCljesztdt elő: 

"Folyó hó 20-án ide megérkezve azonnal 
kimentem Albák község Gnra A radi részébe , hogy 
GáJffy vagy Giithmann hadnagy uraknt a 
mariseJi rablás ügyében tctt ed(ligi intézkedéseikre 
és az eredményre vonatkor.óllig kihalIgassam . 

Folyó hó 21-én mpgél'kczve Gura Aradi-ra 
egy ott levő és l' lhagyott erdészlakban a viszo
nyokhoz képest meglehetősen jól elhelyezve ta
láltam a nyomozó külön itményt; ele honn esupán 
3 cscndőr volt, a kik jelentettök, hogy Göthmulln 
hadnagy LÍ r 11 főny i járőáel folyó hó 18-án 
r eggel S~kcrisorán és Vidrákon át a Gaina és 

. Bihar havas , vaÍamint ar. ezon havasokra dülö 
Aracl- és Bibarmegyék határainak leporlyázására 
indult; továbbá megtudtam a honn levő csend
öröktől , hogy G iti ff y hadnagy LÍr 7 főnyi járőrrel 
Szkerisora község Lapus nevü részén és a V Ul'VU

Oapu havason át Bih~l'megye határszélére portyá~ott. 
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A többi legénység pedig Albák és Szkel'isol'a 
községek felette elszórt házaiban lakó közáJ'talll'luak 
és gyanusoknál való házmotozások és puhatol>isok 
úszközlése végett volt kiküldve. 

Minthogy a hadnagy urak bcvollulásának 
ideje nem volt tudható, - azon parancs vissza
hagyása mellett, hogy az előbb bevonuló azonnal 
jelentkezzék nálfIrn Topánffllv>in, - vissw. utaz tam 
Topánfalvám, hogy ez idő alatt a jMási szolga
biró urral édekoz"o. a szükséges tOVlLbbi intéz
kedéseket 11 küliinitmény felállitá~'lr:l vele egyet
értőleg mogállapitsam. 

I<'olyó hó 23-án osti 9 órakor megérkezett 
Göthmann hadnagy úr TopánfalvfLl'a ós jelentette, 
hogy miután II rabló banda; nyoma a Bihar- és 
TOl'cla-Aranyosmegye határán le\'ó VUJ'vu-Oapu ha
vason elveszett, annak feltalálása czéljából 11 
emberrel Szkerisórán és GainlÍn át Amdrnegye 
határáD Nagy-Halniágyig, onnan - Bihar havfIs
alji községek leportyázásávltl - Pojána, Rézbánya, 
Fanácz, Kimpán'y és i\Iagura biharmegy~i köz
ségeken és a Bihar hegység éjsz~ki ós nyugoti 
rengctegeill át Gnra Aradi-ra portyázott, - az 
emlitett községekben lakó közártalIllU egyének 
h,ízait behatóan ,ítkutatta; a közárta Imuaknilk a 
rablás idejében boi tartózkodása után puhatolt, 
de emlitésre méltó eredményhez nem jutott; -
arról azonbanmeggyözódött, hogy a banda magva 
vagyis mozgó része nem tartózkodik az itteni vi
dékeken, hanem áthuzódott Biharmegye Beél és 
Butyin vidékén levő rengetegerdőségeibe. 

lóG 

GálJTy hadnagy nr folyó hó 23-án délig !lem 
vOllltlt be Gura-Aradi-m; tehát pOl'tytíz:ísa ered
ményét nem ismerem, de valószinüleg ugyanill'l'a 
fog szol'itkozni, mit GöthmaUll jelentet!. 

Göthmann hadnagy jelentése szerint a ban
da-állitólag 20-25 fő - a VUl'vu-Oapu oldalán 
látt.atott utolszor, s ez valószinüleg átvonult Bi
harmegyébe, - egy része az ottatJi havasalji 
községekben lakva, ismét elszakadt fl banclát61 és 
csak a megmaradt rész vonult beljebb Biharrnegye 
erdeibe. 

Hogy az albáki, szkcrisorRi és lapusi IRkosok 
tö b ben voltak részesek a rablúsban, az bizonyos; 
de még most semmit sem vis~nek a tolvajok 
haza házaikhoz a lopott tárgyakból, hanem awkat, 
valamint fegyvereiket is a huyasokban levo rejt
helyeken tadják, - az ily rrjthelyek pedig ezen 
hegységekben számtalanok. Tekintve, hogya ballda 
ezen vidékell nem létezik, - ilZ itt levő 37 főnyi 
legénység együttar tá8a feleslegessé vált. A esendő!'
parancsnokság meghagyása, valamint a~, itteni 
járási szolgabi1'6 urral eszközölt értekezés alap
jfÍn az összes legénysrg bevonulását elrenrleltem, 
kivéve a 8 altiszti tanonezot, kik mindaddig visz
sza maradnak Albákon (Gura-Araui), mig az ott 
felállitandó 8 főnyi különitmény :Wal felváltfltnak. 

Ezen felállitandó különitmény legczélszerüb
ben azon kincst{tri épületben volna elhelyezendő, 
a melyben II csendőr legénység jelenleg van, -
minthogy ezen pont legközelebb esik azon vonal-
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hoz, a melyen II rablók bc- ós kivonultak, vagyis 
a lHlvasi utak csomó pont jához, a Kelenyásza 
Legységhez. A Kelellyászára és ennek yidékére 
kell tenni a szomszédos kolozsmegyei őrsökkel 
való találkozási pontot is; Gnra-Aradi-hoz kör,el 
esnek a megfigyelendó gyanus lakosok, és végre 
alkalmas épület az elhelyezésre sem Alb,Lkon, sem 
Szkel'isonín a jelenleg használton kivül nem is 
található, minthogy a hajdani csendőr laktanya 
Szkel'isol'án, ugyszólvrt, tökéletesen tönkre van 
menve; - a felette szegény, piszkos és férgek
kel is eltelt lakosságnál való el lt elyezés pedig sem 
a szolgálat érdekének. sem pedig a legénység 
egészségének meg nem felelne. 

Végül még azzal is támogatom a külöllit
ménynek Gura-Aradin való elhelyezését, mivel 
a legélénkebb közlekedés ezen vidékről a Kele
nyászán M, innen törtrnik , és a Vurvu-Oapun 
átvezető második közlekedési ösvény is ide ágazik. 

A különitmény szállásán ak berendezése tár
gyában az itteni Járási szolgabiró úrntI értekez
tem, és ez azonnltl intézkedett a szükséges be
rendezési tárgyltknak lt községi lakosok által vltló 
kiszolgáltatásáról. 

A külöllitrnéllY nézetem szerint a hó leeséséig 
volna meghagyandó, . s feloszlahLsa után a nyo
mozási szolgálat egész mérvében a mcgerősitett 
topán~alvi órsre szállna. 

~l'Íntkezésben léptem ar, itteni intelligens la
kossággal, erdészeti hivatalnokokkal, valamint a 
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helyi szolgabit·ó ürml is, és kikértem a IIIllris,·h 
ra blásra vouatkozó nézeteiket. - Ezen ntlz('I"k 
különbözők, de abba.n mind megegyeznek, hogy 
a banda eleinte csekély számmal Bihal'JnrgytJlliil 
indult ki, s útközben szaporodott föl havasi, 11(\ 
különösen albáki lakosok csatlakozása folyl'lll ; ;( 
rablás megtörténte után az albákiak ujbó l .. Isza 
kadva a bandától, ez ismét csekély lótsz<Í lJlra 
olvadva le , 'huz6dott újból Biharba. 

Ezen nézetek helyességét igazoljfl a csend
őrök által kipulJatolt a2Qn körülmény, hogy kelt 
nappal a rablás elótt fl nagyváradi rOlllllll püs
pöknek Bihannegye határán levő fürészlllalmail c\1 
délre eső két esztinánál részben fekete poszl ti 
ruhába, részben bő gatyábfl és fehér gu lJ:íhll 
,agy szül'be öltözött, de mindnyájan hosszu S7.:ÍI' II 

csizmát és kis fekete kerek kalapot viselö fpgy · 
veres egyének jelentek meg, - az egyiknél li, 
a másiknál 2 főnyi csoportban; más négy vagy 
öt, a fentirt módon öltözött egyén pedig fl l'rt
rászai papnak a most emlitett esztinák kör.e lélJcJl 
legelő disznó csordájából egy 3 éves disznót lilit 
agyon és fölrlarabolva magával vitte; az oliíhh 
emlitett esztináknál lllegjelent rablók pedig 1 ~ 
sajtot és 1 juhot raboltak el. 

