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A~ ar((;lli lJOsta-rablógyilkosság 
kiderítése. 

Az aradi magyar államvasutak pályaudvarában - a 
város külterületén lévő gyárak nagy kereskedelmi 
forgalmára való tekintettel - egy önálló kezelés sel 
biró postahivatal áll a közönség rendelkezésére, 
melynek napi pénzforgalma 5-50,000 frt közt vál
takozik. A pénzszállítmányok és értéktárgyak egy 
kettős-záru vasszekrényben őriztetnek, melynek egyik 
kulcsa a hivatal egyik tisztviselőj énél, másik kulcsa 
pedig azon postaszolgánál áll, a ki sorrend szerint 
éjjeli őrizetet teljesít. 1891. április 25-26 közti éj
szakára sorrend szerint Pivovárnik János posta-

" kisegítő szolga következett éjjeli őrizetre. O mint 
rendesen, úgy ekkor is esti 10 óráig a hivatal 
helyiségeit kiseperte, kiszellőztette éR azután gondo
san elzárta, a mint ezt Demetro~ics József rendes
és Kis Péter kisegítő-postaszolgák ' jegyzőkönyvi val
lomása tanusítja, - ugyanis ezek voltak a legutol
sók a hivatal közegei közül, a kik április 25-én esti 
10 órakor a postahivatalból együttesen távoztak és 
Pivpvárnikot még életben hagyták hátra. 

Aprilis 26-án reggel 4-5 óra között, midőn a 
postaszolgák, - köztük Kis Péter is - a pályaud
varban megjelent.ek, a postahivatal utczafelőli vas
ajtóját kinyitva találták, bent a vasszekrény tárva
nyitva volt ' és az abból kiszedett pénzes-zsákok fel
vágva, tartalmuktól megfosztva a padlón szétszórva 
hevertek, Pivovárnik János pedig az éjjeli-őr pihenő 
1;lelyéül szolgáló mellékszobában ágya előtt vértócsá
ban meggyilkolva és ágypokróczával letakarva talál
tatott. Az eseményről , a városi rendőrség és tör~ 
vényszéki vizsgáló bü-óság azonnal él'tesíttettek. 

Legelőbb a rendőrség közegei jelentek meg a hely
szinén a kerületi o'rvos . kiséretében. Időközben a 
hulla eredeti helyzetéből - elég lueggondolatla-
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nuI - eltávolíttatott, a vért6csa felmosatott 8 a 
8zobabutorzat szétrakatott, úgy hogy midőn a vizs
gál6 biróság a helyszinén megjelent, már semmit 
sem talált eredeti helyzetében. Ezen elhamarkodott 
intézkedés - a mint a későbbiekből láthat6 - vég
zetes hiba volt és a bünösnek felette nagy előnyöket 
biztosított. 

A vizsgál6 biróság ily kÖloülmények közt a mennyire 
lehetett megállapította: 

aj hogyatetteseknek többen s a postaszolgálat
ban jártas egyéneknek kellett lenniök; 

b) hogyatettesek vagy már előbb rejtőztek el a 
hivatal valamelyik sötét félreeső fülkéjében, vagy 
Pivovárnik bocsáthatta be őket jóhiszemüleg mint 
ismerős egyéneket; 

c) hogyatettesek éjfél után 2-3 óra tájban kö
vethették el gaztettöket és Pivovárnikot előbb vala
mely kemény tárgygyal főbe Bujtották s azután vala
mely éles eszközzel nyakán mély és halálos szurá
sokat ej tettek, minek következtében az teljesen 
elvérzett; 

d) végül, hogy a vasszekrény egyik kulcsát Pivo
vál'niktól, a másikat pedig az illető tisztviselő 
asztalfi6kjának feltörése után kézrekeritvén, - össze
sen 9000 és egy nehány frt készpénzt s nehány da
rab régi ezüst és arany pénzt raboltak el. 

A vizsgálat folyamán többen távoli gyanuokok 
alapján elfogattak, de ezek ellen semmi positiv bi
zonyíték beszerezhető nem volt és 8 nap mulva 
szabadlábra helyeztettE:k. A gyanusított postaközegek 
között volt Kis Péter kisegítő postaszolga is, vala
mint azok a kik vele együtt a hulla ide s tova hur
czolásában résztvettek, mi vel ruházatukon vérpecsé
tek találtattak, de ők egyhangulag oda nyilatkoztak, 
hogy azokat a hulla forgatása és czipelése közben 
kapták és mert több hónap lefolyása alatt gyanu 
ellenök másként sem merült fel: 1891. julius ha
vában j ogerős birói végzéssel az összes gyanusítottak 
ellen minden további törvényes eljárás beszüntette-
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tett és ezzel ezen búnügy további vizsgálata a tör
vényszék részéről teljesen abba hagyatott. 

A csendőrség - mivel Arad törvényhatósági jog
gal felruházott szab. kir. város - a bűntény kide
rltésére ténykedőleg be nem folyhatott, mindazon
által éber figyelemmel kisérte az elővizsgálatotés. 
várakozó s figyelő állást foglalt el, - valamint 
arról is tudomással birt, bogyabiróilag teljesen 
fehuentett, de a mi részünkről folyton gyanusított. 
Kis Péter 1891 nyarán czipécz mesterségét folyta
tandó, Kis-Jenőn (szülőföldén) telepedett le, mivel 
állandó postaszolga minőségben nem sikerült bee. 
jutnia a postához. - Kis Péter 4 évig csendőr lé
vén,~~ a ' kisjenői örs csendőreivel feltünően ke
reste az összeköttetést, a laktanyában gyakran fordult. 
meg és akárhányszor dicsekedett előttük, hogy bár 
ő is volt gyanusítva a rablógyilkosságbani részvé
tellel, de ártatlansága napnál fényesebben bebizonyult. 
Hogyacsendőrökkel valÓ érintkezési viszony kere
sése és· ápolása nagyon lS érdekében állott Kis Pé
ternek, később látni ·fogjuk. 

