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Seres István

Balog Tógyer
Surse documentare despre istoria
lumii haiducilor români
din jurul oraşului Giula
Atacul haiducilor la hanul din Kondoros
„Haiducul” – Cine nu cunoaşte poezia lui Arany János, care a devenit baladă populară? Cele patru balade despre personajul imaginar din poeziile lui Arany János
se leagă uşor între ele. În prima, haiducul Csongorádi Pista pierde vremea la hanul
din Kondoros, apoi se înrolează în armata revoluţionară din anii 1848–49 şi luptă
vitejeşte, ca husar, pentru independenţa maghiară.1 În opinia noastră, numai cu
mult mai târziu a văzut lumina tiparului primul ciclu de poezii, în ediţie postumă,
în ultimele luni ale revoluţiei, parţial după depunerea armelor de la Şiria, din 13
august 1849. Opera ar putea să fie şi continuarea scrierilor cunoscutului poet, din
primăvara lui 1849, care, în versuri populare, descria rolul de soldat al lui Rózsa
Sándor, baladă, care a apărut, la tipografia Telegd din Debrecen, şi a fost citită
în cercuri largi atât acasă cât şi în taberele militare de soldaţi. Cel mai cunoscut
conducător de haiduci a fost graţiat pe 3 octombrie 1848, la Hódmezővásárhely,
de Kossuth Lajos, şi, la scurt timp, în fruntea unei gărzi formată din 100-150 de
călăreţi, a luat parte la războiul purtat în partea de Sud a Câmpiei Ungare2. Rolul
de soldat a lui Rózsa a devenit cunoscut în întreaga ţară şi în Europa şi, datorită
acestui fapt, Kossuth a permis înrolarea în armata honvezilor a mai multor deţinuţi cu sentinţe uşoare încât s-au înmulţit în ţara noastră gărzile de călăreţi, care
purtau arme şi erau îmbrăcaţi ca haiducii, cu iţari largi, cămaşă populară, pălărie
rotundă, bici şi baltag3.
Cu toate acestea, pare foarte ciudat, că notarul Arany, născut la Salonta, vorbeşte în poezia lui cel mai mult despre un han din judeţul Bichiş. Arany cunoştea
foarte bine hanurile din zonă, ştia foarte multe despre acestea şi s-a referit în
versurile sale la hanul Kajla4 din Salonta şi la hanul Báránka de la drumul mare,
dintre Sarkad şi Kötegyán, unul dintre cele mai îndrăgite locuri ale haiducilor din
judeţele Bichiş şi Bihor. Tot aici trebuie să amintim şi hanul Gugyori, din marginea localităţii Sarkad – la care ne vom referi în cele ce urmează – fiindcă de aici
ajung să fie judecaţi cei doi eroi ai istorioarei noastre. Hanuri renumite, unde îşi
petreceau timpul haiducii au mai fost şi hanul Orosi, din împrejurimile localităţii
Zsadány, şi hanurile Hámszárító şi Szamárbőgető.5
Szabó Ferenc, cel mai mare cercetător şi cunoscător a lumii haiduceşti din
Câmpia de Sud, a scris într-una dintre cele mai importante opere ale sale, că
în vremea absolutismului (1853) existau pe teritoriul comitatului Bichiş nu mai
puţin de 41 de hanuri de pustă6. Dacă luăm în considerare că suprafaţa judeţu-
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Hanurile Orosi, Hámszárító şi Szamárbőgető din jurul localităţii Zsadány –
desenele preotului reformat Nagy Lajos din Zsadány
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lui Bichiş este cu mult mai mare la ora actuală, chiar şi după ataşarea oraşului
Öcsöd la judeţul Jász-Nagykun-Szolnok, şi aşa, în actualul judeţ Bichiş, numărul
hanurilor ar fi unul mare. În anul 1950, la reorganizarea judeţelor, au fost alipite
aici mai multe teritorii din judeţele Arad, Bihor şi Cenad, iar oraşul Dévaványa,
care a făcut înainte parte din comitatul Heves–Külső-Szolnok, a devenit parte
a judeţului Bichiş. La cunoaşterea şi la auzul datelor despre aceste ţinuturi este
chiar bătător la ochi faptul că haiducul lui Arany îşi petrecea timpul într-un han
din mijlocul judeţului. Şi totuşi, în perioada presupusă de noi, când a fost creată
poezia, hanul a suferit un atac din partea haiducilor, lucru despre care şi poetul
a avut informaţii.
La răscrucea celor şapte drumuri, hanul legendar din Kondoros, împreună cu
teritoriul de pustă din Kondoros, erau închiriate de către oraşul Szarvas, iar funcţionarea hanului era de mai multe decenii sub controlul unor nobili din Szarvas.
Un hangiu reunit la hanul de la Kondoros a fost Baghy Pál, care în timpul revoluţiei a desfăşurat în oraş un comerţ mixt. În perioada 1848–49, a fost hangiu la
Kondoros un alt cetăţean din Szarvas, şi anume Argay Sámuel, cel care a suferit
tâlhăria săvârşită de haiduci la han, în ultimele luni ale anului 18497.
Despre cel de-al doilea jaf, din 26 decembrie, de la ora opt seara, abia se ştie
câte ceva. Atunci cei şase haiduci, care au atacat hanul, au luat în primul rând
caii hangiului şi vitele, proviziile de alimente, îmbrăcăminte şi bani, aproximativ
6-700 de forinţi, însă nu i-au protejat nici pe drumeţii care s-au oprit la han, în
acea seară. Mai mult, l-au şi rănit pe proprietarul hanului şi pe soţia lui8. Cu două
luni şi jumătate înainte de jaful mai sus amintit, pe 12 octombrie, la ora 11.00
noaptea, a avut loc o altă tâlhărie mult mai mare. Prada valoroasă a acestei hoţii
a făcut, ca acest atac să devină foarte cunoscut în acele vremuri la nivel naţional,
de aceea am hotărât să prezentăm mai amănunţit această istorie.
La hanul de la drumul mare din „marea pustă de la Kondoros”, sau la „Marea
cârciumă de la Kondoros”, cum o numeau în acea vreme, erau proprietari bogaţii
întreprinzători izraeliţi din judeţul Bichiş: Engländer Herman, mare comerciant
din Pesta, Assinger Dávid, comerciant din Szolnok şi fraţii Epstein, care trăiau la
Orosháza şi Szarvas şi care aveau investiţii serioase la nivel de judeţ. Izvoarele
istorice vorbesc despre apariţia la han a mai multor tâlhari înarmaţi dar, conform
martorilor oculari, este vorba despre trei jefuitori. Ceea ce, desigur, nu înseamnă
că numai trei dintre ei au venit atunci la Kondoros. Deşi, conform concepţiei
clasice despre lumea haiducilor, în Câmpia Ungară haiducii efectuau raiduri tot
timpul călare pe cai, realitatea a fost oarecum în contradicţie cu cele spuse. După
cum vom vedea în cele ce urmează, la atacul haiducilor asupra oamenilor de rând
(fie ei călători sau locuitori la sălaşe sau la hanurile din pustă), cel puţin o parte
dintre haiduci au sosit în căruţe, fiindcă lucrurile furate se puteau transporta mai
în siguranţă cu căruţa decât pe spatele cailor. În general, haiducii călare erau
specializaţi în mânarea animalelor furate, chiar dacă, ocazional, efectuau şi alte
feluri de jafuri. În plus, în cazurile atacurilor mai temeinic pregătite, aveau asigurată şi o pază, nu lăsau niciodată caii şi căruţele fără supraveghere. Prin urmare,
este posibil ca o situaţie similară să fi fost şi la hanul din Kondoros. În orice caz,
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în han, au pătruns doar trei bărbaţi. Asta au declarat comercianţii păgubiţi iar
martorii oculari de la han au putut să descrie autorităţilor doar trei persoane.
După cele declarate de martori referitor la hoţi, cel care a condus acţiunea era
înalt de statură, subţire, negru-roşiatic la faţă, cu mustaţă scurtă, fără barbă, cu păr
negru şi ochi albaştri, în vârstă de aproximativ 25–30 de ani. Era îmbrăcat cu un
spenţer-veston scurt albastru, cusut cu şnur negru, cu pantaloni albaştri şi avea
atârnată la gât o geantă de honved din piele. Unul dintre camarazii săi, cam de
25-26 de ani, era scund, îndesat, cu mustaţă şi barbă blondă, cam neputincios, cu
spenţer şi pantaloni de culoare închisă, cusuţi cu şnur de culoare maro-roşiatică şi
avea şi el în gât o geantă de honved din piele. În fine, cel de-al treilea hoţ, conform
celor spuse de unul dintre fraţii Epstein, era subţire şi dur, pe faţă cu cicatrice de
vărsat, avea între 35 şi 40 de ani şi purta haine ţărăneşti, în timp ce camarazi săi
păreau, după îmbrăcăminte, dintr-o
clasă mai înaltă.
Jefuitorii au capturat de la Engländer Hermant în total 6300 de forinţi
iar de la fraţii Epstein au luat bancnote în valoare de 220 forinţi. În plus
au luat mai multe ceasuri de valoare,
inele de aur bărbăteşti şi trabucuri,
iar de la Engländert au luat şi toate
hainele şi veşmintele posibile. Pe
lângă toate acestea au mai luat de la
hangiu doi cai, un murg şi un roib,
şi i-au dus cu ei.