Mindez Biharrnegye területén (örtéu t. 
Hogy albáki ak a Kelenyásza körül aZII[[Lll 

csatlakozva a bandához, a r ablásban részt \'('III'k, 
azt tanusi\ja amariseli birónÁ vallomása, 1lH'ly 
szerint a rabl6k nagyobb része albákiasan ültüz-
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köclvo és l,ruZllk bekormozv'l voll j - tehát tar· 
taniok kellett a felismeréstől. 

Tanusitja torá~b<í az alb,íkiak r6s~vétét a 
rabhisban az i" hogy az albákiak közül nagyon 
sokan - áll itólag 100 gazclánál több - adósa 
levén a kil'ab lottnak, adósleveleiket megsellllnisi
tettrIr, mi idegen rablóknuk nem feküdt voiJm 
érclel, ében. _ 

A kimblott neje és cselédei továbbti azt is 
oIöadt(lk, bogya bekormozott rablók megkisér
lették magyarul 1>0szélni, de ezen nyelven nem 
birván kellőleg értekezni, csak harnuI' albáki ki
ejtéssel ohihul beszéltek. - Ez szintén arra mutat, 
hogyamblók albákiak és ,zkel'isoraÍflk lehettek 
részben, minthogy ezek folytonosan cse brekkel 
kalancloznak ]\Iagyarországon és ott valami ke
veset tanultak magyarul, de folyékonyall nOlll 
tudnak. - Ezek cseberkereskedéskor kalandozásaik 
alkalmával érintkezhettek II nagyon l'OSZ hirben 
álló körösvölgyi (szkel'isonyi) lakosokkal is. -
Ezen körösvölgyi lakosság pedig épen ugy vall 
öltözködve, mint a hogya rablók ogy része volt, 

Schnorrer Károly őrmester, gyalui örs pa
rancsnok, a rablás ubíni reggel egy járörrel t'l
lálkozott Mariseiben, - ezzel ogyesülve vagyis 
ncgycdmtlgával azonnal a rablók ülcl ö~ésére indult; 
a nyomoka t egész nz albáki határig követtr., ott 
Agy helyen fl talaj nagy mél'vbeni letiprása után 
a nyomok tökéletesen megszüntek. 

Ezen körülményből az következteth ető, hogy 

. 

• 
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a lijmís belYiÍn a préda elosztása történt, és lll

nen az albákiak elszéledtek lak,ísaikra. 
Schnorrol' ugyan beható nyomozásokat osz

közölt a körülfekvő h,ízaknál, de scmllJi gyanust 
sem sikerült felfedeznie, 

Minthogy ezen havas vidPk községeinek há.zai 
oly mérvben szét vannak szórva, hogy például 
Albák község 903 háza 18,891 katasztrális lloldnyi, 
Szkerisóra és ennek része Lapus pedig onnél jó
val nagyobb torületoll szótszórva fekszik j enuél
fogva, a csendőrség ezutáni múküdése leginktíbb 
beható pulmtolásokra, házmotoz<Í:;okm és I ~s{dl<i
soha szoritkozand j mivégből ezen szolgtdatra 
vOlli1tkozólag ugy Göthmanll hadll:lgy urat, -mint 
a felállilandó különitmény parancsllvkát - vala
mint E l' Ó S s .Á. r o n őrmester -topán fal vi őrs
parancsnokot megfelelőleg oktattam, - és uta~í
tottam Götlllnann hadnagy urat, hogy a l:sucsai, 
bánffy-hunyadi és gyalui őrsökkel eszközloncló 
j<Írór tal:ílkozások óráit és pontjait Gálffy hadnagy 
urral, ennek bevonulása előtt, még Gul'tl-Aradin 
állapitsák meg, és ezen közös mpgállapoclásról 
bevonulása után Gálffy hadnagy úr a csenLl őr
parancsnokságnál tegyen szóbeli jelentést és in
tézkedjék, hogya-fent nwgnevezett ől'sökről a 
taJálkoz<Ísi járörök a kitüzött időben és pontokon 
megj elenj ell ok , 

Göthmanu hadnagy úrnak kötelességévé tettem 
intézkt-dni, hogy Togyer Szirnjon, albáki lakos, 
ki áll it<Ísa szerint a rabló bandával találkozott, 
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és ennek egy tagja által bántalmaztatott is , jegyző
könyvileg kiballgattassék; minthogy ő most:ál
litólag a bánJTy-hunyadi vásáron távol van, fi igy 
azonnali kiballgatásál'ól nom intézkedhettem . 

Végre elrendeltem, hogy mihelyt a legény
ség szolgálatból visszaél'kezend Gum-AraJi··ra, őr
sére portyázva azonnal bevonuljon, s csak a 8 
altiszti tanoncz marad felvlLlt<'bsig ott vissza Göth
malln hadnagy parancsnoksága alatt; Gilffy had
nagy úr a legénységgel szinte bevonul állomására. " 

2. ,\ tettesek l,ézrel,el'iiJése. 

]<jzután tcllit egyedül Göthmflnn Bódog had
nagy ur, ki II rablók üldözésébon eddig is tevé
keny részt vet.t, bizatott meg a további (eendők 
vezetésével, s noki jntott a dicsőség, hogy végre
valahára szeptember hó :lO-án Abrudbányáról a 
következőket sürgönyözhette: 

nllfariseli l'ablókból 4 elfogva, tizenkettő val
lomással megnevezve ; fogdostatom őket össze. 
Kérek egy vizsgálóbir6t a,zonnal iclejönni és 10 
főnyi katonaőrséget a foglyok őrizésére, mert a 
csendőröknek üldözni kell a megszökött rablókat." 

Fi sürgöny folytán Péterffy törvényszéki vizs
gálóbiró Ul' azonnal a helyszinérc sietett a ki
hallgatásokat eszközölni, a foglyok őrizésére pedig 
9 csendőr rendeltetett ki. 

A jelentett eredmény elérés éig követett el
járás Göthmann hadnagy urnak előadása szerint 
a következő részletekben fol yt le: 
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, "Gálfl'y lmdnug,\' úr folyó hó [!l-én llgya II 
il Cáj>lIn ,ít inrlult Belényes relé, folyó hó :J7 -0 II 
Mlllt,in 2 órakor bevonult id e, - (ÖlJ I) hibar
megsei községet leportyázott. E közbe,n letartóz
talta kosslIl11i B,ies Simiont és Bács Gvút, mivel 
állit61ng a rablók náluk lakmlLroziak és o~.ek Ilonit 
ll1oglllondani nom akarták. 

A letart.ózta tott"k a belényesi l'srndl,iztos-
ságnak adattak át. ' 

Lefal'!óz!alla továbbá GiIift',r hadnagy Úl' jár-
61'0 lepusi tll<Ín J non alu i ]([idál'! azért, mivel a 
rab lús után haznlról eltávozott lávollétét igazolni 
neJI) tudta ós 2 darab vc\resnek látszó kötél ta
láli.ntolt nála" 

Stáu JlIon nlui Kádár minden l'ésZ\'étet a 
l'ablásban rnnknesul tagad, aiTól nlilSl'flJ akar 
tuclni; minthogy azonban már egyszer f~gyveres 
J'ablásél't állitólag büntetve yolt és " lakoss,íg 
által nagyon veszélyesnek nyilváni ttatik , kidol'itésig 
fogva tartatik. (Mint később bebizonyull, valóban 
részt HIt arablógyilkosság elkö\·etésébell.) 

Schnorrel' Károly ől'mestcr, Bolllol' L,lszió 
és S~lIlai István esendől'ből lIlIó júrör folyó hó 
24-én letartóztatta nyágrai tltán Juon lui Pctrúnt, 
mivel ő az utóbbi napokban állitólag nagyobb 
összegü ad óssú,gokat törlosztett. 

Általúban kilmlJgatvn Süín Jtlún elcinte minden 
törlesztést tagadott, kúsőbb bevalJá, hogy nyágrai 
:\Iarián Niculainak 24 forintot, még később pedig, 
hogy 48 forintot fizeteit adósság fejében. 

l' ~cn<lör éleI. 11 

. 
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Minthogy később tudomásomra jutott, hogy 
Marián Niculai folyó hó ll-én szhassal fizetett 
a nyágrai birónál adót; házát megrnotoztattam, 
és ez alkalommal l rlarab 50 forintos, 3 darab 
10 forintos, 7 dar::\b 5 forintos, 16 darab 1 
forintos bankjegy és 2 ezüst forint. tehát össze
sen 133 forint készpénz találtatott nála. 