Az sem kerülte ki a csendőrség figyelmét, hogya,. 
vizsgálat során Kis Péternek az ingén, a mell- és. 
vállrészen feltünő vérpecsétek voltak, mig a hulla
forgatásban résztvett többi társai l'1lházatán csakis a. 
törzsönalól voltak jelentéktelen vérnyomok. Miután 
Kis Péter csupán a hulla lábait fogta, ily feltünő helyen 
vérpecsétet nem kaphatott. Valamint biztos érte
sülés szerint tudva lett, hogy Kis Péteregyizben 
K.-JenŐn nagyot mulatott és bőven költekezett; -
mindoly fontos gyanuokok, hogy nevezett egyénnek 
állandó megfigyelése határoztatott el az aradi szárny
pal·ancsnokság által. Ebből kifolyólag Szabó János 
cz. őrmester kisjenői örsparancsnok még augusztus. 
hóban Aradra berendeltetett, a bűntény részleteivel 
és a Küs Péter elleni gyanu mibenléte felől alaposan 

* Felülvizsgálat utján végkielégítéssel 1889-ben lőn el .. 
bocsátva. 
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megismertetve lőn s megállapodás történt arra, hogya 
mig egyfe.lől Szab~ őr.m. Kis Pé,~er maga~a~tását, mu~a
tozása és költekezeselt K.-Jenon figyelI es egy telJe
sen meO'bizható besugóval szolgálatban léte alatt is 
figyelteti, másfelől az aradi rendőrség is ~llandóan 
-figyeltetni fogja Kisnek aradi összeköttetéseIt. 

Szabó őrmester megbizatásának kezdettől fogva 
teljes elismerést érdemlő ügybuzgalom és fáradhat
lan kitartással felelt meg. Kis Péter nagymérvű 
költekezései valónak bizonyultak s lassanként sok 
,-csellel és ügyességgel Kis Péter ellen egyre sulyo-
sabb nyomatékosabb bizonyítékokat szerzett, kifür
készve és pontos előjegyzésbe - véve annak min
den legkisebb kiadását, szokásos mulató helyeit, 
házi életét stb. Az ekként szerzett adatokból kitünt, 
hogy Kis Péter 1891 augusztus, szeptember, október 
és november hóban 8-900 frt , körül költekezett, 
nagyobb mennyiségü bőröket vásárolt hol Aradon, 
hol Budapesten, 50 és 1'00 frtos bjegyeket váltott.
Aradon és Budapesten többször nagyban mulatott, 
holott czipész mestersége után - melyet csak kény

'Bzerüségből és a közvélemény félrevezetése végett 
folytatott - 4 hó alatt alig lehetett 60-70 frt be
vétele. Miután Kis Péter feltünő költekezései és 
pénzváltásai felől az aradi és budapesti rendőrség től 
-teljesen megbizható és mindinkább terhelő adatok 
nyerettek, elérkezettnek látszott az idő ellene 
nyiltan is fellépni; ez okból a 4 havi megfigyelés 
eredménye 1891 november 18-án az aradi kir. tör
-vényszékkel közöltetett és a bűnvádi eljárás sürgős 
megindítása szorgalmaztatott. A törvényszék . ezen 
indítványt magáévá tette s Földes János vizsgáló bi
Tót bizta meg a vizsgálat megejtésével. - Az előre 
megállapított terv szerjnt 1891 november 30-án Kis 
Péter a lakásán meglepetett és bár d. e. 9 óra már 
..elmult volt; még ágyában heverészve találtatott. 
A csendőrség és a vizsgáló biró megjelenése mi ha
-.tást sem tett reá, a letartóztatási végzést egykedvüen 
fogadta és az ártatlant a legnagyobb ügyességgel 
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tudta szinlelnL A rögtön megejtett házmotozás . ered
ményre nem vezetett. Összesen mintegy 25-:-26 frt. 
készpé nz és 50-60 frt értékü bőr és talp . talál· 
tatott birtokában, .továbbá egy 36 füzetből álló
«Ártatlanul elítélve)) czimü regény, melyet állí· 
tása szerint még csendőr korában szerzett, ele a mint. 
később bebizollyult, ebből készült elő a védekezésre
és a biróság tervszerü félrevezetés ére. 

A vizsgálat november 30-tól deczember 5-én délig
tartott; az első 4 napon Kis Péter nemcsak ko-o 
nokul tagadta bűnös voltát, de sőt a vizsgáló birót 
oly ügyesen félre tudta vezetni, hogy az őt ismétel
ten Azabadlábra helyezni akarta. 

Kis Péter ugyanis . feltünő lumpolásait és zeneszó
n1elletti mulatozásait avval igyekezett igazolni, hogy 
feleségével rossz viszonyban élt s e miatti bánatá
ban dorbézolt; ennek valótlansága tanubizonyíté
kokkal mutattatott ki. A 4 hó alatt elpazarolt. 
8-900 frt eredetére nézve azt adta elő, hogy neki 
tényleg ennyi _ megtakarított pénze volt és pedig 
300 frtot szülei után örökölt, 205 frtot a csendőr· 
ségnél takarított meg, 339 frtot végkielégítéskép a, 
csendőrségtől, 60 frtot pedig egy tehén ára fejé
ben kapott Aradon lakó apósától ; . ez összesen 
904 frtot tesz ki, tehát volt miből költenie. Evve]) 
szemben részint tanubizonyítékokkal, részint táv
irati uton beszerzett hivatalos adatokkal kimutatva. 
lett, hogy Kis Péter a 300 frt örökséget még a,80-as 
évek · elején a kisjenői korcsmákban az utolsó kraj
czárig elmulatta, 205 frtot a csendőrségnél meg nem 
takarított, ily irányú hajlama soha nem is volt, a 339; 
frt végkielégítéAt még 1889-ben elköltötte, legnagyobb
részt korcsmai mulatozásaira ; tehát tényleg csak 
60 írt készpénze lehetett, midőn 1891 év nyarán 
K.-JenŐre kiköltözött. Midőn Kis Péter 4 napi haszon· 
talan erőlködés után belátta, hogy hazudozásaivalfelsült,. 
a vizsgálatnak egy merész kisérlettel l1j fordulatot 
adott és pedig azt adta elő, hogyarablógyilkosság 
l'eggelén társai őt küldték be a postahivatalba meg· 
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nézendő hogy Iui történhetett Pivovárnikkal. Ez al. 
·kalomm~l a padl6n szétsz6rt levelek közt 2 pénzes 
levelet talált, melyeket gyorsan zse bre vágott, a 
-pénzt alkalmilág kivette belőlük, a boritékokat pedig 
:31 liget melletti árokba dobta. Hogy mennyi pénz le
.betett a 2 levélben, azt sohasem olvasta meg, 
.de Ílgy hiszi, hogy 1000 frtnál több lehetett. Be
ismerte, hogy 4 h6 alatt ezen pénzből költekezett 
.és váltotta az 50 és 100 frtos bjegyeket. Bűnbánást 
.szinlelve folyton azt hajtogatta, hogy ő Iuár régen 
-tudomással bir az ellene folytatott csendőrség és 
rendőrség által val6 megfigyelé sről, intette is egy j6 em
·bere Aradr61 (nevét nem mondhatja meg) hogy 6vakod
jék a korcsmai mulatozásokt61, de ő evvel még sem 
hagyott fel, mert mindig bántotta lelkiismeretét ezen 
pénzlopás, att61 tartván, hogy ha e7. előbb-utóbb 
-reá kiderül a posta-rablógyilkossággal lS őt fogják 
.gyanusítni. Most, miután a való 19azságot elmondotta, 
kész a még birtokában lévő 320 frtot is előadni, 
mely a lakása mögötti ürszéket környező kukoricza
.góréban van elrejtve. A 320 frt 10-es bankjegyekben 
a jelzett helyen csakugyan meg is találtatott és lefog
laltatott. 