Imediat, a doua zi, Engländer
Herman şi Assinger Dávid au depus
o plângere la Giula, în faţa comisarului Stachó János, şi au cerut ca
atât în numele lor, cât şi în numele
fraţilor Epstein, să fie cât mai repede
prinşi şi arestaţi hoţii. Stachó a raportat urgent această întâmplare lui
Gaál Eduárd, comite prim la Giula,
şi a cerut forţe militare pentru a-i
urmări şi prinde pe hoţi. Referitor la
semnalmentele hoţilor şi la bunurile
patrimoniale furate a fost întocmit
un anunţ şi o circulară, care au fost
trimise prin ţară pentru urmărire. În
acelaşi timp, în cele scrise prefectului, s-a cerut să se facă toate demerCirculara de urmărire a jefuitorilor
surile, pentru urmărirea şi prinderea
hanului din Kondoros
răuvoitorilor. Totodată s-a anunţat
în 12 octombrie 1849
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în rândul cetăţenilor, că acei comercianţi, care au fost prădaţi de hoţi, au fixat o
recompensă mare, pentru cei care îi prind pe hoţi sau reuşesc să le dea de urmă.
Comisarii de ordine au primit sarcină, să trimită patrule de jandarmi, cu ordinul
ca aceştia, din opt în opt zile, să raporteze prefectului, care, la rândul său, tot la
două săptămâni, să raporteze noutăţile lui Stackó.
Pe baza rapoartelor întocmite, se poate constata, că atacurile haiducilor nu au
fost efectuate spontan, ci au avut, cu siguranţă, la bază informaţii, despre oaspeţii
neobişnuiţi care treceau pe la han. Situaţia economico-socială a comercianţilor
jefuiţi, furtul banilor şi a lucrurilor de valoare, sugerează că jaful din noaptea de
12 octombrie a fost premeditat. Extinderea urmăririi, pentru prinderea haiducilor,
şi vestea atacului de la han, intrate în fluxul de informaţii naţional, demonstrează
că acest jaf de la Kondoros a fost unul dintre delictele grave ale acelor vremuri.
Totodată eforturile autorităţilor din judeţul Bichiş nu au dat, pe moment, nici
un rezultat, însă, în câteva surse de informaţii din judeţul Bihor, se arată clar, că
făptuitorul jafului a fost unul renumit în ţară. Cu două zile mai târziu, Medzihradszky Frigyes, comisar de ordine din Salonta, consemnează în raportul său oficial,
că atacul de la han a fost înfăptuit de Balog Tógyer din Ciumeghiu, conducătorul
haiducilor, urmărit în zonă de ani de zile, şi de camarazii săi.
Medzihradszky, urmăritorul Bolog-eştilor, în raportul din 18 octombrie, de la
Kötegyán, scria deschis că jefuirea „acelor comercianţi din Pesta” are legătură cu

Hanul din Kondoros
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ceata de haiduci a lui Balog. După părerea sa, în pusta din Kondoros, s-au furat în
acea noapte 25 000 forinţi, mai multe lanţuri de aur şi ceasuri, iar din jaf „au fost
bine plătiţi ortacii haiducului”. Cu o zi mai târziu, dintr-o corespondenţă sosită
de la Sarkad a reieşit, că doi din caii furaţi de la Kondoros erau ascunşi la sălaşul
aşa numitului Balog Sándor din Salonta. Comisarul de ordine, cu încă doi oameni,
a cercetat imediat sălaşul amintit şi au reuşit să găsească caii, pe care i-au şi luat
cu ei. Aici mai trebuie amintit, că Stachó János, în raportul său din 4 noiembrie,
scria că Jovocó Ilia din Giula era camaradul de haiducie a lui Balog, declarând
că „jaful de la Kondoros şi din multe locuri erau făcute de hoţii de drumul mare”.
Numele conducătorului haiducilor, Balog Tógyer, din Zsellér, căsătorit la
Ciumeghiu, nu este unul necunoscut în cercetările folcloristice româneşti. În
comunităţile româneşti din jurul Gyulei şi aici mă refer în primul rând la micherecheni, celebritatea lui „Rózsa Sándor” dă acţiunilor lui Balog o anumită glorie
şi îi aduce o oarecare reputaţie dar, cu toate acestea, în sintezele, care se ocupă
de istoria lumii haiduceşti maghiare şi române, nu se face practic nici o referire
de acest lucru. Motivul nu este altul decât marea lipsă a surselor de explorare.
Arhivele, monografiile utilizate şi studiile cartografiază mai mult era absolutismului
şi perioada lumii haiduceşti de după aceasta. Nici volumul „Lumea haiducilor din
Câmpia de Sud” (Giula, 1964) a lui Szabó Ferenc, considerat până azi un reper9, nu
face excepţie de la acest lucru. Trebuie să amintim aici şi că monografia comitatul
Bihor scrisă de Borovszky Samu şi apărută în 1901, nu menţionează existenţa cetei
de haiduci a lui Balog, la fel cum nici Reiszig Ede, de la administraţia publică
judeţeană, nu aminteşte nimic despre aceştia, în documentele anilor 1860-70,
făcând doar o referire, că au existat nişte vinovaţi10.
În anii dinaintea luptei pentru independenţă, Rózsa Sándor, care locuia la graniţa dintre judeţele Ciongrad şi Bichiş, a reuşit să se facă foarte cunoscut cu ceata
sa de haiduci, formată, în mare parte, din locuitori din Hódmezővásárhely şi din
regiunea Bichiş. Aceşti haiduci au devenit păstori de cai şi vite în zona Orosháza
şi Szarvas, situându-se printre oamenii înstăriţi. După războiul de independenţă
activităţile lor au devenit tipice în mediul rural. Cele mai multe informaţii despre
haiducii maghiari provin din hotarul vecin al judeţului Bichiş cu Bihorul şi totodată
din regiunea Sárrét şi Salonta. Legendarul comisar de ordine Osváth Pál din Sárrét
a eternizat, prin bogata sa activitate, istoricul cetei de haiduci a lui Orbán Bálint,
lichidată în 1850. Ceata de haiduci a lui Orbán şi cunoscuţii acestuia erau, în mare
parte, din Sárrét, dar erau, printre ei, mulţi veniţi de la Brettyószentmárton, Szerep
şi Nádudvar, iar Bagdi Imre, cel executat odată cu Orbán, era născut la Biharnagybajom, lucru cunoscut şi prin intermediul cântecelor populare maghiare11.
În zona Salonta a fost înfiinţată în 1850 ceata de haiduci a lui Fábian Pista.
Acesta era de viţă nobil, din Salonta, iar în timpul revoluţiei nici numele lui nu
a trecut neobservat de apărătorii legii. Tradiţia orală spune că judecătorul regal
Kenyeres János, poreclit „Kenyeres chelul”, l-a dat pe Fábian pe mâna soldaţilor.
A dezertat, însă, după o scurtă viaţă haiducească, a fost prins şi, în 1851, a fost
executat, asemenea lui Orbán şi oamenilor acestuia, prin spânzurătoare12. Este
interesant că atât Orbán şi ai săi, cât şi Fábian şi camarazii lui au fost prinşi de
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experimentatul comisar din Salonta, Medihradszky Frigyes, care a fost şi şeful
operaţiilor de urmărire a lui Balog Tógyer.
Medzihradszky de multe ori a fost pomenit de notarul din Berettyószentmárton.
Mai târziu şi comisarul de ordine Osváth Pál din Mezőkeresztes îl aminteşte în
munca sa şi, cu toate acestea, despre Balog Tógyer, nu se scrie deloc, pentru că
haiducul din Ciumeghiu şi oamenii săi nu au prădat nici o locuinţă particulară
sau vreun teritoriu public din ţinutul Sárrét. Din lucrarea lui Szűcs Sándor, din
convorbirile sale avute cu martorii oculari, reiese că şi viaţa haiducească din Sárrét
a fost necunoscută. Din fericire Arhiva Naţională Maghiară păstrează materiale din
era absolutistă din Bihor şi Bichiş, precum şi multe fişiere despre Balog Tógyer
şi camarazii săi haiduci, informaţii pe care le putem susţine cu date din Arhiva
Judeţului Bichiş. Pe deasupra, ne stă la dispoziţie şi un vast material de cercetare,
din primăvara lui 1848, despre urmărirea lui Balog Tógyer şi a prietenilor săi, haiduci din Giula. Din păcate, arhiva comitatului Bihor s-a dovedit nesatisfăcătoare
pentru noi, încât, până în prezent, cercetările materialul de arhivă de aici n-au
fost reuşite . În cele ce urmează vom umple un gol despre ceata de haiduci a lui
Balog, pe baza surselor de arhivă noi descoperite13.

Matricola de botez a haiducului giulan Budás-Makros György
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O evadare haiducească din Giula
Arhiva comitatului Bichiş a păstrat un vast document din luna mai a anului
1848, întocmit după arestarea tânărului haiduc Budás György, născut la Giula,
cunoscut sub numele de Makrus sau Makros. Conştiinciozitatea vizibilă cu care
a fost condusă ancheta de atunci poate fi un exemplu şi pentru organele de justiţie şi ordine din epoca actuală. Despre cum s-a desfăşurat acţiunea de prindere
a haiducilor şi despre scăparea şi eroismul lui Balog Tógyer s-ar putea scrie un
admirabil film de aventură.