Ezen összeg birtoklását nagyon hihetőleg 
igazolta; bebizonyitá n. i., hogy 2 ökröt adott 
ej Topánfalván 112 forintért és ekkor kapta a 
százast, -- különben is jll gazda lévén, a pénzt 
nem koboztatl1\1n rI töle, do intézkedtem. hogya 
beváltott százasra fl nyágra,i biró irja ri1 Márián 
Niculai nevét és lássa el a falu prcsétjével, mi 
meg is történt. 

NIinthogy Stán Juon lui Petrán a rablás 
napjaiban a nylLgrai biró által tább izben kcrcs
tetvén, honn található nem volt, különben is na
gyon veszélyes egyén lévén, fl. fent megnevezett 
járőr által letartóztatott, és a különitmény helyé
re kisértetett ; itt kikérdeztetvén, nagyon r.avartan 
felelt, és bár semmit sem vallott, mindazonáltal 
bekisértettem Kolozsvá,rra, a hol 2. számn tény
vázlat mellett a királyi törvényszéknek átadatott. 

Ugyanezen járőr által letfll'tói:tatott Lázár 
Tódor Sztnp szkerisorai gyanus egyén ft mariseli 
rablásban való részvét alapos gyanujáért, - mint
hogy ő hollétét a mbhls idejében igazolni nem 
tudja. - Nevezett nem vall semmit, de mint
hogy llIegszökésétöl kell tartani, szabadon boesát-
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ható nem lévén, további kinyomozásig fogva tar
tatik. 

Folyó hó 27 -6n pedig Popovits János őr
nlester, Pap Sándor és Nagy Sándor esendő rök
ből álló járőr lapusi Dallcs Gyermánnét és a 
nála levő Ávt'ám Tolomeu Gyonk nev ü gyanus 
egyént tartóztatta le azért, mivel nevezett nő há
zánál (férje ökör- és Jólopásért börtönben van) 
folyó hó 17 -én tartott házmotozás alkalmával 
csak l forint 28 krajczárt talált, s midőn folyó 
hó 27-én a ház felé közeledett, előbb a meg
nevezett gynnus cgyén a járőrt megpillantván futva 
tért be a házba, - a jfíl'őr ntána sietvén, úgy 
az asszony mint a férfi nagyon meg volt ijedve, 
mivégből a ház ujból megmotoztatván, egy deszka 
szekrényben lévő bőrzacskóban (mely látszólag 
csak ugy volt bedobv1t a szekrénybe) 83 forint 
81 krajczár , egy más zsacskóban 12 krajezár, 
egy cserép csuporban 6 frt., egy más cserép
csuporban 2ü krajczár és egy fadézsácskában 1 
forint 48 kl'ajezf\l', tehát összesen 91 forint 6 l 
krajczár, - ezenkivül Á vrám 'l'olomell Gyonknál 
21 forint 50 kl'ajczár találtatott, 

Minthogy nevezettek nem tudtük a pénz hon
nan ered és ét yagyis birtoklását igazolni, letartóz
tattak, és a különitmény szállására kisértettek. 

Minthogy a gyallusokat senki sem akarta az 
itteni községekben feljelenleni, alól irot! és Gálffy 
hadnagy lH azon cselhez folyamodtunk, hogy cl
hireszteltük, miszerint azon esetben, ha a rablók 

11. 
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kipuhatolása nem sikerül, egy Z>is7,16alj katonaság 
fog Albák, 8zkerisora és Nyágm községekl>c bo
szállásoliatni, és ezen zászlóalj lartlLsát a hlÍl'oll1 
közsóg viselendi, 

Ezen fenyegetés hatott, a községhil'ák aWll
nal megigérték erélycs közrcmüködésüke t fr rab
lók kidcl'itésóre, és a Ir ü l ö n b e II i s n a g y o II 
derék és ü gye s i\lorkán Todol', s zkel'i
sorai biró nak egy hesug6ja ti Ital sikerült 
megtudni, 1J(1gy LÚÚll' Petru Sztup alui Lázár 

, Niculai szkel'isorai lak os részt vett IL rabkLsGall; 
adószedés ürügye alait 'l házhoz menve, sikerült 
II birónak őt letartóztatni, s egy épen nrra por
tyázott.t i1rörnek átadván, a különitmény száll lL
sára kisérletett, hol "Ióliroltnak kimeri tő vallolli ást 
tett, melyct ide mcJJékclek , (Ezen valloJmis szó
szerint igy hangzik: 

"Folyó hó 8-án a Zsarnozsi nevü AlJnik i erdő
ben dongúk csinálásával levén elfoglalva, körül
belől déltájban hozzám jött szkel'isóra lozésti 
D o b l' a J II o n alui II a l' h u l a, és felszólitott, 
hogy menjek vele, én kénleztem, hogy ho v,l? 
és erre D o b l' a J II o n azt mondá, hogy menjek 
csak vele ogy helyre, majd ott lllegtuJ om, I<Jn 
nem akartam monni, s azt áll itám, miszerint dolgom 
van, ll em mehetek vele; mirc Dobra kinyilatkoz
tatta, hogy ha nem megyek vele, ugy itt azonnal 
megöl. 

EZCH fenyegetésre mentem Dobra Jnonnal 
min tegy 2 puska lövésnyire, es ott az erdő sü-

)' 
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l'üjélJell vá!'akoztak ránk L á z II r T o ti o l' Stupa 
ös cnuek neje A n i k ó lezésti, L á z á l' T o d o l' 
ZsakelJi(]e, Lázá r J lir Tuluk lapusi, Vun tu
l' fL I' l\ i c III a i alllj (: yOl'gye szeketurai, és S t á II 
J u o II lui Pé/rán nyágrai 1ftkosok. 

Mikor ezekhez érkeztünk, engemet a nálok 
volt 6 lónál hagytak, s a 60mbe!' f611'e vonult 
és együtt rövid ideig tmllicskoztak, a lovak hoz 
visszajöve, nekem' kiuyilatkoztatták, hogy ha velük 
110m l/Icgyck, ugy azonnal agyonü tnek, 

Ezután elindulánk Pétrásza havas felé, -
fo lytonosan az erdő között haladva, --- estve felé 
megérkeztünk a l'étní~za tetőre, s ott találtuk: 
L á zú r P é t l' e Tulnk, D u I' U s k a l' é t l' e és 
N e t o g y a P é t l' c Gia - llyágra lapusi - Pásku 
J lion lui Zapiska ske1'isomi, D o b l' a 'r o d o l' 
Háru ula fia skerisóra-Iozésti, és S t á II J li o n Ká
dár skcl'isóm,lapusi lakosokat, - tü"ábbá 6 k ö
l' Ö S \' Ü I g Y i (szkerisényi:) lakost, ezeket nem is
mOl'leJlJ, do egyet Zapusz"Lnak noveztek közillöle 

Volt olt még 4lapusi is , kiket egyáltalában 
now ismertem; wiml ÖSShe volt tehát 24 férfi 
és l nö, t.öbb nenl volt., mort én ll1egsz:J.ll1híltarn 
őkr l , 

l~zen egyének részben lőfcgyvcl'l'cl, részben 
lándzs,i ,'al voltak ell,ítvfl; a l,indzsáll kivül Stán 
luon lui Pétl'ál1lltÍI és még egy i~mel'etlcnnél fejsze 
is volt, 

LófegyYel'l'cl cl volt látva Dobra J lion Ini 
Hal'hula, ennek fia 'rodor, L,\zál' Tódor Stup, 
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Vunturár Niculái, és a magyarországiak közül 
hárman. 

A találkozás után ismét félre vonultak és 1 
óra hosszat tanácskoz!ak, - engemet és Lázár 
Todor Sztupa nejét visszahagy tak a lovaknál, s 
igy nem hallottuk a tanáeskoz,lst. 

Innen tI tanácskozás után gyalog azonnal 
elindultunk Marisel felé, nlÍnket (Lázár Pétre és 
Lázár Todor Sztupánét) vissza!Jagyva a lovaknál. 
Mintegy 4 óra lefoly ta után, magukkal a biró 
lovát is Ilyergelve hozva, - a nyeregbe egy iltal
vetö volt téve, melyből, vászon nemü látszott ki, 
_ a kinek lova volt felült rá és a gyalogosok
kaI együtt haladva, visszajöttek IL Pétrásza havasra. 