Kis Péter most már szentül meg volt győződve, 
hogy a vizsgálatot félrevezetnie .sikerült s folyton 
:sürgette Aradra való beszállítását; azon reményben 
lévén, hogy ott majd tetszésszerint tovább hazudoz
batik. Azonban a kéznél lévő jegyzék szerint a 
föl nem talált és Kis Péter állítása szerint általa 
-zsebrevágott 2 db. pénzes-Ievélborítékban mindössze 
csak 301 frt volt, holott ő 320 frt készpénzt adott 
elő, 8-900 frtot pedig elpazarolt, tehát nyilván
való volt, hogy neki a posta-rablógyilkosságban 
tényleg része van és a még hiányzó rablott pénznek 
aká~ egy része akár az egész, Kis-J enőn kell hogy 
elrejtve legyen. Időközben távirati nlegkeresésre a 
nagyváradi postaigazgatóság titkára is a helyszi
nére érkezett az elrablott pénzekről felvett hite
les jegyzékek és kifosztott 37 db . .. pénzes-levélborí-
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ték kal, melyeknek megőrzéséről valamint arról, hogy 
a hiányzó 2 üres boritékban csakugyan 301 frt 
volt és ezt a vizsgáló biróság is már tudja, Kis
nek tudomása nem volt. U gyanekkor már Fodor 
József posta-segédtiszt a posiaigazgatóság figyelmez
tetése folytán és Demetrovics József postaszolga is 
letartóztatva K.-JenŐn voltak, mivel az aradi rend
őrség nyomára jött, hogy ők Kis Péterrel 1891 má
jus 5-én este vagyis szabadlábra helyezésük napján 
egy aradi félreeső kávéházban összejöttek és mulattak, 
mely körülmény bűnrészességüket látszott igazolni. 
Ezenkivül Demetrovics birtokában két tanu nagyobb 
mennyiségü 10 frtos bankjegyet látott, .melyeket 
előttük fitogtatott. 

Kis Péter a vizsgálat 5-ik napján ugyan még küz
dött egyideig, hogya pénzlopásról kieszelt meséjét 
a vizsgáló bir6val elhitesse, - de midőn ez és a 
posta~itkár az elrabolt pénzeslevelek tartalmának 
hiteles jegyzékét, a j61 megőrzött 37 db. üres pénzes
levél-boritékot és az általa kifosztottnak illetve 
ellopottnak jélzett 2 levél csekély tartalmár61 a " hi
teles jegyzéket elébe tárta; teljesen zavarba jött, 
arcza elsápadt s nehány perczig teljesen megtörtnek 
látszott, de csakhamar erőt vett magán és egy mes
terfogással ismét ujabb fordulatot adott a vizsgálat
nak, a bűnbánást most is csak tettetve. Ez tanulsá
gos mozzanata volt a vizsgálatnak, mert alkalom 
volt látni, hogy egy furfangos gonosztevő a végle
tekig képes nyujtani a vizsgálatot s ha időnként el 
is veszti lélekjelenlétét; egy pár percz elég neki 
arra, hogy összeszedhesse magát s a legvégsőig 
küzdjön a folyton sulyosbod6 bizonyítékok erőtlení
tésére. Most már 2-3-szor tétette fel magának a 
kérdéseket, többször gondolkozá~i időt kért stb.
Meglátszott rajta, hogy " az «(Artatlanul elítélve)) 
czimü ponyva-regényt alaposan tánuhnányozta és el 
van készülve lnindaddig huzni a vizsgálatot, mig 
környezetét kifál'asztja és a vizsgálatot Al'adra terel
heti azon reményben, hogy ott további hazudozá-
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sokkal talán sikerülend neki a biróságot kijátszani. -
Ugyanis a bizonyítékok elébe tárása után bűnbánáet 
szin lelve kijelentette, hogy tényleg része yan az 
aradi posta-rablógyilkosságban, de ő csak eszköze 
volt a bűnszerzőnek és főbűnösnek Demetrovics 
posta szolgával együtt és csak Aradon fedezheti fel 
bűntársait. Kéri ez okból azonnali beszállítását, 
hogy ott részletes vallomást tegyen és társaival 
szembesíttessék, ugyanott hajlandó azt is meg
mondani, hogy az elrablott pénz többi ' resze hol 
van. Ilyen és ezekhez hasonló fogásokkal s en
nek megfelelően kieszelt mesékkel jgyekezett a bi
róságot kifárasztani és Aradra csalni; mire azonban 
tudtára adatott, hogy addig be nem szállíttatik 
Aradra, mig az igazságnak teljesen megfelelő és a 
saját lelkiismeretét is megnyugtató vallomást nel D 

tesz és az ehablott pénz meglévő részét elő nen1 
adja. Erre ő látszólag összerezzent, szemei könnybe 
lábbadtak s a megtörtség jelei mutatkoztak egész lé
nyén. Kis idő mulva magához jött és kimerültségét 
hozva fel mentségül, a kihallgatások máRnapra ha
lasztását kérte. 