Budás György, numit şi „dezertor, actual haiduc hoinar”, cu numele original
de Dudás Ghiorgie, fiind fiul lui Márta şi a lui Dudás Joan, porcar din Giula, conform certificatului de naştere, întocmit pe 23 mai 1848 de către preotul ortodox
din Giula, Vaszilievics György, a fost botezat la Giula, pe 21 noiembrie 1825. Naş
de botez l-a avut pe Jank Petru, locuitor din Giula şi a fost încreştinat de către
preotul Illovics Tódor.
Doar mai târziu haiducul şi-a luat numele de Budás, în popor însă îl ştiau mai
bine cu numele de Makrus sau Makros. Înainte de căderea sa în păcat, a fost păstor,
o perioadă a lucrat lângă păstorul de vite a lui Baliczay József, dar se ştie şi că a
fost porcar o perioadă, lângă sălaşul Boros din Giula. Prima dată a fost deschisă
o anchetă împotriva lui pe 14 iunie 1847, pentru furtul unui cal şi pentru atacarea
unei fete, fiind reţinut mai multe zile la tribunalul domenial. Budás a furat un cal
de călărie în valoare de 300 de forinţi, însă după ce a fost descoperit a dus de
bună voie calul înapoi la stăpân. Cealaltă acuzaţie s-a dovedit a fi una mult mai
gravă: o tânără fată nemăritată, Molnár Ágnes, se întorcea acasă spre Giula de la
mătuşa sa din Kígyós, cu un pachet de stofă, iar atunci, când tânărul fecior, care
venea din sens opus, s-a întâlnit cu ea, acesta a decis pe moment să ia pachetul
fetei. Astfel, loveşte cu un toiag în cap fata, care se prăbuşeşte plină de sânge
la pământ, iar mai târziu a fost dusă cu o căruţă la Giula. Pentru toate acestea,
„hoţul de drumul mare” Budás a fost condamnat la un an de puşcărie şi o sută
de bice, pe care trebuia să le suporte, la fiecare un sfert de an odată. În afară de
asta a fost obligat să plătească fetei opt forinţi, despăgubire pentru durerile corporale, iar chirurgului, doi forinţi, pentru îngrijirea bolnavei! Pedeapsa primită nu
a executat-o pentru că în acea toamnă, nu cu mult după ziua Sfântului Mihai (29
septembrie), când s-a aflat fără lanţuri, a evadat14. Fugar, într-o cămaşă şi izmene,
primeşte de la un porcar o haină de postav veche şi porneşte pe jos spre Drauţ,
judeţul Arad, iar până la începutul lunii decembrie se ascunde în zona Mureşului
printre ciobani, care i-au dat de mâncat şi de băut, răsplătindu-i şi el la rândul său.
Cu trei săptămâni înainte de Crăciun a mers în satul Ciumeghiu la gazda de hoţi
Deme Lika. Aici s-a cunoscut cu Balog Tógyer şi cu Bődi Sándor15, aceştia fiind
evadaţi de curând din temniţa de la Salonta. Timp de o săptămână au hoinărit
împreună, după care Bődi a plecat mai departe, iar Balog şi ceilalţi au rămas şi
au rătăcit, când prin pădurile din Ciumeghiu, când prin pădurile din Vareu.
În apropiere de Crăciun, de la Német Benedek, din hotarul oraşului Giula, au
mânat 22 de porci, conform lui Budás, acesta fiind singurul lor furt mai serios.
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Prada au dat-o mai departe lui Deme Lika, care a ajuns, în scurtă vreme, în temniţa
de la Oradea, după ce au fost găsiţi porcii la el.
După acestea, haiducii din nou s-au asociat cu Bődi Sándor şi cu Boros Pál,
cu care au mânat de la un sălaş
din Giula şapte vite şi un cal.
În pădurea Csegőd au tăiat
două vite, o parte din carne au
mâncat-o şi restul de carne au
vândut-o. Tot aici au omorât şi
calul, pe care l-au belit şi piela
a luat-o Bődi, ca să facă din ea
curele pentru scule. Cele cinci
vite rămase au fost cumpărate
de o altă gazdă de hoţi.
Despre atacul de la sălaşul
Boros ne stă la dispoziţie o relatare mai târzie. Astfel, fiul de 16
ani al proprietarului Boros PéUltima pagină din dosarul de proces al lui
ter, păgubit în luna mai a anului
Budás-Makros György, Giula, 26 mai 1848 1848, îşi aminteşte despre acel
furt de la sălaşul lor. Din amintirile sale, în jurul Zilei morţilor (1 noiembrie), într-o noapte întunecoasă, s-au
năpustit la ei mai mulţi hoţi, între ei se afla Budás, pe care l-a recunoscut după
voce, de pe vremea când Budás era porcar lângă sălaşul lor. Hoţii conduşi de
Budás l-au luat la bătaie, l-au dus în grajd unde l-au obligat să dezlege un cal şi trei
vite cornute, ei au mai slobozit încă patru vite, după care au luat cu ei un ceaun,
o pălărie, pâine şi o traistă şi împreună cu vitele şi calul au plecat. (Interesant,
că Budás şi-a amintit, că, în acea seară, el nu a intrat în grajd ci s-a oprit pe prag)
Balog şi camaradul său au hoinărit în continuare împreună, toată iarna, prin
pădurile şi sălaşurile bihorene până la Salonta şi mai sus până la Oradea. Până
la mijlocul primăverii nu au mai comis nici o infracţiune, însă, după topirea zăpezii, trecând pe la Vărşand au stat în hotarul oraşului Giula şi în două ocazii au
furat câte cinci-cinci cai, pe care mai apoi Balog i-a vândut la Salonta. Cu banii
câştigaţi şi-au petrecut la hanurile preferate de la drumul mare, precum hanul
Cserepesi sau Báránka.
La mijlocul lunii aprilie au furat doi cai de pe pământurile de la Baj, animalele
pe care le-au înapoiat proprietarului, după ce au aflat că erau ale unui om bun
de-al lui Balog16. Deşi haiducul a pretins mai târziu, că nu au comis multă vreme
nici o infracţiune, a reieşit că următorul furt a fost comis în 10 mai, la Giula.
În după-masa zilei de 19 mai, în jurul orei unu, izraelitul Máyer Fridrich, arendaş din Negreni, a fost surprins să vadă, când a ajuns acasă de la Salonta, că la
casa de vizavi, în care locuia cumnatul său Illés Herschlin, aşteptau afară trei cai
străini înhămaţi. Trecând drumul a intrat în casă, unde a găsit trei străini, care se
ospătau cu ţuică. Au cerut de la soţia proprietarului mâncare şi ovăz şi spuneau
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că ei sunt păstorii de cai ai moşierului Tisza Lajos de la Geszt. Au mai adăugat că
sunt în căutarea a trei iepe dispărute, de aceea ar dori să vorbească cu păstorul
de cai din sat. La cele auzite Máyer Fridrich le-a propus străinilor să-l însoţească
pe căruţaşul său la stăvar, la crescătorul de cai, deoarece acesta avea drum întracolo, după care a plecat.
Falis Tamás, crescătorul de cai de la Negreni, a văzut de la stăvă când căruţaşul
a luat hamurile de pe doi cai negri şi unul sur, iar trei călăreţi îi mânau cu viteză
din sat afară. Nici nu trebuie să mai spunem cine erau călăreţii. Martorii oculari
i-au identificat pe doi dintre aceştia, unul era Budás, iar cel care purta bundă era
Balog Tógyer. Al treilea era Kenéz István, un dezertor din armată de la Salonta,
care, conform descrierilor, un om scund, brunet, cu urme de vărsat pe faţă, tuns,
cu părul dat într-o parte, iar după urechi avea lăsat în spate părul puţin mai lung
şi purta o pălărie din zona Debrecen şi cizme cu vârful „tăiat”.
Şeful călăreţilor, un bărbat în bundă, despre care s-a aflat mai târziu că a fost
chiar Balog Tógyer, şi la stăvar i-a spus povestea cu iepele dispărute, respectiv
o iapă şi doi mânji, după care s-a interesat despre drumul care duce la Batăr. O
jumătate de oră mai târziu, Falis şi-a văzut mai departe de adăpatul cailor dar la
malul Crişului a dat din nou faţă cu străinii, dintre care doi – Balog şi Budás –,
erau culcaţi pe jos, iar al treilea camarad ţinea caii de hamuri. Haiducii i-au cerut
păstorului tutun pentru pipă şi fiindcă nu i-a putut servi cu tutun, l-au ameninţat
cu pistolul şi au cerut de la el cai. Speriat, stăvarul a sărit în Criş şi s-a ascuns
în tufişurile de pe malul celălalt însă haiducii au rămas să-şi aleagă în voie din
herghelie cei mai buni cai17.
După ce au plecat cu caii cu tot, stăvarul, ud până la piele, a fugit acasă şi a
raportat despre cele întâmplate la casa satului. Urgent au fost trase clopotele în
sat şi, cu mic cu mare, s-au adunat sătenii, unii pe jos, alţii călare şi, cu arme,
cu furci şi bâte, au pornit pe urmele hoţilor. Alarmaţi cu toţii de furtul cailor, la
zgomotele din sat a pornit, cu furca în mână pe urmele hoţilor, şi Máyer Fridrich,
dar nu i-au găsit, iar pe la ora 9-10 seara s-au întors acasă cu toţii. Localnicii au
căutat haiducii peste tot, mai ales în regiunea Salonta şi prin pădurile din zonă.