E közben vin'adni kezdett, és behuzódva az 
erdőbe megállottunk : a lovasok leszálltak és bel
jebb huzódtak a nevezetesebb gyalogosokkal az 
erdőbe, és ott a prédát elosztották. Az osztozkodás 
körülbelül 2 óra hosszig tartott, s ekkor vissza
jöttek a lovakhoz. -- A Zapuczállak nevel,ett ma
gyarországi ember nekem átadott 2 darab 100 
forintos bankjegyet, 1 drb porosz birodalmi tal
lért, G darab osztrák birodalmi tallért, 9 darab 
új ezüst forintot és még nehány 1 forintos bank
jegyet, némi ezüst és réz váltó pénzt is ugy, hogy 
össY.Csen 245 forintot kaptam. 

A pénz átadásánál csak annyit mondott Za
pue~a, hogy tedd el és hallgass!! Ezután az 
egész banda megesküdött és fogadkozott, hogy 
lm elfogatna valamelyikök, még akkor sem vall , 
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ha dl.ll'abokl'a vágják is, és verje meg az lsten, 
a ki áruló lesz közülök, - mire szétoszlottunk, 
kiki ment a mag,1 utján, és IÍn is yisszamentem 
donga csinálási munkámhoz, folyó hó 9-én estve 
pedig haza mentem. 

Folyó !Jó 20-án, midőu a esenuől'ök által 
elfogattam , Netogya Petru Giahoz mentem, s 
ez azon üriigy a,latt, hogy majd ő jobban el 
tudja tenni, a két százast elkérte tölem azon igéret 
mellett, hog~' majd ha ügyünk eldőlt, ismét visz
szaadja . 

Eu a két százast átadtam, és ,1Z óta Dobra 
Juon eltünt, nem láttam többé. 

A szalonnát és húst a rablók elosztották egy
más között, de nekem nem adtak belőle. 

A biró dupla jJuskfíját hogy ki vitte el. nem 
tudoIll, do az egy esövüt nyágra-Iapusi Lázár 
Flora lui llie Tuluk, - a forgó pisztolyt pedig 
Dobra Todor llarhula vitte magával. 

A vászon tárgyakat, a biró lovával együtt, 
a kÖ l"ösI'ölgyiek vitték magukkal , és a lóra nézve 
abban egyeztek meg, hogy va,lahol 3, havason 
agyonlövik, nehogy nyomra vezessen.") 

g vallomás lllán azonnal lllozgásba hoztam 
a rendelkezéseID alalt állott összes erőt , ugy innen 
mint Topánfalvál'ól , s magam is kimentom Szke
risol'ára, Nyágrára és Szekcturára, minthogy itt 
voltak II legveszélyesebb rablók. 

Nyágnín azonban ll1egtudtam, hogya leg
veszélyesebbek egyike N etogya Petru Gia egy 
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lólelwl' t:;cuerrel lllál' folyó hó 21-én kiszüköU 
PancsovlÍl'a, hol egy Juon nevü bátyja molnár, 
magával vitte feleségét és egy 4 óves fiacsk{bj:.\t 
is, valamint nemcsak rt neki jutott prlÍcI~1 részt, 
hanem rt v,dlomllst tett Láz{lI' l'etrunak jutott s 
ettől elesalt 200 forintot is, 

Ezen veszélyo, szökevény elfogat;l,sll czélj,í,
bóJ szükségesnek vél teni a pancsovai szolgabi rói 
hivatalho~ cgy sürgöny t inté7.J1i , - fogalmazvflnya 
visszrtkél'őleg nlOllékelve vall, 

A ballda IcgvciizélyesclJiJ tagja - a Y;apu('zá
nak esufolt - Hok .Juon fon,lezoi. IJiharmogyci 
lakos, valalllüll oIlllok kél vagy három trslvél'P.; 
mintllOgy ezekkel Popovits őrmester egy ezred
ben szolgált s őket szclllé lycscn ismeri, őt kül
döttem egy erős jál'örrel elfogatásukra ; m<Íg nem 
vonult bo, oredményr't uelil tudom, 

A nyert vallomás alapjttn eddig leta.rtó;\tlltott 
szeketurai Vl111tunil' Niculai (Kl1lieza), nyágm
lapusi L,iz,ú, llie Tuluk ós ennek Petru fia, fO!l[\()zi 
(biltal'luegyei) Bok .Iuoll 'lilIi CflpU, Bok Jakab 
és Bok Al'szenie testvérek és 1<'cl'Í<'si Gyorgyc. 

'l'ováblJá a rablás ban való részvét alapos 
gyanujáél't letartóztatott Iflpusi Ál'ráll Todorneu 
Gyonk, t>zuts Juon Jui Trifán. Balla Juon UsurJik, 
l'~sza N ienlac alui Flol'i, Lázár J 110n Alexandl'u, 
Lázár '1'odor lui Alexandru ós Danes G yel'lllá llné 
születelt t>zucs Mária. 

.Le van tfll'lóztatv~, móg végre Dobra .hlOll 

HarhIlla frll'H"ge azér!, mivel fl l'ablásban részt 

Ili!) 

vett férje 0S egy fi<1nak hoJlétél flIcgllJolldalll Iil'llI 
aka.Jja. 

A L,\zál' Pel.m "Itnl I1lcgnovez(,tl.t'k \; ()/I Ji 
megszöktek l,,\zál' F'lora alui lJie 'l'tJiuk, Illlrll sli<l 
Pietl'l1, Nctogya. Pietl'u Gia, Dobra Juon alu i 11111' 
Inda ós enuek 'l'oclor fia ('s vrgre Li\úLI' '!'odor 
Sztnp felesége. 

Ez utóbbi állitólag ü,l'ulafehénü 1' .. 1(\ , a 
többi mind I';nlélyból ki s;\ökött. 

Most gYÜjtet" 1I1 lIyOlllOZÚS kÖ7.bc lI II KZ(' III1"I,1 
leinísokat, hogy nyomozó lel'élJel va l6 olcliizl;,Ok 
eS7.közölteth essék. 

L{LZftr Petru vaJlomásitt éppen akkor kaptalll, 
midőn az aliiszti tanonczokat hel'ollllltatui akar 
tam, - a valJomlÍs vétele ul,ín azon ban n ,z, ,j 
gálat érdekében azonnal iildijzé~re iuditolt'lIll. I"~ 
addig nom is nélküJözhotcrn öket, mig II l () 1<"'1 l.\' I 
erősités meg nem érkC7.ik, 

Popovi ts ÖI'IUüstCl' és fl 4-cIik s7.árnylioli 2 
csendőrt még szinte nom vonllltathattam 1)('. fIIC'I'I 
Popovitsot Il~g.\'on nehezeD nélkiilüzbetuém. Bihar 
lllegyében csak is ő lllüködhct credm611,1'1l,\'"I, 
minthogy ottan ogyedül neki vau ismon'tKllgl', " S 

elll18k folytán sikerült is Ilitgyon szél' ür"d 111<\11.1' ''· 

küt clc\rni, II 1Janda fejét is ií turtú~,ta(ta l" "'H 

egyszer még , II Illcgérkoző Vi7.Sgáló bizollslÍg :'tIlIII 
foganatositandó kihallgatások ulúll ujbúl úl k"II"lld 
mennie Fonáe7.ra . 

l~d clig a jHlhatolhsokra ,"s a. 1,,1111'1" 1.1:<1,,11111, 
kihalJgat,ísál'a fektetve a fÖf,ul.l'l, 11 ('111 igl'll ,,' li"1 
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tem magamnak időt a pontos jelentéstételre, - a 
foglyok elkisérése után azonban jelentéstétcleiffil'c 
is több időm leszen, s különben is, ha biztosan 
kiderül, hogy a megugl'ottak meszszebb távoztak 
a vidékről, nom lenne értelme hoss~,as itt mara
dásomnak; - a kellőleg megerősitendő topánfalvi 
őrs tökéletesen megfelelend annak szemmelturtásárg" 
ha egyik vagy másik szökevény haza került, hogy 
elfogja. " 

A bűnszövetsóg fejének, D o b r a J u o n Hár
hul ának elfogatásáról ezeket olvassnk: 

"Ma este (október hó G·án) 8 ó r a k o r b (J

é r k e z e t t j e I e n t é s s z e r i n t Erőss Áron őr
mester mai nlLpon Szkerisoráról jelenti, hogy 
Dobra J non Harhulát, ki a muriseli rablóbandát 
szervezte és vezette, 6-án éjjeli 2 és;) óra között 
egy erdőben a szkcrisorai határon feltalálta, de 
ez ébren lévén , a járőr megpillantásfLkor futásnak 
eredt: Erőss őrmester egy lövést tett. utánna és 
valószinüleg megsebesitette. minthogy friss vér
nyomok voltak reggel láthatók. 