Deczember 5-én l{ora reggel a fogoly őrizetet el
lenőrzendő Kováts Ferencz százados, aradi szárny
parancsnok Kis Péter czellájába lépett és őt az ál
matlanul átvirrasztott éjszakától egészen kimerülve 
s nagyon megtőrve találta s a kedvezőnek látszó al
kalmat felhasználandó, szivére beszélt s az igaz val
lomás megtételére rábirni igyekezett. Ez hatott; a, 
csendőrök kiküldését kérte, hogy négyszem közt be
szélhessen. Kivánsága teljesítve lőn. Ekkor a követ
kező kérését adta elő: hivassa a százados ur azon
nal a vizsgáló birót és feleségét, mert töredelmes 
vallomást kiván tenni, a pénzt is elő fogja adni és 
nejétől bocsánatot akar kérni. Kivánságához képest 
megtétetett az intézkedés. 

A megjelent vizsgáló bir,9nak erre a következő 
részletes vallomást tette: O és Pivovárnik előlege
sen megbeszélték, hogy az arad-pályaudvari posta. 

I 

'lasBzekrens 
zeten lesz' 
es a talan 
kiszöknek ' 
rilis 25·eu 
v árta s Ir 
dosan beza 
kulcsai az 
tese foly tal 
es a Pivo 
nyitva a 
17·et -
kifosztottaJ 
Szamitásu\ 
lett volna 
nehány fr 
nem volt 
mond -
Pivovami1 
vette 6s I 

azalatt mil . ' 
SUjtotta II 
elott 6s l 
Kis Peter 
I es avyal 
~zul'ást ej 
mgenek VI 

győződött, 
vedett a' , I 

zsákban t 
3i db. kifo~ 
kÖlt az l 

üres leveli 
kásahoz ' 
boglya al 
tal meg i, 
feltö11e , 
a többi 
melletti 



.... UOl/iHII. ....... 

'bünbánás! 
Yan az 

eszköze 
emetrovic! 
""\;ILJutl~i fel 

eszálHtásat, 
f ~ársaival 

IS meg. 
tésze hol 

kal s en. 
~ezett abi. 
.re azonban 
szállíttatik 

gfelelő 6S a 
omást nem 
ét elő nem 
ei könnybe 
Lk egesz le· 
merültsege! 
~8napra ba· 

ől'izetet el· 
~di szárny· 
,I 
IS őt az ál· 
kimerülve 

: látszó al· 
z igaz val· 
hatott; :li 

II közt be· 
l' a követ· 

ur azon· 
'öl'edelmes 
ja adni es 
oz kepest 

következő 
eMlege· 

ri posta 

129 

vasszekrényét - akkor, · midőn Pivov.ál"nik éjjeli őri
zeten lesz - felnyit ják, a pénzes-zsákokat felvágják 
és a található összes pénzkészletet magukhoz véve 
kiszöknek AUlerikába. Ezen tervhez képest 1891. áp
rilis . 25-én esti 11-12 6ra közt Pivovárnik őt már 
Vál"ta s megérkezése után az ajtókat belülről gon
dosan bezárva, munkához fogtak. A vasszekrény 2-ik 
kulcsát az illető tisztviselő asztal:fi6kjának felfeszÍ
tése folytán könnyen kézrekerÍtették s ekként avval 
és a Pivovárniknál lévő klllcscsal a szekrényt fel
nyitva a pénzes-zsákokat számszerint vagy 
17-et - felvágták és a pénzes-levelek tartaimát 
kifoaztották. Ezt a műtétet az őrszobában végezték. 
Számításuk szerint 25-30 ezer forint prédának kel
lett volna lenni s e helyett ,csak 9000 ezer egy-

o nehány ft-tot találtak. Kis Péter az eredménynyel 
nem volt megelégedve s mivel ez az összeg - ugy
lllond - neki is kevés, azon ötlete támadt, hogy 
Pivovárnikot meggyilkolja. Elhatározását tett kö
vette és egy kezeügyében lévő kerámit-téglával
azalatt mig bűntársa az utolsó zsákot vágta - főbe 
sujtotta úgy, hogy az fejével a falnak hátra vágó
dott és o hangos jajgatást hallatott, de ugyanekkor 
Kis Péter bűntársának kezéből a zsebkést kikapta 
és avval annak nyakán egymásután két mély 
szurást ejtett; ekkor történt, hogyakiszökő vér 
ingének váll és mellrészére frecscsent. Miután meg
győződött, hogya ' padlón elterülő áldozata kiszen
vedett, az ágypokróczot reá terítette, az utolsó 
zsákban talált 2 pénzes-levelet zsebre vágta és a 
37 db. kifosztott pénzes-levélborítékkal reggeli 1-261'0, 
kÖEt az utczafelőli vasajtón át távozott. A 37 db. 
üres levélborítékot Fodor József posta-segédtiszt 10,
kásához közel egy kukoricza-góré ból összerakott 
boglya alá rejtette, hol az később a csendőrség ál
tal meg is találtatott; a 2 pénzeslevelet utközben 
feltörte, előtte iSlneretlen tartalm á t oldalzsebébe 
a többi pénzhez rakta, a borítékokat pedig a liget 
melletti árokba dobta, ezek azonban nelD találtat-

9 
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tak meg. A véres zsebkést a pécskai uton eldobta' 
ez sem találtatott meg. A rablott pénzt eO'yidei~ 
apósa t~l~én (Arado~) egy s,zéna-kazal alatt rejte~ 
?'ette, kesob~ I\..-Jenore ~agaval vitte, a nagyobb 
ossz eget a kozség szélén levő kertben bádog-szelen -
czében egy fa tövében rejtette el, mig 1000 egy
nehány száz frtot költőpénznek lakásán a fatartóba 
r~jtege~et,t, később pedig az ürszék körüli kuko
rIcza-gol'eba helyezte el, honnan a még meglévő 
320 frtot elő is adta volt. Ezek jegyzőkönyvre vétele 
után a már jelzett kertbe vezette a biróságot és ott 
egy bádog- szelenczét a fatövéből kihuzva, a benne ta
lált 7700 frtot ezen szavakkal adta át a vizsgáló 
biró kezébe: «Irne itt a pénz; ez tanubizonysága 
lehet annak, hogy igaz vallomást tettem és csupán 
én egyedül vagyok a tettes!» 