Păstorul de cai Falis Toma, împreună cu Mátyus János şi Halasi Gábris, i-a căutat
pe hoţi până la Ghiorok, dar, înserându-se pe ei, s-au întors acasă.
Tar József Junior din Negreni, trezit de clopotele pe la ora două, din somnul de
prânz, înarmat cu o puşcă, a ieşit grăbit în stradă iar, la cele auzite de la păstorul
de cai, împreună cu încă şase prieteni, au sărit cu toţii pe cai şi s-au îndreaptat în
galop spre pădurea Patai şi depăşindu-şi ortacii, i-a ajuns din urmă pe hoţii de cai.
„Mori, cine este Dumnezeul tău” – a exclamat Tar cu puşca îndreptată spre ei,
la care Balog a răspuns exclamaţiei:
„Să nu tragi dumneata, aici sunt caii dumitale!”
Tar cu puşca a tras spre acesta, dar arma nu s-a declanşat, haiducul însă a sărit
în faţa cailor. Tar a mai încercat să tragă odată, dar arma nici a doua oară nu s-a
declanşat (aşa cum s-a dovedit mai târziu, arma nu avea cartuşe…). Atunci Balog
sărind în şa a exclamat: „nu te teme, cine este Dumnezeul tău”, Budás la fel, învârtind odată biciul deasupra capului au luat-o la sănătoasa. În acel moment au
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ajuns la faţa locului şi ortacii lui Tar rămaşi în urmă, pe când haiducii, călare pe
proprii cai, intraţi deja în desişuri, au lăsat în urmă caii furaţi de la stăvarul din
Negreni. Tar a simţit că apariţia ortacilor i-a salvat viaţa. Urmăritorii nu au mai
dat de haiduci şi în jurul orelor opt-nouă seara s-au întors la casele lor. Tar a luat
caii lăsaţi acolo de haiduci şi i-a adus acasă, predându-i prefectului. Trei din acei
cai erau a lui Máyer Fridrich şi un cal al unui arendaş din Negreni. (Mai târziu
s-a adeverit că Balog şi Budás călăreau la Negreni pe doi cai furaţi de la Német
Benedek din Giula)18.
Încă în acea noapte cei trei haiduci au poposit în pădurea de la Vareu, iar
ziua şi noaptea, care au urmat, le-au petrecut împreună (20 mai). În zorii zilei de
21 mai, pe la ora cinci, au pornit spre ferma medicului din Giula, Csausz János.
Acolo văzând mai multă lume au decis să nu intre. (Cu toate acestea, Kis Márton,
de la sălaşul lui Csausz, a insistat să spună că Budás şi camarazii săi s-au oprit în
poarta fermei şi au cerut găzduire la sălaş, însă el nu le-a dat. A mai mărturisit că
în compania haiducului l-a cunoscut pe Árgyelán Simon din Giula). În cele din
urmă haiducii au hotărât să meargă la ferma lui Kövér János, pentru că Budás
avea acolo un bun cunoscut, pe fermierul Borbély Mihály, de la care ar fi putut
să-şi cumpere şi pâine. Pentru că István nu a avut curaj să se apropie foarte mult
de oraş, şi-a luat rămas bun aici de la Balog şi Budás şi aceştia au mers călare
mai departe.
La fermă, haiducii nu au găsit acasă decât pe soţia fermierului şi cele două
fetiţe ale sale. Pe cea de şase ani, Julis, au trimis-o imediat cu zece forinţi la Árgyelán Anna, soţia căruţaşului Lukács Ilia, verişorul primar al lui Budás. Curând
au fost puse pe masă trei pâini, plăcintă întinsă, o jumătate de pălincă şi vin. Cu
siguranţă că a fost o coincidenţă faptul că, la scurt timp, a sosit la sălaş şi tatăl
femeii, Árgyelán Simon, care a pretins că l-ar fi invitat la sălaş. Pe la prânz a sosit
la sălaş şi Borbély, care le-a făcut semn oamenilor să rămână, dar Budás a rămas
neclintit, sătul de vagabondaj, dorea neapărat să meargă în oraş. Un un sfert de
oră mai târziu a apărut şi Kis Marci de la sălaşul lui Csausz, sub pretextul că ar
fi venit după frunze de duhan… De altfel, este interesant, că toţi cei trei bărbaţi
erau nemulţumiţi din mai multe privinţe de lege. Argyelán Simon a fost porcar la
domeniul din Vareu şi de mai multe ori a fost bănuit. Conform autorităţilor din
Giula nu a avut vreo condamnare sau hoţie dovedită, doar a stat închis la Giula
jumătate de an, pentru o acuzaţie de furt de cai. Kis Márton, de origine din Magyarhomorog, renumit în hoţii, a fost închis şi pedepsit de mai multe ori pentru
furt;de multe ori a stat închis şi la Arad pentru o perioadă mai lungă, din cauza
hoţiilor săvârşite. Conform mărturisirii sale, a stat în temniţă patru ani şi jumătate,
pentru participarea la masacrul soldaţilor, după aceasta a mai făcut câte două luni,
pe urmă şapte săptămâni de puşcărie, pentru furt de gâşte şi de slănină. Borbély
Mihály (înainte de haiducie porcar) considerat de autorităţi un nemernic alcoolic,
a stat în temniţă pentru spargerea unei cămări. El a mărturisit, că pentru jefuirea
unei cămări de bucate a fost în arest patru ani, iar după ce a scăpat a mai fost
arestat trei luni pentru furt de porci. Despre Argyelán Anna s-a ştiut doar atâta că
a fost o femeie uşoară, că şi-a părăsit soţul de câteva ori şi că nu a avut un com-
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portament prea bun, altceva nu au ştiut jandarmii să mărturisească despre ea…
Deşi femeia dorea să meargă acasă, haiducii nu i-au permis, dar degeaba a
încercat Borbély să o descoase, nu a aflat mare lucru de la ea. Haiducii au avut
unele bănuieli în ciuda prieteniilor din trecut şi a relaţiilor de rudenie, însă atunci
nici unul dintre ei nu a ştiut că pericolul este cu mult mai aproape de ei!
Dimineaţa la ora opt, păstorul de boi Czoldán Mojsza, cu încă trei localnici
Pomucz Mihály, Mészáros János şi Szűcs Pál, s-au prezentat la jandarmul domeniului Giula, să anunţe că l-au văzut pe aşa-zisul Makrus sau Budás Györgyöt
intrând la ferma lui Kövér János, călare pe calul său, dispărut în urmă cu două
săptămâni! Czoldán, după ce la văzut pe haiduc, l-a trimis de iscoadă pe Szűcs
Mitru şi după ce s-a mai lămurit şi el odată de adevăr, s-a grăbit să-l raporteze cât
mai repede autorităţilor.
Fiindcă nu a putut să înştiinţeze nici pe comisarul de ordine al judeţului, nici
pe jandarmii acestuia, când l-a văzut pe stradă, venind în faţa lui, între Cazino şi
Consiliul judeţean, pe Budjács Andor, mai marele cetăţii din judeţ, l-a oprit să-i
dea de veste de urma tâlharului. Şeful cetăţii a acţionat imediat. A îmbrăcat la
repezeală, cu hainele unor tâlhari din temniţă, şase panduri de la judeţ (Peres
János, Bartyik István, Nyíri Ferenc, Kurucz István, Balcsó József és Gergely György) şi a luat cu el de la cetate, încă doi panduri ai domeniului, pe Bodó Mátyás
şi Kis Mihály. Szabados István, pandur de la judeţ, născut la Bichiş s-a întâlnit
întâmplător cu ceata de soldaţi şi s-a oferit de bunăvoie să-i însoţească, la temniţă
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şi-a schimbat straiele punându-şi o bundă, şi-a luat arma încărcată sub braţ şi a
pornit pe urma celorlalţi.
Mai marele cetăţii nu a lăsat nimic la voia întâmplării. Din ceata de panduri îmbrăcaţi în haine de tâlhari a trimis trei persoane pe un drum mai scurt prin oraşul
românesc din Giula (pe Szabados István, Peres János şi Bodó Mátyás), iar el cu
ceilalţi soldaţi au trecut prin parcul Vadaskert, în partea de sus a păşunilor, prin
curtea de păsări a domeniului, dorind să taie drumul tâlharilor la podgoria de vii
din oraş. Pe lângă cei şase panduri de la judeţ şi cei doi panduri ai domeniului
s-a aflat şi un păstor şi un pantofar sârb din Giula, Persanovics Mihály, care, e
drept mai târziu, lângă malul Mureşului, s-a dat deoparte. La curtea de păsări,
la semnalul lui Czoldán Mojsza, pandurii s-au despărţit, Bartyik István şi Nyíri
Ferenc au mers mai departe pe un drum îngust, iar restul, conduşi de Németh
Antal, au pornit spre sălaş, unde se aflau tâlharii. Astfel au închis toate căile de
acces înaintea haiducilor.