A sürü fenyvesben azonban nem sikerült őt 
fcltalálni; üldözése erélyesen foly, és másnap reg
gel a vi~sgáló biróság, valamint a.lólirott is (Göth
mann hadnagy) lL helyszinére megyünk. 

Erőss őrmester járőrének sikerült Dobra J lion 
Harhulának a rablásban részt velt 'rodor nevü 
ih"t leütrtóztatni, és két csendőr fedezete' alatt a 
különitmény szájlására beküldeni." 

Oktober 8-án pedig ugyan ez ügyben ily 

• 
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jeleni:ést tesz: .Folyó hó 6-án kelt .felterjesztésem 
kapc~ában jelentem, hogy Erőss Aron őrmester
Hek f. hó 7 -én este sikerült egész napi üldözés 
után a megsebesitett Dobra Juon Harhulát le
tartóztatni. -

Folyó hó 7-én reggel korán a vizsgálóbiró
sággal kimentem Szkerisora Lezestre, hol Har
hula saját háiában őriztetett. A topánfalvi járás
orvoS úr s"illte megérkezett, - rövid idő mllh-a 
a bizottság után; - a megsebesült rablót meg
vizsgálta és azonnali kórházba sz:illitásilt elrendel
te, mi ítZOllnal a helyszinéről meg is történt, -
a kolozsvári börtön-kórházba. 

A lövés lL rabló állkapcsait elroncsolta, va
lamint nyelvét is, - vallomást tenni ennek foly
tán nem tudott. 

Az eddigi vallonuísok szerint Harhula volt 
a rablás tervezője, és az erdélyi mblók vezetője. 
A magyarországiakat fonáczi Bodok Juon Capu 
vezette, ki szinte fogva van. Ezen két vezére n 
kivül még 8 van letartóztatva, a kik arablásban 
biztosan részesek; -- lelartóztatandó még 14-
15, ezek nagyobb részt a BánátbfLn és ellnek vi
dékén csavarognak csebrekkel és abroncsokkal, -
a nyomozás erélylyel foly; de miut{tn a nyomo
zottak nem jönnek haza, egyelőre eredményre 
kevés kilát:ís van, miért kértelll a vizsgáló biró 
urat a nyomozó leveleket mielőbb kiállitani és 
szétküldetni. " 
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Göthlll alln had nagy új' kiküldelésé lJő l - 12 
gonos~tevö rl fogatásfI után -- novombol' hó 5-én 
tért Yi~sza nagy-enyedi rí llomására. B Hzerint a 
bűnösök erélyes üldözése egy huzamball majdnrlll 
:l 1111 napig tn,rtot!, mig elvrgre is a cselldő l'ség 

teljes dicsőségével ért véget. 

Időnként te rm ésr.ctesen fl belügyminiszterium
hoz is tétettek megfelelő jelentések; de ezekn ek, 
valamint 'IZ egész ügy tov,iiJbi lefolyásának rész
letes tlU'gy'1hísa SW l'élly könyvünk kerctót túl 
ltalaJná. ]<Jlég legyelJ tehát még annyit elősorol

nunk, hogy fl bűoszövetség tagjfli közül 1882. l'l' 
április hó l4 én még 8 egyén, kiknek uevoi ic;· 
mOI'desek I"oltflk, kóbur élelluódjn mintt nom vo lt 
kézl'eh,itve; nom sokll l'H. '1zo11bnll ezek is ue
fOgflttllk, s 1\ sonsatiós biíllligy Jllég ugyallilwn 
rl"ben lebonyo líttatott . 

A kolozsvári kir. ügyészség, vtl,lamin t a ma
I'osváslu'holyi kir. főligyés~ség is teljes elismeré
s ükk~1 ad6wnk no ]Jvomozá~],a.n részt vett c:send
őröknek, és E I'Ő S s" Á I' o n, valamint P o p o v i t s 
őrmestereket legfelsőbb helyen kitüntetésre ké
rik ajtínhllli , a mi llleg is történt ; minek fo ly
tán f 7,i']; it k o I' o II á s e z ü s t é I' ct e rn Ir o l' e s ~ t
t e l diszittettek fel, [I többi legénység a mi .. 
Iliszteriufll tól dirsé l'ő okmányt és )Jénzbcli jutnI
mat kapott, - Glllffy és Göth lMnn ltadnagy 
urak pedig l e g f e I s ó b b e l i s ru e r é s b \J n I'é
szesíttettek. 
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Ámbár elűad,isunk ez ügyben kissé már is 
hosszul'a terjedt, dc olvnsóink szives elnézését 
rem-e1j ük azért, mivel legczélszel'übbnek gondoltuk 
egy rabló ülflözés képét, melyre !Jntározott tit
lI1 utatások kiilönben sem fldhtltók, teljesen fl gya.
korlat szerint bemlltatni. 
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Az eltünt házaló. 

A Nagy-StÍró ös Garam-Mikola kö~ti útvona
lon egy házaló tÜtÜ el. Fl házaló (Kastentri.Lger) 
már több év óta ismeretes volt a vidéken, s 
időnként való megjelenése valós,ígos esemény volt 
a jó garam völgyi népnél. A gyermekek üjongYl' 
kiabáJt(tk, hogy "itt a czitronyos, itt a czitl'onyos" ; 
mert sokszor adott hol egyiknek, hol másiknak 
játékot vagy czukrot. - Eltünése előtt a sárói 
vendéglőben étkezett, és több mikolai emberrel 
beszélgetett, miközben határozottan megigérte, hogy 
még ugyanaz nap estére Mikolára megy; mivel 
azonban igéretét be nem váltotta, ismerősei más
nap tudakozódtak utána, s ekkor kitünt, hogy az 
illető hajnalodáskor valóban útnl kelt Mikola felő; 
de hogy hova lett s mi történhetett vele, senki 
sc tudta megmondani. 

Eleinte azt hitték, hogy az őt épen útban ért 
zivatar és szurok-sötétség miatt eltévedt, s vagy 
a határon bolyong, vagy talán neki ment a Garam 
folyónak, melynek meredek és magas partj áról a 
vizbe esett és ott lelte halálát. Körülbelől három 
napig tartotta magát ez a feltevés, mig elvégre 
a Nagy-Sa1l6ban állomásozó esendőrök fülébe is 
eljutott, a kik aztán erélyesen hozzáfogtak az el
tüntnek kereséséhez. 
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A csendőrök nom tartották valószinünek, hogy 
az illető vizbefuIt volna; mert tapasztalás szerint 
a Garamba fuit egyének hullái 2 - 3 nap alatt 
mindig elő szoktak kerülni; de meg aztán a fa
ládácska is eltünt, melyet a hátán hordott, pedig 
ez bizonyosan a viz szinén mamdt volna, és igy 
lehetetlen, hogy az anafelé levő sok malomnál rá 
ne akadtak volna 

Hiába való volt azonban mindenféle talú,lgatás, 
hiába kutattak lít a csendórök minden bokro t és 
gödröt, egy hétig semmi nyomra se akaclhattak, 
és már fcl is hagytak a közvetlen kutatással, a 
jó emberekre és a véletlenre bízva a további fi
gyelést, illetve a rejtély megoldását, - midőn 
egyszer csak egy pásztor ember állitott be az 
emlitett csendörlaktanyába és jelenté, hogy az el
tünt házaló ládtÍját a sárói határon egy kis hid 
alatt, hová ó az eső elől huzódott, fl földben elásva 
megtalál ta, - oly módon, hogya fl'issen felhány t 
földben botjí~Yal turhllt . 

Az elő került ládácska tele volt vérfolttal és 
tartalma hiányzott; világossá lőn tehát, hogy J á
nos bácsi (közönségesen csak ügy nevezték az 
eltünt házalót) rablogyílkosság áldozata lőn, .. 

Van N .-Sár6ban közvetlen az országút mel
lett egy czigállytelep - körül belől husz viskóval 
és tömérdek sok pm'déval, - itt fényes nappal 
is majd lehüzzák a kocsiról a boldogtalan utazót, 
kit sorsa arra vezet, Bámuland6 tüdővel és gyor~it
sággal kisér a meztelen raj; hányja a czigány-
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kereket s táuczolj~ ~ I'ókaüinezot mint a furglÍ
S7,(Q, és ha egyik oltlalon lllüvés~etükkPl leküthrtik 
ilgyelmedet, bi w nyoR lehetsz benne. hogy fL másik 
oldal on legal >tbL iB kenikszögedet (ba mást nem 
lohot) ellopják. - I gaz,l n ős i , patriaJ'('halis 
indulatr n vn ll fl hatós,lg azo n kegye s 
e lnéz ése, mel y lye l c holló és hi é na te
l e pet épen a l eg n agyob b közl eke dé s i 
vo ual m ellett m eg türi, vagy bogy l eg~hlbb 
a gycrmekeket iskolúbn járni rs valami mc~terRé
get tanlllni nem kpuyszeriti! - I~ sorok irúj,l I ég 
nom l>tttfl már ezt a v,innegye diszót, do lia lIlég 
most is ablJan a botrányos üllapotban volna , mint 
volt o~előtt, valóban megércJ emli , bogy a köz
ilgyelem ni irányoztnssé k. Hi sz lII,ls fajbíból is 
van elég szegényember és gonosztovő is c vi
lágon, de ilyen rablób?lnd?l csakugyan ritkitja 
p'"jút. 