Visszatérve a községházához Fodor József és Demet-
_ rovics J ózsefnek is nyiltan szemébe mondotta, hogy úgy 
ők mint azok, a kik akár általa, akár mások ál
tal gyanusíttattak, mindannyian ártatlanok; mire a 
két vádlott rögtön szabadlábra helyeztetett. A le
foglalt rablott vagyon a posta-kincstár jelen volt 
képviselőjének további eljárás végett jegyzőkönyv 
mellett ~tadatott és evvel a hosszú, fárasztó de igen 
tanulságos bűnelővizsgálat véget ért. , 

A csendőrségnek meg van ama nagy elégtetele, 
hogy ilyen, már kideríthetlennek vélt ~'ejtélye~ bűn
tény kiderítésénél egész lelkesedéssel es buzgo ?da
adással fáradozott és munkásságát a legszebb SIker 

koronázta. , k"' l' I 

Ezen bűntény kid~rítése körül tanusItott " 'IV~? es 
buzgó közreműködéseért am., k,: ho~védelm} mln18t~.r 
Szabó János ez. örmestert dicsero okuattal tuntette 1\.1. 

~.~ 

8. Paa'r Lajos őrmester, 
9. Kubi-nyi Mihály és 

10. Oservenyák András csendőrök a ffi. kir. V. S~. 
csendőr-kerület állomáuyában. a liptóll1egyei Hrboltó 
községben 1891. évi október hó 2-án dühöngött tüz-
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vész alkalmával az emberélet mentése és a tüz
veszély megfékezése körül oly ügybuzgó, köteles
séghli és em ber baráti as, eredményes magatartás t 
tanusítottak s oly önfeláldozó mliködést fejtettek ki, 
hogy őket a m. kir. honvédelmi minister úr dicsérő 
okirattal tüntette ki. 

",J ... 
',' 

11. Ujházi János csendőr és 
12. Hogyecz Pál próba-csendőr a m. kir. II. sz. 

csendőr-kerület állományában az aljosi örsről segély
szolgálatra vezényelve, szolgálat.teljesítés közben tu
domásul vették, hogy 1891. évi november hó 24·én 
éjjel Dantner János, az uj-aradi örskerülethez tar
tozó Keresztes községbeli lakos kárára 2 darab ló 
200 frt értékben ismeretlen tettesek által ellopatott. 

A járőr e hir vétele után a nyomozást bevezetve, 
Fibis községben a közártalmú egyének ellenőrzése 
alkalmával ezek közül kettőt és pedig Kobilas V 0.

sziliet és Gáj a Vasziliet nem találta otthon, mely 
körülmény a járőrben gyanut keltvén, hazatérésüket 
rnegvárta. A mint a járőr megtudta, hogy eme két 
közártalmÍl egyén már hazajött, értök ment, őket a 
lólopást illetőleg kikérdezendő; megtalálásuk azon
ban csak hosszas kutatás után sikerült, a mennyi
ben mindketten a járőr elől elrejtőztek, előbbi egy 
istállóban, utóbbi egy nagy ládában . 

. Miután ezen elrejtőzés a járőrben l11ég nagyobb 
gyanut ébresztett, ezért e két közártalmú egyént az 
elrejtőzés okáról kikérdezte, kik azt adták elő, hogy 
az erdőben fát vágni voltak és midőn hazatértilkkor 
megtudták, hogy lakásukon csendőrök jártak, félel
Illükben rejtőztek el. A járőr ezen állításnak hitelt 
nem adva, rögtön házmotozást tartott és pedig ered
ménynyel, a mennyiben Gája Vaszilie lakásán a 
~ertésól mellett fekvő kukoriczaszárnak e1távo~ítása 
után, egy darab rongyba. begöngyölve 2 bőr erszényt,
az egyikben 26 frt 28 krnyi, a másikban 53 frtnyi 
készpénzzel, - a földbe elásva talált. 

Kobilas és Gája ezen pénz holszerzéséről, de főleg 
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ennek elásása felől ,kikérdeztetvén, különféle állíta
sokkal ~parkodtak ' a járőrt félrevezetni, de a jál'őr
nek ha;tarozott fellépése és a hozzájuk intézett kér
dések altal sarokba szorítva, végre beösmerték, hogy 
Dantner János keresztesi lakos lovait csakugyan ők 
lopták el, a lovakat Andria Zsurkicza Torontál 
megyei Fény községbeli lakos segítség~vel Lolits 
J ócza, ugyancsak fényi lakosnak 60 frtért adták el 
és a pénzen egyenlően osztozkodtak. Ennek tudo
másvétele után a járőr Fény községbe sietett, hol a 
lopott lovakat sikerült is Lolits J óczánál megtalálni. 

Evvel azonban a járőr ténykedése még korántsem 
volt befejezve. 

A járőr erélyes és határozott fellépésével Gája 
Yasziliet n1ég azon beismerésre is birta, hogy Te
ringer József, az aljosi örskörlethez tartozó Bo
ricza községi lakos kárára 1891. évi október hó 
9-10 közötti éjjelen 2 db. 220 fI,t értékü lovat Mi
los Juon, fibisi lakos társaságába.n loptak el s azo
kat szintén Andl'ia Zsurkicza közbenjárásával Czibu 
Juon fényi lakosnak 110 frtért adta el, minek fejé
ben Milós Juon 86 frtot kapott, neki pedig 24 írt 
jutott; ezután mindhárman lójárlatok beszerzése vé
gett Temesvárra utaztak, hol Donyanov Lisza mó
doEi illetőségü és ép akkor Temesváron járt egyén
től egy hamis járlatot - mely némileg az egyik 
lóra talált - 10 frtért vásároltak s Czibu JOllnra 
átiratták ; mig a másik lójárlat beszerzését Czibu 
Juon magára vállalta. Ezen két lovat a járőr csak
ugyan Czibu J uon fényi lakosnál meg is találta. 