Primii care au ajuns la sălaşul lui Kövér au fost Szabados şi ai lui, aici Bodó
stătea pe marginea şanţului în faţa porţii înarmat, Szabados cu Peres s-au strecurat
în spatele clădirii. Dar oricât de prudent au procedat au fost totuşi descoperiţi.
Între timp Kis Marci, pornind spre casă, oprindu-se în bucătărie să-şi aprindă
ţigara a observat apropierea de casă a pandurilor.
„Plecaţi hei, vine lumea!” – a strigat haiducilor, conform unuia dintre ei, când
s-a întors le-a spus „Pregătiţi-vă băieţi, vin patrulele după voi”.
Îndată patru bărbaţi au ieşit din casă, doi erau Kis Marci şi Árgyelán Simon.
Haiducii, ocolind clădirea, doi dintre ei au intrat pe o uşă din spate, iar doi s-au
întors înapoi în încăpere, iar după 4-5 paşi au dat faţă în faţă cu pandurii şi după
ce au schimbat două trei vorbe cu aceştia s-au întors înapoi. După părerea unora,
Árgyelán şi Borbély au fost cei doi, alţii îl bănuiesc pe Kis Marci a fi cel care a
încercat să-i încurce pe panduri, prefăcându-se că îi caută pe haiduci în vie, cu
toate că el ştia de ei, că s-au strecurat în şopronul din spate, să înşeueze caii19.
Dintr-odată a apărut Argyelán Simon, dar Szabados l-a atenţionat ca acolo să
nu meargă, iar acesta a afirmat „nu mai sunt aici, au plecat”! Borbély Mihály însă,
ieşind din casă, a mărturisit că cei doi haiduci sunt în şopron cu patru cai.
„Bade István, nu mergeţi nicăieri, aici sunt doi în şopron cu patru cai” – a spus
Borbély.
Acelaşi lucru a fost confirmat de fiica lui Borbély, care a mers la pantofar zicând
următoarele: „bade Mihály, cu siguranţă nu-i prindeţi, cu toate că sunt acolo în
şopron doi oameni cu patru cai”. Astfel degeaba a încercat bătrânul Árgyelán să-i
deruteze pe panduri. Şi Perzanovics s-a grăbit să le zică „cum nu sunt, doar şi eu
i-am văzut când s-au strecurat în şopron, veniţi numai înapoi că acolo trebuie să
fie”, şi s-a întors cu ei înapoi în curtea sălaşului.
După ei s-au întors şi Bartyik István şi Nyíri Ferenc, că erau deja cinci. Bodó a
rămas în pragul şopronului, ceilalţi patru au căutat prin jur să vadă, dacă nu este
vreo ieşire sau crăpătură pe unde ar fi putut să fugă. Apoi s-au aliniat înarmaţi la
marginea şopronului. Prima dată a ieşit afară din clădire o femeie pe care Nyíri,
prinzând-o de piept, a dat-o la o parte. (Mai târziu a declarat că femeia era Ar-
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gyelán Anna). Deodată s-au deschis porţile şopronului împinse de baltagul lui
Budás György, care înarmat s-a răstit pandurilor:
„Pentru Dumnezeu daţi-vă la o parte, dacă nu va trebui să fac moarte de om!”
La acestea cei cinci şi-au îndreptat cu toţii armele spre haiduc poruncind:
„Predă-te altfel tragem!” – haiducul însă i-a răspuns învârtind baltagul:
„Nu mă predau, la o parte, altfel trebuie să comit moarte de om!”
Pantofarul a zis că haiducul încerca să-i impresioneze – „mie mi-e tot una,
dumneavoastră daţi-vă la o parte, nu am furat eu de la dumneavoastră nimic” –
le-a zis haiducul, dar pandurii nici nu l-au auzit. Într-un sfârşit şi-a dat seama că
nu poate ţine piept singur autorităţilor, s-a coborât jos de pe cal, iar pantofarul
a smucit baltagul din mâna sa. Pandurii l-au înconjurat îndată, Szabados a prins
haiducul de gât, iar Nyíri s-a aruncat la căpăstrul calului. Szabados cu încă un
camarad l-au târât până la capătul clădirii. Pe Czoldán Péter, locuitor din Giula,
l-au trimis după un ştreang, iar calul l-au lăsat în grija lui Pomucz Mihály.
Între timp Budjács, mai marele cetăţii, a ajuns acolo cu patru panduri (Balcsó
József, Kurucz István, Gergely György, Kiss Mihály), în frunte cu păstorul Czoldán
Mojsza. Imediat i-a poruncit lui Bodó Mátyás să închidă poarta de căruţe, care
era deschisă, şi i-a comandat „Culcat, de nu te omor!”
Perzanovics Mihály a deschis poarta şopronului şi văzându-l pe Balog înăuntru
între trei cai a exclamat:
„Na, pasăre rară, tu aici eşti?” – la care Balog a răspuns:
„Pentru Dumnezeu, să nu încerci să intri, că imediat mori” – şi zicând acestea
a îndreptat pistolul spre el, însă Perzanovics nu s-a speriat:
„Nu fii nebun, mai bine te predai, oricum nu poţi să scapi, şi amicul tău este
deja legat!”
Cu toate acestea Balog Tógyer le-a răspuns:
„Mie nu mi-e frică dacă sunt în şaua calului meu” – între timp a sărit în şa.
Perzanovics cu o mână s-a aruncat la pistolul haiducului şi cu cealaltă la coama
calului. Preventiv pistolul era legat de mâna haiducului, aşa că nu l-a putut smulge
de la Balog. Ceilalţi au strigat cu putere: „dăi drumul, dăi drumul, că te împuşcă”
– şi, de frică, a dat drumul calului şi călăreţului, iar într-o fracţiune de secundă
Bologu era deja la poartă.
Aceste informaţii sunt conform celor spuse de pantofar, pandurii au spus că
el le-a poruncit să intre cu încredere în şopron, că nu se va întâmpla nimic. Nyíri
Ferenc cu István şi Bodó intrând în şopron au ameninţat haiducul cu armele zicând:
„Predă-te!” – la care haiducul le-a răspuns:
„Nu, pentru Dumnezeu, ştiu că trebuie să murim odată, dacă nu trag imediat!”
Haiducul era atunci călare cu arma îndreptată spre panduri şi în acel moment
a luat-o la sănătoasa. Bartyik imediat a tras după el dar şi haiducul i-a răspuns cu
un foc de armă în spate şi unul într-o parte. În acel moment toată lumea s-a alertat, doar Szabados şi Gergely au rămas lângă Budás, care era prăvălit la pământ.
Balog a început să tragă cu arma, când într-o parte, când în spate, iar pandurii la
rândul lor trăgeau focuri în serie. Împuşcăturile au atras lumea la sălaş. Între timp
vestea întâmplărilor petrecute la sălaş s-a răspândit ca focul de repede şi cine a
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putut merge, ca de exemplu şi Vladucz Péter şi Pomucz Demeter, s-a îmbulzit
la sălaşul lui Kövér de lângă dig sau „şanţ” cum i se spunea în zonă, de unde
au privit evenimentele. Unii cum ar fi Pomucz Mihály, călăreţul Gurzó György
sau alţii, nu s-au mulţumit doar cu atât şi din curiozitate au intrat până în curtea
sălaşului. Acest lucru a şi avut urmări, mai târziu şapte localnici din Giula, dintre
care trei copii, au fost atinşi de gloanţe în incidentului de la sălaş, acestea fiind
depistate de medicul Bauer József20. Nu a fost niciunul rănit grav şi nici nu s-a
putut depista dacă erau gloanţe din arma haiducului sau a pandurilor.
Cu mâna stângă ţinând hamurile, iar în mâna dreaptă pistolul, pe care îl rotea
deasupra capului, Balog a ieşit călare din şopron şi, în viteză mare, s-a îndreptat
spre poarta curţii, iar la exclamaţia: „predă-te” el a înaintat spre mulţime, poporul
adunat dându-se la o parte din faţa lui. Unii spuneau că poarta i-a fost deschisă de
Borbély şi că bătrânul Árgyelán la ajutat să iasă, alţii însă, au mărturisit că poarta
a fost deschisă de Kallós şi de Kis Marci, înainte ca aceştia să treacă înapoi pe
şanţ, de unde au urmărit apoi evenimentele…
Ieşit din şopron, haiducul şi-a îndreptat pistolul asupra pandurilor din partea
dreaptă, dar la prima împuşcătură venită de la urmăritori, haiducul a sărit pe cal
şi s-a strecurat în partea stângă prin lumea adunată, care stătea şi privea de pe
dig, iar de aici a mai tras două focuri.
Din aceasta deduc, că un glonţ sau altul a nimerit, de aceea, sub comanda lui
Nyíri Ferenc şi Szabados István, Gergely, Bodó, Peres şi Bartyik au pornit pe jos,
pe urmele lui Balog, de-a lungul Crişului până la pădure, însă fără să-i de-a de
urmă, apoi, şi-au dat seama că pe jos nu-l mai pot ajunge şi s-au întors.
Totodată au fost persoane care au zis că haiducul s-a ghemuit în şa când s-a
tras asupra lui, iar după ce focurile de armă s-au oprit pe moment şi-a aranjat
pălăria şi a galopat mai departe. Când a fost departe de incident şi s-a simţit în
siguranţă, s-a dat jos de pe cal, pentru a-şi aranja şaua, a mai tras de două ori cu
arma şi urcând în şa a dispărut în depărtare.