Erre it veszedelmes helyre esett ?I szóban 
forgó házaló meggyilkol,isáu?lk és kimblásának 
gyanuja. Azonn?ll megmotoztatott az egész telep, 
de hiába, 11em találtatott semmi búnjolvéllY. 

lJy körülmények közt · az illető örs nem te
hetott mást, mint folyton ügyeltetni fl kÖl'1lyék 
gyanus emhereit. 

E czéiból (les,Ulások tartásá,ra) Nag-y-S::íróba 
három csendőr vezényeltetett ki. - Megjeg-yzendő, 
hogy ez az esemény még akkor történt, mikor az 
űrsök lébzáma 10 - 20 főből állott, s igy minden 
szolgálat teljesitésére jutott elég csendőr. 
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A z ellllitet t 3 csendőr már 6 -- i nap óta 
tcIJ",itelte éjjel-nappal a rá bizott felad?ltot, s már 
valóvan kczdt!'k lemondani a reményről , hogy 
valaha elókerüljön a kerese tt büntettes, ha csak 
különös "életlen fol.vtán npm fog J ~pre kerülni; 
mcrt hát a közmomlús is azt tartja, hogy : "N i n c s 
oly titk os dolog, m ol.n t el lehet takar
n i; III e r t II Z t nl é g fl t Y ú k i s k i s ~ o k t a 
k a ]J a I' n i. ".- Most az ogysze r ?lzo llb?ln nem tyúk 
knpa rt" ki, hanem egy sötét. zivataros éjszakán 
az ébe r ligyeJl' lUlIJcl lesbell állol! usendöl'I1ck si
kerül t rt rejtélyes iigyet teJj e,;clI kid el·iteni. fl minek 
törléne ll' küliiniJen igen I'g\~szorü. 

A község déli kijúmt,illál köZvetleli nz 01'

sz,ígút mcll(,1t egy nagy kort torii! ol; ennek ke
riIPsu mellé Ilúzúdott Illeg a ~"' II,jÜI·. KegyetJ(l.lI 
idő YoJt, s már , zinte unta" dicsö&éget; de 
tudnI , blJgy a gOlJosztc\~iík épen az il,Ven csúf 
tljet '7.0kták t6nykedJlsükl'c felhasznál ni , nem moz
dult hdYI' l'ő l, s ezt igen helyeson is tevé, mert 
midőn már il lelkek órája is elm ult, az országút 
fe J ő l gyönge neszt hallott. Ekkor, fül~vel a földre 
lefekve, liallgatócizott, s igy megleh elüsell tisztán 
ki\~e b ette, hogy nl ezitlábos ember halad az úton. 
Hirtelen ő is leveté úsizmáit és nesz nélkül haladt 
az il'~lUY fel é, fl honuan il zörejt ha,Hotta. Időnként 
meg-megüllt, s fülét a földre nyolllva, figyelt; mig 
végül észrevette, hogy az ismeretlen az útról 
északft'lé letért. 

Csendől'ünk tökéletes helyi ismerettel birván, 
l.:s6ndÖr elet. 12 
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tudta , hogy az emli tett irányban egy téglavetö és 
agyagásó göd ör van. - A sötétségben mitse lát
hatott ugyan , de éles IHIllása után táJékozódva, 
a tégla\"etö gödörbe követte az ismeretlent; itt 
megszünt " zaj , - nehány pOl'CZ mulva awnbun 
különös hang üté meg fü lét; mintba aczé ltárgyak 
ütódtek volna össze. A bátor cscndőr mint a 
gondolat termett ott, a honnan e nesz jött. Mcg
ragadta a nesz oko zóját, a kiben il meggyujtott 
viaszgyertya világánál egy vén cz igány személyóre 
ismcrt , s épcn rajtakapta őt, midon egy pincze

. SWI'Ü gödörben a boldogult házaló jlorték'bj'.it a 
földből ki.:ísta, ~S némely tárgyat (késeket, ollókat, 
szalagokat stb~ eláru sitás vógett ma,gához vett. 

A yén gonosztevő most nHí,' nem tagadhatta 
a rabló gyilkosság elkövetését. - A szegény h,l
zalóval igen egyszerüen végzett . Egy hid alá 
bLíjva megleste, midő n arra ment; ólmos botjával 
fejbe üté, s midőn elesett, bicskájával kétszer 
mell be s;,úrta; miután pedig meghalt, váll tÍra vette, 
és az úgynevezett " fiízéki tó ig " vitte, hová a holt
testet - előbb levetköztetve és a nála volt 27 
krajczárt elvéve - bedobta. 

A vizsgáló biró a helyszinén megjelenvén, ogy 
egész nap kerestette a holttes tet, mert a czigány 
nem tudta hat:írozottiln megmondani il helyet, a 
hová bedobta vo lt . Kegyetlen csipős hideg novem
beri nap volt, s a tó tükrét már vékony jég bo
ribi. A rongyokba öltözött czigány kékült, zöldült 
a hidegtől. A vizsgáló biró és a csendőrök is el-

:\ 
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veszték türelmüket, és szidták a vón blinöst, min! 
il bokro!. 

I~pen egy csapat vadkacsa száll t a nádasb'1 
éjje li nyugovóra, midőn a czigány fog \'aczogyn. 
és formájából rémitően kikel t arczczal :íllt mcg 
n. tó partján, s ujjával a tó tükre felé mutatott, 
de egyetlcn-cgy szót se tudott szólni. Ezt a jc
lenetet, a mi mos t következett, soha sc lelJel cl
feledni. 

A vi7,sgálóbil'ó a czigány t i{üldte be a vizbe 
á ld ozatáéJ' t, kinek lábahegye ltítswtt ki a jég közü I . 
Reúsegett n. jég, a mint a gonosztevő beljebb
beljebb hatolt a tóba, s mégis a 10 lépésnyi tá
vol~ágig , hol a hulla \'olt, legn.lább hatszor törl é 
arcz,íról averitéket ; midőn pedig a lábn.t meg
fogta 6s áldozatát kifelé hlÍz,í, arczána k rémítő 
kifejezését leirni lehetetlen. ilye nnek csn.k is a 
pokolban tüze~ nyárson sütögetett elkárhozo ttak 
arczát lebetne képzelni. 

lI Lemcnöben volt a 
Nap, piros volt arcza ; 
Vad haragga! vetett 
Végső tekintetet 
A véres piaezra. ~ 

Ezek után a további teendőt az igazslj,g
szolgáltatás végzé, s itt elég azt felemliton6m, 
hqgy a kegyetlen rablógyilkos hóhér-kézre került, 

12' 
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Egy csecsemő megmentése a lÜzből. 

Nemesszegi N e messzeghy Kál mán 
csendőr őrmester Boguál' Lajos esendörrel a' keszt
helyi őrsröl 1884. é\i szeptember hó 28-áll rendes 
szolgálatban lé,én, 0pen 'I zaJa- fi z,íntó i sz őlöhe 
gyen porlyM.oll, midőn délután 5 ól'atájbílll ogyi k 
hajlóknÍlI tüz ütött ki. A járőr ezt pszrevévl', 
rögtön a hely szinére sietett, de mirl' oda rrt, mát' 
akkor J(igyófii ,János ugyallodll való lakos háza 
és mellékepiilelei hingb,tn állotttk, elannyira. hogy 
a l,\kóház, a,blrtk!'ámái és ajt:tja is j,wlÍban égett. 