Gája Vaszilie ezenkivül még beismerte, hogy 
Krajcsik János, a bresztováczi örs-kerület~lez tartozó 
l\Iélynác1as községi lakos kárára 1.891. é,yI ~ugU!~ztU8 
hó 14-én eltovajolt 2 db. lovat SZIntén o Mllos Juon 
társaságában lopta el s Deny~nov Liszához ~16dosru. 
vitte, kivel a lovakat Fény községben s7,ándékozott 
eladni; de miután ez nem sikerült, a lovakat De
nvanov Liszánál visszabagyta azzal, hogy . azokat 
adja el és az árból neki is juttasson valamIt. En-
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nek folytán Denyanov Lisza az egyik lovat Lolits 
' Jócza fényi lakosnak el is adta, ki ez alkalommal 
kij elen tette, hogy ha Denyanov Lisza neki alóhoz 
való járlatot szerez, még 10 frtot fizet; minek 
következtében Denyanov Lisza, Jervi Tánov cser
negyházi lakossal érintkezésbe lépett és attól egy 
Popovits Vikentia, csernegyházi lakos nevére kiállí
tott járlatot vett s azt 10 frtért Lolits Jóczának át
adta. Jel'vi Tánov, csernegyházi lakos, kikérd,eztetése 
alkalmával beismerte, hogy a kérdéses járlatot, me
lyet Weiszkopf Laj os, csernegyházi községi irnoktól 
vett, Denyanov Liszának adta el; másrészt Weisz
kopf csernegyházi községi irnok beismerte, hogy a 
szóban forgó járlatot ő állította ki, de tagadja, 
hogy azt másnak, mint Popovits Vikentia részére 
történt volna, mig Popovits Vikentia hat.ározottan 
tagadta, hogy Weiszkopf Laj os községi irnokkal egy 
járlatot állíttatott volna ki. 

A másik lovat Denyanov Lisza eladni nem tud
ván, azt minden fizetés nélkül Dreku Józsa fényi 
-lakosnak engedte át. E felől Dreku Józsa kikérdez
tetvén, a lónak ilyetén átvételét tagadta és azt állí
totta, hogy a lovat a csakovári országos vásáron 
50 frtért vette, mely körülmény kinyomozására a 
járőr már nem vállalkozott, hanem erről bevonulása 
után örsparancsnokának jelentést téve, ez a nyomo
,zás eszközlése végett a párdányi örsöt kereste meg. 

A kinyomozottak alapján a járőr Kobilas Vaszi
liet, Gája Vasziliet, Czibu Juont, Lolits J óczát és 
Weiszkopf Laj ost letartóztatta és a 2 pénzes erszény
nyel s 3 db, halnis lójárlattal. mint bűnjelvénynyel 
az uj-aradi kir, járásbiróságnak adta át. 

Az elkobzott tárgyak közül 5 ló, 1 kocsi, 2 ló
szerszám és 1 ököljárom az aljosi községi előljáró
ságnak, -=- 1 kocsi a temesvári rendőrkapitányságnak 
s végül 1 kocsi és 2 lószerszám a m6dosi községi 
előljáróságnak adattak á.t. 

Nevezett járőr, melynek járőrvezetője 9 hónap óta, 
másik tagja pedig 3 hó óta szolgált még csak a 
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1 J. 2 órai fáraclhatlan műköc1ésével, szor
buzoalmával méltán kiérde-'::> 

HSIDE:r8st, miért is a m. kir. 
úr fi: jt1rör mindkét tagját di-

tette ki, rujg a m. kir. belügy
.J ánas csendőrnek és Hogyecz 

ndörnek 25-25 frtnyi jutalomdíjat en-
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13. Bkrlec (j-yörgy czimz. őrmester, a magyar ki
rályi h~~át~szl~~~~ ?sE:ndörség állományában. 

.A mltroVlczal Jarashoz taliozó Latyarak község
hen Duraé N enád ottam lakos szolgálatában állott 
Dubotin Pét.er. Bács-Bodrooo llieQ\ei illetőségü szolga . o.. , 
az 1S82.Év május havában nyomtalanul eltünt; az 
ennek folytán több gyanus személy ellen megindí
tott vizsgalat akkor azonban eredménYTe nem veze
tett.s íg: a vizsgálat hjzonyítékok hiányában beszün-
tettetett. . .. 

~fidön Skrlec Györg: ez. őrmester 1889. évi junius 
hóban. tehát 7 évvel a fenn ebb említett eset után, 
.a mirro'\iczai örsn:' pruoancsnokul lett beosztva, a nép 
mé0' nrinaiC' lem..leC'eri~ Subonn szoloa l'eJ'télves eltü-
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llését~ ndn~k fo:yrin az nj örsparancsnok figyelme 
c~nkhaillar ernFEcsetl't:? l 'ett irányítva. 