Budjács, căpitanul cetăţii s-a întors la prinsul Budás şi, fiindcă acesta se zbătea să scape, i-a tras două de s-a rupt arma în două. Balcsó József a prins de păr
prizonierul, pe care-l ţinea Szabados, şi la trântit de pământ (se presupune că
l-au şi pălmuit), iar după ce l-au percheziţionat, l-au legat. Au găsit la el într-o
pungă 5 forinţi şi 20 de crăiţari în pengăi de hârtie, o oglindă de tablă, un tub
de cartuşe şi un piaptăn. În afară de acestea, Szabados şi Gergely au mai găsit în
şuba haiducului câte un pistol încărcat. Cele două arme Balog le-a cumpărat la
Oradea şi erau doar date împrumut camaradului său. Baltagul l-a cumpărat de la
un paznic, iar şaua a cumpărat-o Budás de la unul Tógyer, crescător de cai din
Negreni. Tubul pentru cartuşe şi l-a adus de la Oradea. Suma găsită în pungă,
este ce a mai rămas din banii proveniţi, după vânzarea la Giula, a cailor furaţi.
Pistoalele au fost încărcate cu alice, iar unul cu gloanţe.
Haiducul Budás Balcsó József a fost dus la primărie, unde a fost legat în faţa poporului. Au fost aduşi de faţă şi Argyelán Simon, care a tăinuit prezenţa haiducilor
în zonă, Kis Márton, Borbély Mihály, la sălaşul căruia a fost arestat Budás, şi fiica
lui Argyelán Simon, care în prezenţa pandurilor a ieşit afară de la haiduci. Toţi
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patru au fost legaţi în curtea primăriei din Giula maghiară, la dorinţa poporului,
şi acolo pe loc au şi recunoscut. A doua zi tribunalul a început procesul, care a
ţinut mai multe zile, datorită interogării mai multor martori din Giula şi din Bihor.
Conform regulilor curţii marţiale din acea vreme, făptaşul, pentru a fi acuzat de
tâlhărie şi de opunere a rezistenţei, trebuia să fie prins ori la faţa locului, ori atunci
când încerca să evadeze. Pentru că Budás a fost prins la doar o zi şi jumătate după
întâmplările de la Negreni, în timp ce se odihnea, în lipsa celei de-a treia condiţii
a ajuns în faţa judecătoriei judeţene. Referitor la Argyelán Anna (Lukács Iliáné),
Árgyelán Simon, Kis Márton şi Borbély Mihály, la curtea marţială, s-a dovedit că
sunt nevinovaţi, însă, în cazul în care orice fel de suspiciune ar fi apărut pentru
oricare dintre ei, judecătoria judeţeană ar fi fost obligată să-i judece în instanţă.
Cei arestaţi, împreună cu armele şi lucrurile haiducului, au trebuit predaţi pe
26 mai, la procuratura judeţeană. Sentinţa a fost trimisă de Karassay István, preşedintele tribunalului curţii marţiale, la consiliul judeţean. Tot de această istorie
ţine şi faptul că, Káló József , comisar de ordine, a trebuit să meargă pe 22 mai, la
călău, în cazul penal al tâlharului Budás Mojsza şi pentru asta a primit, din caseria
oraşului Giula, 20 de pengăi. Adeverinţa a fost semnată pe 2 iunie, de vicecomitele
Tomcsányi József. Despre execuţie însă nici nu a fost vorba, pentru că haiducul
din Giula, în iarna anului 1849, s-a bucurat de ospitalitatea temniţei comitatului
Bichiş. Cei de la judeţ au trimis mai departe la ministerul apărării documentele
primite pe 19 iunie de la ministrul Deák Ferenc. În sentinţa judecătoriei judeţeane
din 1 decembrie haiducii au primit următoarele pedepse: Budás-Markus György
– moarte prin spânzurare, Kiss Márton – un an şi trei luni de temniţă, Argyelán
Simon – un an de temniţă. Argyelán Anna a fost lăsată în libertate.
Procesul nu s-a încheiat imediat, fiindcă vice-procurorul Foltényi Ignác a făcut
o contestaţie, din care, la propunerea lui Tormássy Károly, au trimis o copie la
judeţul vecin Bihor, în legătură cu prinderea haiducului în libertate, Balog Tógyer,
precum şi a haiducilor Bődi/Bódi Sándor şi Kenéz István. Despre executarea lui
Budás-Markus György nu exista încă nici o veste, haiducul şi în iarna lui 1849 se
afla tot în temniţa comitatului.

Kenyeres János, judecător din Salonta
şi urmărirea lui Balog Tógyer
Balog Tógyer a reuşit şi de data asta să scape. După toate acestea nu s-a mai
auzit de el nimic aproape 15-16 luni. Primele zile ale lunii septembrie 1849, aduc
informaţii, din care ştim că haicul s-a activat din nou.
Se vorbeşte despre „dispariţia” lui Balog din lipsa de informaţii, cu toate acestea, noi credem că nu suntem departe de adevăr dacă punem absenţa acestuia
în legătură cu războiul de independenţă de atunci. Populaţia din regiune, şi aici
înţeleg şi românii de pe aceste meleaguri, au participat viguros la lupta cu arme,
ca voluntari, atât în garda naţională, cât şi ca honvezi sau în trupele de gherilă.
Întrucât pe Balog nu îl găsim închis în temniţă, atunci nu avem decât să-l căutăm
printre luptătorii revoluţiei, pentru apărarea patriei. Cel mai renumit şi cunoscut
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căpitan al haiducilor, Rózsa Sándor, a fost graţiat de la Kossuth Lajos în 3 octombrie 1848, şi în fruntea unei trupe de 100-150 de revoluţionari a luptat ca soldat în
Câmpia de Sud. Vestea graţierii lui Rózsa s-a răspândit foarte repede, lucru care a
influenţat cererea de a fi eliberaţi din temniţa judeţeană din Giula şi alţi prieteni
de-ai săi, pentru a se înrola în război! Deoarece se ştie că la jaful de la hanul din
Kondoros, din 12 octombrie 1849, doi dintre bandiţi aveau atârnată în gât câte o
geantă de honved, din piele, şi pentru că unul dintre ei a fost identificat a fi Balog
Tógyer, cu siguranţă că şi el a fost unul din soldaţii de atunci ai revoluţiei înfrânte.
Cu toate că nu avem informaţii foarte precise despre întâmplările revoluţiei în
zona judeţelor Bihor şi Bichiş, cu siguranţă Balog cu ceata lui de haiduci au luat
parte la lupta pentru independenţă. (Aici merită amintit că în această perioadă s-au
înrolat de honvezi şi trupa de haiduci a lui Orbán şi Fábián şi au fost foarte mulţi.)
Imediat după înfrângerea revoluţiei auzim din nou de Balog Tógyer şi camarazii
săi. În ultima zi a lunii august, a intrat călare cu cinci ortaci în satul Micherechi.
Destul de înarmaţi, călare pe cai, haiducii au apărut în faţa porţii notarului Radványi
Albert, care, bolnav de friguri, era culcat în bucătărie. Balog s-a dat jos din şa, a
mers înăuntru la notar şi l-a întrebat dacă e bolnav şi dacă-l cunoaşte? Notarul a
negat că ar şti cine este, la care Balog i-a spus că pe vremea când locuia în pusta
de la Vărşand au vânat de multe ori împreună. Radványi nu a reacţionat în nici
un fel la cele spuse de haiduc, acesta însă a scos două pahare de vin cumpărat pe
banii săi, a băut un pic şi i-a zis notarului că vinul e bun şi pentru friguri. Notăriţa
la recunoscut imediat pe Balog, pentru că a fost de faţă, pe vremea funcţionarului
Lakatos Benedek, când acesta a fost legat în lanţuri, la crucea de la Micherechi.
Sunt interesante lucrurile scrise despre îmbrăcămintea şi armele de persecutori
pe care le purtau haiducii, referitor la care femeia la întrebat pe Balog de ce s-a
dat de persecutor. Răspunsul haiducului a fost următorul: „de aceea am devenit
persecutor (!), pentru că răufăcători au fost destui !”
După asta s-au retras la o cârciumă din apropiere, pe urmă la casa „birăului”
Netye Mihály, unde şi-au făcut o cină din carne de viţel şi miel. Din cele spuse
de „birău”, au plecat din sat doar după ce s-a înnoptat.
După câteva zile, Balog şi o ceată de 7-8 persoane au mers din nou la Micherechi la colonul domnului de pământ, Rokszin György, unde au petrecut şi au
cântat cu muzicanţii o noapte şi două zile. Cu muzicanţi cu tot s-au dus şi la notar,
după ce au luat cu ei vin de la cârciumă, iar notăreasa le-a pregătit mâncare de
ujină. S-a înserat deja când haiducii au plecat din sat unii călare alţii în căruţă.