A háztulajdonosnak felesege, Jelley Lujza, ki 
épen azon alkalommal két hetes gyermekágyas 
beteg volt, a vész láttára mrgrpll1ülve ugrott ki 
betegágyából és menekült az ildvarra, és csak 
midőn Inál' minden tűzben és lángban állott, jutott 
eszébe, hogy 14 napos cseC)scmőjét il szobi.ban 
bent feledé. Ekkor kétségbeesve, keze it tördelve 
fordult" körülötte lévi) polgárokhoz, és kéré őket , 
hogy mentsék meg gyermekét: de azt J1Hír akk~r 
senki selll bátorkodott csak megkisél'leni ~em, A 
járőr e válságos pillanatban érkezett a helyszinére, 
s tudom,íst véve az elöadoltakl'ól , ~emesszcghy 
Kálmán őrmester köpeny ét megvizezve és fejére 
teritve, a lángokon keresztül a füsttel telt szobáb:1. 
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hatolt; de csakhamar azon szomol'u . hirrel jött 
vissZH, hogy "kis gyermekel nem találta fel, -
s a kétségbeesett anyához fordulva, lIlegmag,va
rázt:1.tá Ulagának II gyenllek fekvő helyét: e7,\ 
ll1cgtlldva, köpenyé t egészen vizbe márt~í, fejére 
terité és ismét a szobába sietett, hol a (;secscmőt 
az ágy plÍl'll iti között sikerült fellahll llia , vele t. 
roskadozó házból kiUlcllekülnic, s igy őt a bizonyos 
tüzhaláltól megmenlenie. 

Több sz,crn tanll egyhangulClg azt íI,llitja, hogy 
N emcsszeghy Kálmán az égő házba v,dó behato 
lás áltttl személYl's bátorságálHlk bálllulandó jeiét 
ad la és a mQ>;1 is <'-Jelben levő csecse mő meg
llIentését kl'tségell kiy('d s'lját életr' koczk :í~tatás,í
"al eszközölte B ezen kj,' ül a mcgégéstől még 
számus tárgyal is me.!!!űéll te ft. 

A polgt\I' i hatóságok c nemes és önfeláldozó 
tettet llléllitnyoh'a, lübbször nevezett őrmes ter 
ki tünlrté,ét kicsz!;özölni kérték, S minthogy a 
ténynek az előadottak szcrint történt véghetvi tele 
kétséget nem szen\·e.dctt és IJlinthogy II tény széles 
körben a CSendö l',;ég i intéz mény iránt is igen jó 
hangulatot keltett , enuek eddigi jó hirnevét gya
rapitotta: NCIIICS"".,g llY Kálmllll őrmester jeivé
nyes kitüntetés l'c aj:Íldalua is hozi\,tott, és l',nnek 
fol.l' lún fLZ ez,üst ér dc rnkel' esztte l díszit, 
tel0tl feJ. 



XX. 

Lázadók lecsillapitása. 

Eczel közsóg előljárós,iga azt a határoz:ltot 
hozta, hogy a község KlefIern nevű közlrgelője 
a közös használattól elvonassék, bekerittessék és 
haszonbérbe adassék. A községi előljárósfig ennek 
folytán <1 nélkül , hogy ezen határozatot rendes 
szokás szerint a templom előtt kihirdette volna, 
a l egelőt bekeritette és megőrzésére 3 pásztort 
állitott fel oly meghagyással, hagyott scnkinck 
se engedjék meg marhákat legeltetni. 

A lakosság nagyobb rósze és főkép a sze
gényebb osztály - miután a község másik lpgelöje 
nagyon messze van és különben sem terem a 
ruarháknak elegendó tálJanyagot, - ezen határozat 
és intézkedés által anyagi érdekében sértve vélve 
magát, Kartmann köz~égi biró háza előtt össze
gyűlt és ettól a legelő felszabadítását kérte. -
Erre Kartmann községi biró összehivatta a bizott
mányi tagokat és e tárgy felelt tanácskozott; a 
bizottmány azonban előbbi határozatát változatla
nul fentartotta. - Erre a tömeg izgatottan eltávo
zott, összebeszélt és délfelé a tilos legelő őrzésére 
felüllitott őröket elkergette, a keritést lerombolta 
és marháit a tilosba hajtotta. 

......,.... 

% 

<I> 

fl 

I 
í 
", 

• 

183 

A községi előljáróság erről a berethalmi 
szolgabirói hivalainak jelentést tctt, és ez a III e d
g yes i Ő r s p a r a n (; s n o ks á g o t f e I s z ó I i t á, 
hogy egy erős jál'őrt adjon Eczel közsóg elől
..iMóságállak segélyére. 

Ezen felszólitás folytán Bősz Károly ór
m es t e r 4 cscndörrel Eczel közsrgbe ment, és 
SZlIllyOg János, Szunyog Mihály , Morva István, 
Tóth György és Virág J'IllOS ottani lakosokat, 
mint az erőszakoskodók fűczinkosait letartóz
tatta. 

Ugyunaz nap reggel e járőr észrevette, hogy 
sok cczeli lakos botlal felfegyverkezve SclmeJl 
gazdatiszt lakfLsa felé siet, és ezt (mint a legelő 
ügyben hozott határozat inditrilllyozóját) fünyegeti. 
Bősz őrmcster 1 csendőrt két esküdttel az 5 le
ta rtóztatott felügye letére visszahagyva, a más 3 
csenclőrrel, a biróval és a kisbir6val SclJncl1 laká- · 
sához sietett, mely előtt körülue l ő l 60 embert 
tal,ilt botokkal felfegyvorkezve és bószü!tcn tom
bolva. 

A járőr közeledéseko l' . ezen tömeg botjával 
a földet ver te és lázas kiabálással a legelő fcl
szabaditiLsát és a foglyok clbocsltlüs,lt kÖl'ctelte, 
kinyilalkoztatván egyszersmind, hogy e !knkező 
esetben nagy :;zereucsl,tlenség történik. 

J\[inthogy II biro és kisbi l'ó nelll mert a tö
meghez közeledni, Bősz őrlllcster II tornLoló tömeget 
a törvény nevében felsz6litá, hogy maracljon csen
dosen, e!pjök tárva HZ ellenszegülésük líltal el-

___ ~J 
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kövotendő IOrvé nys0rtés Rzo mor ll körelkrzlllényeit; 
llIiutáu azonuall tI kiabtíló , a tö lJbi hözül kül0nö
Hen kivt~ló és egy Ila gy boHal a j<'trör előtt ua , 
don,\zó Virág György npvü egyén '1ltaJ feltüzelt 
tömeg egyre kiabált és az cllgedelllll'sségről tndni 
mit sem akart, ft járő r Yirágot a tiin-ény nevúben 
letart ózta.tottnak nyilnín itá, de ez 11 ll'tftJ' tóztatás
nak cllene szegült PS a tömeget. hilla segitségül, 
melyetTe kész is IClt rolna , ha a három csend őr 
lőkószcn ta rtott fl' gyYprél'el vi,;f./,a lltlrn taHja 
addig, mig B ősz ÖI'lllosll'r a IdiLl,tóz ta,lást fogfllJa
tositott>l; és ellnck Illrglönénte lItir I! a töm eget 
szegzett szuronyn,l'al szétoszJatta, - Igy sikerült 
a járőmek crélycR és észszl' I'Ü el,iúás;Í.val a lá
zongókat minden fcgFHhasz nálat Il l'l kül lecs il i>t
pitani és 6 fóczlnkllsl Irtartózl:Ltni s a más 5 
letartóztalDtthoz kisrrni. 

Három csendőr[ fl fogl,vok felügyeletére visz, 
szahagyva, Bősz ől'Dleste r egy eseu dörre l a köz
ségi birónak fed ezeté ül " KletfrJ'1l 11 8 VÜ legelőre 
ment; az azon talált csorda el ltajtá~ánál és fl le
romuolt kerités helyrcáll il:i í'áu;U fl községi birónak 
segédletet nyujtott. 