Sh""lc(' (·:iD.:l:::etcs őrmester az eddigi vizsgálat 
ertdilléllnele~:3-~~e \.~a('~árH· nem \eszté el türelmét, 

, "r "-.. 

hnuPlu 'Üiokl":Ul tl. .. d.a:toka·t, kezdett gTűjtem és minden • ... "." " ,~.. \. -"'b ,uknlmat !e!l~:1~.-~ált., hogy li, rejtelyes eset, ugye en 
l 
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~'l1botin e:3-()llb-áz~llSk e:3-el:ege~ felfe.dezése czéljából 
{)hh 2'~;UU~ beh-f'll á~~H~1:3-\.)kat eszközölt. ele ered-

' . - ' 
n t,\ II yt~lt:~ II ül. 
\~~~l"~ két th~~ll í~Hni f{u-adhatlan buzgalommal és 

• 
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,- -itslotás,nl folytntuti nyom aza::; utá.n 1891. 
l\} ~tl-f\n kJÜ,é!!h;.'.lell hizonyítékokat 
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Krznarié Péter és Mihajlovié Jánosvottani lakosok .. 
1.\Iiután utóbbi időközben meghalt, Skrlec ez. őrmes
ter csak a két előbb megnevezettet szolgáltathatta át. 
az igazságszolgáltatás kezére és a mitroviczai kir. 
törvényszék, az őrmester által szerzett kimerítő bi
zonyítékok alapján, Jokovié volt községi előljárót 7 s 
Krznariéot pedig 5 évi súlyos börtönre itélte, amely 
itéletet a zágrábi kir. hétszemélyes tábla is meg
erősített. 

Tekintve, hogy ezen gyilkosság főczinkosa a köz
ségi előljáró, tehát oly személy, ki hivatalos hatal· 
mánál fogva sbefolyásával ·ezen bűntény kipuhato
lását és a tettesek felfedezését felette megnehezí
tette, sőt első izben a vizsgálatot teljesen meghiusí
totta, - tekintve, hogy itt egy 10 év előtt elkövetett 
bűntettről volt szó s hogy daczára a lefolyt hosszú 
időtartamnak sikerült ' ezen gaztett . tetteseit, kik 
annyi éven át polgártársaik becsülésében és tiszte
letében részesültek, leálczázni és az igazságszolgál
tatás kezébe juttatni: . mindezeknél valamint azon 
körülménynél fogva, hogy Skrlec György cz. őrmes
ter 25 éven felül szolgál s a csendőrparancsnokság 
ál tal 3 iz ben rnár megdicsértetett : nevezettet a 
közbiztonsági szolgálatban hosszabb időn át tanusí
tott ügybuzgó, kötelességhű és eredményes működé
seért, a m. kir. honvédelmi minister úr dicsérő ok
irattal tüntette ki. 

.J, o,' 

14. Simon Péter, m. kir. II. sz. csendőr-kerület
beli őrmester. 

Az 1891. évi szeptember hó 8-án Beregszón, Klein 
szül. Türk Katalin háza kigyuladt, minek következ
tében úgy e ház, valamint a szobákban levő butor
zat és ruhanemű, továbbá az ugyanezen házban el
helyezve volt s Dörner Róza által birt m. kü'. 
postahivatalnál a berendezési tárgyak, nagy mennyi
ségü bélyeg és nyomtatvány, végül Helfy Irma, he
lyettes postam8sternőnek egy szekrényben eltett 
20 frt papirpénze elégett. 
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Simon Péter őrmester a tüzi lárma hallatára Fo
gas József cz. örsvezető és Bagoly József csendőrrel 
l'ögtön a vész szinhelyére sietett. Miután oda ér"e 
látta hogy már a szobák menye~etén levő gerendák 
is l~ngban állanak és a postahivatal berendezési 
tárgyai s az ott lévő iratok is már tüzet fogtak s 
mivel a kincstári vagyon megmentésére senki sem 
merészelt az égő házba behatolni: Simon Péter őr
mester magát vizzelleöntetvén s egy fej szével a posta
hivatal ablakát betörvén, azon keresztül elszántan a 
lánggal és fojtó füsttel telt szobába hatolt. Legelőször 
is a postamesternő kérelme folytán az asztal fiókját 
feltörte s az ott elhelyezve volt 185 frt készpénzt 
kivette és a keze ügyébe eső postai iratokkal együtt 
az ablakon kiadta, majd midőn megtudta, hogy 
Andl'eszku Imre beregszói lakos aznap egy 1600 fo
rinttal terhelt pénzeslevelet adott fel s ezen levél az 
égő iratok között van, ezen levél után kutatott és 
sikerült is azt megtalálni s megmenteni; ezután az 
égő butorok mentéséhez fogott, melyek közül több 
darabot sikerült megmenteni, de utóbb a nagy fust 

. és az elviselhetlen hőség a szobában való tartózko
dást lehetetlenné tevén, csakhamar kénytelen volt 
az ablakon át az utczára menekülni. 

Si mon őrmester nem,csak ez alkalommal tanusított 
bátor és elszánt magatartást, -:- mely által a kincs
tárt nagy károsodástól óvta meg, - hanem külömben 
is a közbiztonsági szolgálat terén is fáradhatlan buz
galmat és önfeláldozó tevékenységet fejt ki, minek jel: 
lemzésére csak a következő esetet akarjuk felemlíteni. 

A beregszói laktanyában 1891. évi november ]JÓ 
20-án Kiss János, félegyházi lakos, azon panaszszal 
jelent meg, hogy megelőző nap este 7 óra tájban 
Prodán Konstantin utvini lakos, egy előtte ismeret
len társával őt az Utvin és Szakálháza közötti 01'

száguton megtámadta és tőle 193 frtot rabolt- el. 
Ezen panasz vétele után Simon őrmester azonnal 

felszerelt s a rövid idővel ezelőtt eligazított Forgó 
István és KOl'poc1eán István csenc1őrből állott rendes 
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szolgálati járőr után sietett, kit csakhamar elérve 
l11aga mellé vett és azután Utvin községbe Prodán 
Konstantin házához ment. Itt személy-motozást tar
tott, mely alkalommal Prodán Konstantinnál 16 frtot 
és Lacza Juonnál -;- kit a járőr Prodán házánál 
meglepett s kit a káros mint második tettest fel
ismert, - 18 frtot talált. Ennek inegtörténte után 
Prodán Konstantin s ennek sógora Lacza J uon a 
községházához kísértettek, hol Simon Péter őrmes
ternek hozzájuk intézett keresztkérdéseire csakhamar 
zavarba jöttek és ellenmondásokba keveredtek, míglen 
a rablást bevallották. Előadásuk szerint ők Kiss Já
nost az országuton~gy-egy bottal ellátva kisérték, mi
dőn hirtelen Lacza .Juon károst úgy fejbe ütötte, 
hogy az elesett; mire Prodán Konstantin reá térdelt 
s pénzének előadását követelte, minek következtében 
Kiss a nála volt 202 frtot oda adta, mely pénzből 
azonban csak 159 frtot sikerült a nyomban Prodán 
házánál megtartott házmotozás alkalmával az udva
rOll levő sertésól fedélzetében n;tegtalálni, mig a többit 
állítólag időközben már elköltötték. 