Balog şi camarazii săi au trecut des pe la Micherechi, au „onorat” de trei patru
ori cu prezenţa şi pe învăţătorul din sat, iar la cârciuma din sat au petrecut de
numărate ori. Au umblat la Micherechi deschis, fără nici o frică, de la Micherechi
mergeau la Crâstor şi la Şercad, câteodată luau cu ei şi muzicanţii de la Micherechi
de-a lungul drumului până la hanul Báránka. Trimiteau de multe ori veste la notar
să le pregătească prânzul, iar acesta era obligat să le execute ordinele, cu toate că,
nu cu mult înainte, ruşii staţionaţi la Şercad au dus de la ei toată unsoarea şi sarea.
În timpul ospăţului de la casa notarului, doi sau trei haiduci stăteau de strajă la
uşă cu o puşcă cu două ţevi, ţinută pe spate, în faţa lor însă aveau puse alte 4-5
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arme. Armele haiducilor, care petreceau înăuntru aşteptau încărcate, puse una
lângă alta, pe pat. După ce se ospătau bine, haiducii îşi continuau ziua la cârciuma
din sat. În una din ocaziile când Balog Tógyer a fost la Micherechi cu mai mulţi
ortaci de-ai săi, a spus deschis în faţa tuturor, că el nu doreşte să păgubească pe
nici unul din sat, însă, dacă cineva vrea să-l prindă sau contribuie la prinderea
lui, îl va împuşca în cap şi le va distruge satul. Aşa ceva însă nu le-a trecut prin
cap să facă celor din sat, nu aveau curajul nici să pomenească ceva despre el.
Cei din ceata de haiduci erau toţi de religie ortodoxă veche (cu alte cuvinte
toţi erau ortodocşi români) şi purtau straie diferite. Conform notarului din Micherechi era printre haiduci şi un bărbat înalt, îmbrăcat ca pe la Salonta (acesta era
un reformat ungur), şi tot cu ei mai era şi un jidan. S-a mai ataşat cetei de haiduci
şi unul mai învăţat, blond, acesta ştia să scrie şi umbla îmbrăcat în şubă cu şnur
roşu, şi se mândrea că vine de la Zenta din trupa lui Rózsa Sándor. Noul venit,
cu aprobarea notarului şi a celorlalţi camarazi, i-a trimis o scrisoare comitelui
Kenyeres. Scrisul este destul de indescifrabil, textul pare fi doar o ciornă, în cele
scrise apăreau, de mai multe ori, cuvintele „sunt Szabó György” şi din asta putem
doar să presupunem că acesta era numele haiducului venit din Câmpia de Sud21.
Notarul s-a aflat într-o situaţie destul de grea. Mulţi îl numeau complicele haiducilor, el însă îi primea la el în casă doar pentru că îşi temea pielea şi avuţia.
Cu toate acestea, i-a spus soţiei, că el este singurul care va face demersuri contra
haiducilor, dar nu a reuşit să facă nimic. În 30 septembrie, la căutat pe Kenyeres,
să-i trădeze pe haiduci, pentru a-şi salva poziţia! Radványi Albert a spus că doar
nişte jandarmi foarte curajoşi sau soldaţi buni, îi pot prinde, pentru că haiducii sunt

Manuscrisul haiducului din Zenta, presupus membru
în ceata lui Rózsa Sándor
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bine înarmaţi cu pistoale de bună calitate şi deţin mai multe puşti cu două ţevi.
Notarul din Kötegyán spunea că în hotarul localităţii haiducii se deplasau în
felul următor: în faţa şi în spatele cetei de haiduci mergeau călare doi haiduci
înarmaţi şi mai duceau cu ei şi două căruţe pline de arme. Balog şi haiducii săi
şi-au practicat meseria în Bihor şi Bichiş, dar locul lor de ascunzătoare erau pădurile din Bihor, unde îşi făceau jafurile.
Comitele din judeţul Bichiş, Kis Antal, la aprobarea comitelui regal Stachó János, a trimis pe 5 septembrie, judecătorului Kenyeres János din Salonta o cerere,
pentru a fi prins Balog Tógyer. În acea scrisoare se mai cerea, ca odată cu Balog
să fie prins şi boitarul József, să fie luaţi la răspundere pentru hoţiile făcute, să li
se consemneze declaraţiile şi să le trimită odată cu ei la Giula pentru a fi închişi
în temniţă. Au mai pretins să fie trimişi la Giula caii lui Balog şi o căruţă furată de
acesta la Arad. În scrisoare era consemnată şi cercetarea unei crime de la hanul
„Bárányka”. De infracţiunile lui Balog au fost afectate şi persoane din comitatul
Arad, astfel s-au făcut demersuri şi referitoare la aceştia. După întâlnirea judecătorului Kenyeres cu Kiss Antal din 10 septembrie, s-a dat poruncă comisarului
de ordine din Salonta, Medzihrádszky Frigyes, să fie prinsă ceata de haiduci a
lui Balog.
În ultima zi a lunii, Kiss i-a trimis din nou lui Kenyeres o scrisoare. În aceasta
se plângea că s-au înmulţit enorm răufăcătorii în zonă, că hoţii în fiecare zi pradă
avuţiile cetăţenilor din Bichiş, şi cerea pentru asta iniţierea unor demersuri şi o
rezolvare. S-a dus vestea că haiducii au atacat mai mulţi drumeţi în zonă, că mai
mulţi haiduci, între Salonta şi Şercad, cu Balog în frunte au furat din căruţe vinul
dus de la Oradea la Giula pentru moşierul din Giula, Beliczay József. Kiss a făcut
demersurile necesare şi pe 30 septembrie, i-a scris judecătorului de raion, să facă
tot ce pot pentru a-i prinde pe haiduci. Vicecomitele judeţului Bichiş a fost de
părere ca soldaţii sau jandarmii să patruleze pentru ai prinde pe hoţi şi să asigure
ordinea publică.
În data de 5 octombrie, Kenyeres a depus o plângere către judecătorul suprem
Jósa Péter, afirmând că, după părerea sa, comisarul Medzihrádszky nu a făcut
nimic pentru prinderea haiducilor şi că nu răspunde dacă este căutat!

Jefuirea căruţelor lui Beliczay József
În timp ce judecătorul Kenyeres János făcea demersuri serioase pentru prinderea haiducilor, Beliczay József, moşier din Giula cu înaltă poziţie în judeţ, a fost
victima haiducilor. Din plângerea depusă pe 4 octombrie, de comitele prim al
judeţului Bihor, Jósa Péter, reieşea că trei tâlhari au jefuit, în această zi, la orele
10 dimineaţa, în hotarul Kötegyán, lângă hanul Báránka, de la drumul mare, cele
trei căruţe cu vin cumpărat de la Köbölkút pentru moşierul din Giula, ameninţând
cu arma pe căruţaşul Majda Péter. Şeful tâlharilor a fost Balog Tógyer.
El a tras jos din căruţă 60 de iţe (1 iţă era aproximativ 0.8 l) de vin după care
au lăsat căruţele să meargă mai departe. Înainte însă, haiducul i-a dat o recipisă
căruţaşului, adresată moşierului giulan, în care scria următoarele:
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„Dacă vreţi să vă plătesc pentru aceste 60 de iţe de vin, dacă vă cade rău, că
v-am luat din vin, scrie-ţi, o să vi-l plătesc. Rămân cu stimă: Balog Tógyer.”
Cu toate că tâlhăria a fost săvârşită doar de trei din haiduci, la hanul Báránka
au petrecut în total cinsprezece, ceata de haiduci obişnuind să stea tot timpul la
acest han. Calvarul căruţelor însă nu s-a terminat. Abia au mers o jumătate de
oră, că trei haiduci înarmaţi i-a ajuns din urmă. Au tras în căruţaşul Zsoldán Péter
şi l-au făcut pe Majda Péter să se întoarcă cu căruţele înapoi la Báránká. Aici au
mai luat de pe căruţa lui Majda 12 butoaie de 1 acov butoiul (1 acov = 55 l ). Cu
această ocazie nu a scăpat de jaf nici căruţaşul, căruia i-au luat şuba nouă şi 25
de forinţi, pe care îi avea la el. Cel de-al treilea căruţaş, Szántó Ilia, a încercat să
ceară înapoi lucrurile luate de la colegul său şi a primit în schimb 12 bâte peste
spate. Şi de data aceasta căpitanul haiducilor a dat căruţaşilor o scrisoare, în care
a scris următoarele:
„Vă rog frumos nobile!
Am o rugăminte la domnul Beliczai Ferencz, despre care am auzit că este întradevăr un mare domn, de aceea, când au venit căruţaşii lui am avut îndrăzneala
să iau un butoi de vin de pe căruţă, şi dacă doreşte să primească preţul vinului,
să-mi scrie sau să anunţe cu vorba, cât este preţul acestuia şi o să-l plătesc. Nu vă
scriu doar pentru a vă aduce la cunoştinţă, ci dacă doriţi pentru vin ceva, plătesc
chiar şi acasă – cer aprobarea şi rămân cu stimă: Balog Tógyer mk.”
Pagubele lui Beliczay, împreună cu pagubele personale ale căruţaşului au fost

Adeverinţa lui Balog Tógyer către moşierul Beliczay József
despre furtul vinului din căruţa acestuia, Kötegyán, 1 octombrie 1849
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estimate la 238 de forinţi. În opinia nobilimii din Giula, haiducii, care au bătut
drumurile din aceste ţinuturi şi au atacat căruţaşii, au avut o îndrăzneală, mai
ales fiindcă nu au putut fi opriţi de autorităţi! Toată încrederea lui Beliczay era în
judecătorul Kenyeres János, care l-a rugat pe Stachó János, să trimită condica cu
pagubele lui Beliczay la Salonta.