A legelőről való vis,;zatprés kol' mintegy 100 
főnyi - botokbl ellátott - Jlf1pcso port álI lIt utját 
a járőrnek, s ismét a foglyok ol bocsátását és a 
l egelő felszabadil,'tsftt kórte , é, millt,in fenyegető 
állást foglaltak, többször up,'pwl! örllloster a tör
vény nevébpll fplszó lit,t őket fl szétoszlásra, ki
nyilatkoztat"a I'gySZl' 1 SI!tiwl, hogy >'I fog lyok,t( 
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semmi szin ala!t sem bocsátja szabadon és figyel
mezteté őket, Ilogy ha azok megszabaditására 
erőszakot használnának is , ezélt úgy scm érnek, 
miután ha a csendő r őrs nem is, de fl környé
ken állomásozó katonaság elégséges leend meg
fékezésükre , emlékezetükbe bozta a büntetés
képeni katona nes'l.áll,'tsolást is, Yégre megigérte, 
hogy ha maguk közü l négy korosabb embert 
válas~tanak, kik panaszukat okadatolvfl abirónál 
előadják , kész e panaszt felvenni és felsőbb ha
tóságuk elé terjeszteni, 

Ekkor a néptömeg, négyet kiválas~tva maga 
kö~ül, eloszlott, a nég) megbizott pedig a biró 
házánál sérelmüket e lőadta , s eUll ck megerősité 
sére 245 aláirást is Ilyujtott át az örmesternek, 
ki azt átvéve, figyelmeztette őket: mondják meg 
küldőiknek, bogy várj,lk be az ügyelintézését 
csendesen, mert e rőszakklíl nem érhetnek el 
semmit, sőt ellenkezőleg csak bajukat fogják nö
ve lni, 

Ennek megtörténte után fl járor a foglyokat 
Medgyesre kiséne, az ottani kir, járásbiróságnak 
tényvázlat mellett a 245 aláirással és a lázadók pa
naszával együtt átadta, 

Bősz órlllesternek ezen óvatos, észszerü és 
igen tapintatos eljárása, valamint az egész járőr
nek ez alkalom:nal tanusitott, határozott, férfias 
magat>'li'tása szolgáljon valam ennyi járőrvezetőnek 
és csendőrnek adandó alkalmaknál lltánzandó 
példáuL 
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Bősz őrmester itt dicséretre méltóan be
bizonyitotta, hogy higgadtság, órett megfontolás, 
férfias, határozott és a törvénynek tekintélyt pa
rancsoló, mindazonáltal a fe lbőszü l t népre engesz
telőleg ható és azokat meggondolásra téritő fel
lépés csalhatatlanul eredményre vezet. 
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XXI. 

A végzetes tréfa. 

llogy bÍlrmily csekély és lényegtelennek tetsző 
Illulasztásnak mi ly kiszámithatlan 0S káros kö
vetkezménye lehet, azt a következő esemény. -
bál' szomoruan, de hathatósan, - igazolja. 

A tekei őrsön egy jll.rőr, melynek egyik 
tagja H a l' c z o s Sándor esendőr vo lt. - szolgá
latból be\'onulván, az épen ebédnél ülő örspHrancs
noknál jelentkezel! s miután ez mit sem rendelt, 
fegyverzetét és szereIvéIlyét lerakta, illetve helyére 
akasztotta. 

Az ebéd véget érvén, s ki-ki a teendöje után 
látván, Hal'C'zos csendőr egyszcl'I'e csak igen rosz
szul lett, s ezt az órsparancsll oknak jelenté, és 
miután a betegség nyoma arczán látható is \'olt, 
általa lefekvésre utasittatott, a mi meg is történt, 
s el is aludt. 

A délutáni órákban egy temetés haladván el 
a laktanya előtt, valamenny i csendőr azt nézendő 
az ablakho7. futolt, mely zítj ra Harczos csendőr 
is felébredvén, ő is az ab lakhoz áll olt, de a 
temetés elhalad,lsa után ismét ágyához visszatért 
s annak közepére leült. 

V ég György I'róbacsendőr szintén oda hagy
va az ablakot, a többször nevezett gyengélkedő 
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bajtársa ágyához közeledett, s hihetőleg miután 
az alvás után a betegség jele bajtál'sán már nem 
igen látszott, e felett tréfálni kezdett, szólil\'án a 
többi bajtársait és az örs szakácsnét is, hogy 
nézzék, mily roszul van szegény, még az ágya 
is hideg. 

A tréfa egy ideig fo lyván, a beteg vagy 
gyengélkedő többször figyelmeztette Vég próba
csendő rt, hogy hagyja el ágyát, ~ utoljára azon 
feny egetéssel, hogy másként meglövi. 

A megszólitott cue nem haj tván, az ágy fe ~ 
jéhez közeledett, s a fogas elsö fogát megfogta ; 
Harczos e közben levette fegyverét a fogasJ'ól , s 
mivel V ég csak igen lassan hátrált, fegyve re zár
hengerét Harczos hirtelen kinyitotta s igy is útr ta 
be, akkor a fegyver eldÖ"rdü lt és V ég a lövfJdék 
által talál va, összerogyott s egy negyed órai idő 
után meghalt. 

Méltán és csodálkozva fogja mindenki kér· 
dezni. hogy ez mikép történt, mikép tö rténhetett ? 
miután a fennálló szabál.vok értelmében töltött 
fegyver nem lehet a laktanyában s annyival ke
vésbbé, mivel a fegyverek csak szolgálatba in
duláskor töltetnek meg az ő J' spal'ancsuok vagy 
annak helyettese jelenlétében, a bevonuláskor pe
dig ugyanezek jelenlétében ki kAli ürittetn iök, R ha 
ez megtörténik, lehetetlen ilyes minek elöfordulnia. 

Sajnos! de épen utóbbi körülmény, jobban 
mondva, szoros kötelesség elmulasztásiban rejlik 
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a szerencsétlen kimenetelü és egy bajtárs életébe 
. került esemény magyarázata. 

A járőr szolgálatba indulása idejében az 
őrsparancsnok szolgálatban szintén távol lévén, a 
helyettes a szabályszerü töltés személyes felügye
let"t elmulasztotta, s igy megtörtént, hogy Har
czos csendőr a számos erre vonatkozó szigofu 
rAlldelet daczára, fl fegyver"t csak három töltény
nyel töltötte mog ( kottő a tárcsőben , egy az adoga
tÓ{la n) , szolgálatból pedig bevonul ván, - habár 
társa saját puskáját az udvaron kiüritetto, -- Ö 
nem tette azt, s az akkor már honn volt örs
parancsnok a kiürítés köteles felügyeletét szintén 
elrnulasztván , megtörtént, hogy ezen csendőr fegy
verét megtöltve akasztotta helyére, s a tréfálás 
hirtf\lenségében ellnek töltölt áll apotáról h i h etőleg 
megfeJejtkez.vén, bajtársa életével fizAttette meg 
helytelen és semmi által sem igazolható eljárását. 



XXII. 

Ügyesen foganatositott letartóztatás. 

Nejének megöléseért egykor nálunk is kö
röztették Wipmann Róbert mél'1lököt, a ki jó előre 
megszel'zett álnévre szóló útlevéllel AngoloJ'szág
ból jött hozzánk, s itt a vflsutépitésnél kapott 
szépen jövpdelmező állást. 

Eseményünk idejében ép·'n a meclgyesi vona
lon volt alkalmaz\'a, s étkezni a város egyik 
kurta korcsm{ljába járt. Bősz K~iroly csendőr-őr
mester azt hallotta róla, hogy étkezés közben, min
dig tányérja mellé szokta revolverét kitellni; ezen 
körülmény öszlömé a nevezett őrmestert arra, 
hogy az illetőről titkoll bővebb adatokat szerez
zen, a melyekből csakugyan sikerült is neki meg
állapitani a kezdetben emlitett búntettessel való 
személy-azonosságát. 

Ezek után nem maradt más hátra, mint őt 
letartóztatni és a törvény kezébe átadni. Igen ám, 
könnyü ezt kimondani, de nehéz volt foganatosi
tania, mert az is tud va vo lt róla, hogy éjjel erősen 
bezárt szobában bál, és folyton fegyver van nála, 
a mi, valamint itt-ott elejtett szavai is, teljes el
szántságáról tanuskodtak. 

Ha tehát nyiltan támadják ől meg, okvetlen 
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ember{lldozat árán aratbattak volna talán félsj1{ert, 
mivel a legjobb esetben is öngyilkos lelt volna. 

Mindezeket jól megfontolva, Bósz őrmester 
az egyszerü nyilt fellépéstől tartózkodott, s a kö
vetkező eljárás által ért ezélt. 

Mindenek előtl a korcsm<Írost, ki nagy ter
metü, derék, izmos ember és előbb csendőr volt, 

. tervének megnyel'te, s midőn ez vendégeinek a 
szobába ételt vitt be, az ajtó mellett kivül meg
húzódot! őrmester gyorsan háta mögé került, a 
mi· :íltlll előidézte azt, hogy a vendégek első pil
lantása a kOl'{'smárosra esett, s igy ót nem csak 
hogy llem vették azonnal észre; cle sőt az illető 
búntettes még akkol' is nyugodtan evett, midőn 
Bósz órmester az asztalon levő revolverére kezét 
rá tette, s csak is akkor eszmélt fel hirtelen, a 
midőn a "törvény nevében" letartóztatottnak nyil
vllnittatott, mire aztán gyorsan menekülni akart; 
hanem ebben a hatalmas erejü őrmester által 
könnyen meggátoltatott, és a kOl'csm{ll'os segé lyé
vel azonnal meg is bilincseltetett, s igy aztán a 
törvény kezébe átadatott. 
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