Ezen nyomozás alkalmával Simon Péter őrmester 
még egy más ,bűntény nyomára is jött, minek kö
vetkeztében egy egész bűnszövetkezetet sikerült ár
talmatlanná tenni. 

" O ugyanis tudomásul vette, hogy Prodán Konstan· 
tin egy Hatvani Péter nevü félegyházi lakossal pénz
hamisítási ügyben összeköttetésben áll, minek foly
tán Simon Péter Prodán Konstantint Korpodeán 
csendőr őrizetére ' bizva, Forgó István csendőrrel 
Félegyházára utazott, Hatvani Pétert kiké'rdezendő. 
De mivel ez az egész dologról lnit sem akart tudni, 
valamint a nála foganatosított házmotozás is ered
ménytelen maradt: a járőr Beregszóra visszautazott 
és Prodán Konstantint az állítólagos pénzhamisítási 
ügyben ujból kikérdezte, ki előadta, hogy 1891. évi 
november hóban egy előtte 'névleg ismeretlen, Bács
Bodrog megyei ó-kéri egyén nála megjelent é,s őt 
hamis pénz gyártása czéljából 6-Kén'e megluvta, 
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hová Ő el is ment, de miután a pénz gyártásához 
szükséges anyagok még nem érkeztek meg, ő csak
hamar visszatért Utvinba. 

Ezen vallomás folytán Simon Péter őrmestert 
FOl'gÓ István és Korpodeán István csendőrökkel, va
lamint Prodán KonRtantinnal Ó-Kérre indult, Kulán 
1 örsvezetőt és 2 csendőrt magához véve, Uj-Sovéra 
utazott, hol időközben sürgönyileg a temerini örs
ről kért 2 csendőr és a petrováczi örsről kért 1 örs
vezető s 2 csendőr is megérkezett. 

Ezen összepontosított legénységgel Simon Péter 
őrmester 6-Kén'e érkezve, ott több helyen kutatást 
foganatosított, de eredménytelenül; utóbb, midőn 
Prodán Konstantin a házat megjelölte, hol a hamis 
pénz készítéséhez szükséges gép és festék állítólag 
elrejtetett, ezen házat azonnal körülvétette és felkutatta, 
de szintén eredmény nélkül. Végre miután Simon őr
mester a Prod án, Konstantin által tett belnondás 
alapján Leopold Adám, Dek Miklós, Hetele Henrik, 
Jung József, Botits Gája és Jeobolt István ó-kéri 
lakosokat pénzhamisítás gyanuja miatt letartóztatta 
s az esetről az ujvidéki kir. törvényszéket értesítette, 
honnan a vizsgálat vezetése végett Aschinger Fe
rene z vizsgáló, biró rendeltetett ki; a letartózta
tott Leopold Adám bemondása alapján a gép Stiefel 
Keresztély kutjában, hat doboz festék pedig Leopold 
Adám kertjében elásva találtatott. 

A bünjelvények így elő lévén kerítve, a letartóz
tatott egyének a vizsgáló biró által eszközölt kihall
gatásnál valamennyien bevallották, hogy hamis pénzt 
akartak ugyan gyártani, de eddig nem gyártottak, a 
gyártáshoz szükséges papirt pedig a meglepetés al
kalmával elégették. Ennek íolytán a fenn megneve
zett egyének az előtalált bűnjelvényekkel eO'yütt az 
uj vidéki, Prodán Konstantin és Lacza Juon Opedig a 
temesvári törvényszéknek lettek átadva. 

Ezen szolgálatban Simon Péter őrmester 3~71/2 
Forgó István és Korpodeán István csendőrök' 
328 óráig állottak külszolgálatban. 
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Úgy a fennebb leirt tŰ!leset alkalmával tanusított. 
bátor és elszánt magatartása ért, valamint a közbiz
tonsági szolgálat terén kifejtett eredményes, fál·ael-· 
hatlan és ügybuzgó működéseért a m. kir. honvé
delmi minister úr Simon Péter őrmesternek teljes 
elismerését fejezte ki, a m. kir. belügyminister úr
pedig neki 40 frtnyi jutalomdíjat engedélyezett, mig 
Forgó István és Korpodeán csendőrök, kik nemcsak 
a fennebb leirt két alkalommal, hanem egyébkor is. 
örsparancsnokukat a köz biztonsági szolgálat terén. 
teljes odaadással, a legjobb akarattal és iparkodással 
támogatták, a m. kir. II. sz. csendőr-kerületi pa
rancsnokság részéről kaptak dicsérő okiratot. 

-" '" 

15. Fleische1· János csendőr, a magyar kir. L sz 
csendőr-kerület állományában a KiR-Oklóson, 1891. 
évi augusztus hó 22-én rablókkal történt összeütkö
zés alkalmával tanusított bátor és előljáróját (Wi
ditscher Adolf * örsvezető·járőrvezetőt, ki ez alka-
lommaI tanusított vitéz és bátor magatartásaért a 
koronás ezüst érdemkereszttel lett kitüntetve), oda
adással támogató magatartása elismeréseül a m. kir .. 
honvédelmi minister úr részéről dicsérő okirattal 
lett ellátva. _,, 

' 1' 

16. V ajna Ján os czimz. örsvezető és 
17. Gelsinge1· János csendőr, a m. kir. II. sz •. 

csendőr-kerület állományában : 

BEgy derék örs működésének rövid 
vázlata. 

A mult, 1892. évi Zsebkönyvben alkalmunk volt 
a Temes megyei dettai örs működését méltatni s ak
kor azon meggyőződésünknek adtunk kifeje~ést, hogy 
a testületnek igen sok ily derék Öl·se van. Es van is t: 

* Lásd 106. lapon. 
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