La documentele înaintate de Beliczay a fost ataşat şi un act din judeţul Bichiş, în
care se scria despre păgubitul Magdu Mitru, locuitor din Giula, care a transportat
vinul lui Beliczay József la Giula, de la Köbölkút, şi care, pe parcursul drumului,
a fost atacat de tâlhari, ce au luat din căruţa lui vin, lucru confirmat şi de ceilalţi
căruţaşi, care l-au însoţit. Pentru că nu din vina lui s-a întâmplat paguba, căruţaşul
cerea o recompensă de 33 de forinţi pentru transport. Cu toate că, în acte, numele
nu corespunde cu cel dat de Beliczay în documentele sale, se înţelege că este
vorba despre aceeaşi întâmplare, iar cel împuternicit, să predea această cerere,
a dorit să încerce să facă rost de plata căruţaşului nevinovat. Totodată în actele
înaintate de Beliczay se scria, că atacul a avut loc pe 1 octombrie, iar vestea dată
de Kiss Antal, despre cele întâmplate, apare cu data de 30 septembrie. În ciuda
acestor inadvertenţe este clar, totuşi, că este vorba despre aceeaşi întâmplare.
Astfel, ne aflăm deja la doar câteva zile până la atacul din 12 octombrie, de
la Kondoros, care poate fi declarat cea mai mare pradă a haiducilor. Pentru că
această temă am prezentat-o amănunţit în introducere, în cele ce urmează vom
continua cu prezentarea rezultatelor de investigare a haiducilor.

Urmărirea lui Balog Tógyer de către comisarul de ordine
Medzihradszky Frigyes din Salonta
Informaţiile şi declaraţiile, despre cunoscutul furt de la Kondoros, duc la Balog
Tógyer şi camarazii săi. Mişcarea rapidă a haiducilor şi buna organizare a acestora este indicată de faptul că, 2-3 zile mai târziu, haiducii s-au aflat deja într-un
adăpost sigur, într-un sălaş din hotarul Bihorului.
Două rapoarte scrise de Jósa Péter, comite principal al comitatului Bihor, întocmite în 18 şi 19 octombrie 1849, în care sunt descrise amănunţit toate activităţile
de pe mai multe zile ale lui Balog şi ai lui, i-au fost de ajutor comisarul din Salonta,
Medzihradszky Frigyes. Este vorba de rapoartele şi documentele frumoase despre
Balog şi acţiunile sale în zona Kötegyán şi Şercad.
În data de 15 octombrie, Medzihradszky a aflat că Balog, împreună cu un pădurar din Barmód, pe nume Fibik István, au anunţat o vânătoare pe data de 16,
la care au chemat şi câţiva oameni înarmaţi din Kötegyán. Comisarul a vorbit cu
căpitanul patrulei de soldaţi din zonă, să-i direcţioneze pe aceştia la Kötegyán, iar
a doua zi, când se termină vânătoarea şi haiducii se vor pune, să ia masa de prânz
sau de cină, să-i prindă. Pe data de 16, Medzihradszky a aflat din sursă sigură, că
haiducii lui Balog vor fi într-adevăr în pădurea de la Barmód, mai exact la paznicul
Patócs acasă. Aşadar, au adunat soldaţii şi au mers la locul stabilit, dar acolo nu
au aflat nimic, au constatat doar că s-au înşelat, haiducii aveau mulţi simpatizanţi
printre locuitorii din zonă, datorită cărora soldaţii au găsit doar locul gol!
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Soldaţii au început totuşi urmărirea haiducilor, pentru că ştiau încotro au luat-o, dar degeaba au mers pe urmele lor 24 de ore, ziua-noaptea, tot nu au putut
săi ajungă. În goana de a se salva, haiducii şi-au lăsat acolo săbiile şi armele,
trei săbii şi puşca cu două ţevi au fost găsite de judecătorul Kenyeres János şi
de Medzihradszky, la paznicul din Erdőgyarak, Zuh István. Săbiile erau încă de
noroi. Căruţaşii cu care se deplasau urmăritorii s-au obosit şi ei şi, pentru că nu
mai puteau continua, s-au întors din drum. O mare problemă, la această acţiune, a fost lipsa totală a călăreţilor, însă principala greşeală a autorităţilor a fost
aceea că, Tokody Viktor, care a condus soldaţii la Salonta, la intrarea în primăria
oraşului, s-a scăpat în faţa tuturor zicând că a adus ajutoare comisarului, pentru
urmărirea haiducilor, iar vestea s-a răspândit foarte repede în zonă. Populaţia din
oraş şi, totodată, şi Balog Tógyer au aflat mai repede despre urmărirea lui Balog
decât comisarul!
Pe lângă toate astea, judecătorul din Salonta a cerut special de la comisarul de
ordine să trimită oameni loiali, dar printre soldaţii trimişi era chiar fratele paznicului
din Barmód, Patócs, care noaptea a fugit de la Kötegyán la Barmód şi i-a spus tot
fratelui său, astfel Balog Tógyer a primit imediat vestea să plece din zonă. Balog
a pus de străjer, la marginea pădurii de către Kötegyán, un călăreţ, care trebuia să
dea imediat de veste, când vede că armata porneşte din loc. Jandarmii la sosirea
în Barmód au găsit încă transpirat calul acestuia.
După trecerea duminicii, Medzihradszky împreună cu comisarul de ordine din
judeţul Bichiş au decis un alt atac împotriva lui Balog, însă şi atunci au fost pârâţi.
Încă şi printre oamenii de ordine au existat persoane, care erau de partea haiducilor. Ca urmare a celor întâmplate au retras soldaţii de acolo, iar Medzihradszky
a hotărât, să facă totul în taină şi să aducă armată de la Oradea.
Abia au părăsit soldaţii acel loc, că Balog şi oamenii lui au şi mers la Kötegyán,
au intrat în casă şi au stat acolo o oră sau două, de au mâncat şi au băut, au mers
la vânzătoarea de la magazin unde şi-au cumpărat cafea, după care şi-au petrecut şi au dansat la cârciumă, până dimineaţa fără arme la ei. Au şi dormit acolo.
Dimineaţa următoare s-au dus la Bartha Bálint, paznicul domenial, acasă, acolo
au omorât un purcel, l-au fript şi până după-masă la ora patru şi-au petrecut cu
muzică. În timp ce patrulele erau destul de nepăsătoare, nici comisarul de ordine
nu a înştiinţat imediat despre cele întâmplate acolo. Dealtfel comisarul nici nu ar
fi ştiut de nimic, dacă nu ar fi trimis un om de-al lui în hotarul satului Kötegyán,
pentru al iscodi pe un hoţ de porci. Acesta i-a văzut, ba chiar l-au chemat şi în
casă şi a fost nevoit să mănânce şi să bea cu ei. Pentru că singur nu a putut să le
facă nimic, după ce s-a întors înapoi haiducul nu mai era acolo.
De nenumărate ori a fost Balog la Micherechi şi la Ciumeghiu, a mâncat şi a
băut la masă cu judecători, cu jandarmi, dar asta nu a însemnat nimic, doar mai
târziu a aflat lucruri, pentru care nu a mai putut face nimic. Conform comisarului
de ordine în zona Salonta şi Kötegyán exista o atracţie nemărginită spre haiduci,
exista un fel de unitate între ei, iar în oraşe şi localităţi erau şi jandarmii în stare
să uite de responsabilităţile lor, în ceea ce-i priveşte pe haiduci.
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În urma experienţei avute, Medzihradszky a înţeles, că doar cu soldaţi de infanterie nu se descurcă, de aceea a cerut 24 de călăreţi de la Mădăras (nu de la
Salonta), ca să încercuiască, cu aceştia şi cu infanteriştii, zona din două părţi. A
fost aleasă o zi potrivită, când au venit şi jandarmi de la Arad şi din judeţul Bichiş.
Comisarul a considerat că doar dacă sunt ajutaţi de autorităţi din judeţele vecine
pentru a-şi ajunge scopul, acţiunea va avea rezultate!
De asemenea, a considerat o greşeală şi faptul că a fost trimis înainte un locotenent pentru a împărţi soldaţii, cu toate că el a cerut răspicat să fie lăsat acest
lucru în sarcina comandanţilor, dacă împrejurările impun astfel!
S-a cerut să fie date ordine stricte jandarmilor, care intră în oraşe sau în sate, să
facă totul pentru prinderea lui Balog. Totodată s-a anunţat, că cei care îi vor da
cazare vor fi crunt pedepsiţi. Pe 18 octombrie, Medzihradszky a amplasat armata
la Sarkad, pentru că în rândul poporului s-a răspândit vestea că armata apără
localitatea, sperând că astfel îi atrage mai aproape pe Balog şi ai săi. Comisarul
s-a cazat şi el tot în zonă. Jósa Péter a recunoscut că Balog a mirosit ceva şi este
foarte prudent.
Medzihradszky a avut încredere în planul său, care era acela de a muta armata de la Şercad la Kötegyán, pentru a-l induce în eroare pe Balog şi a-l face, să
creadă, că armata se retrage.
Ca planul să reuşească şi să fie credibilă plecarea soldaţilor, au trimis un subofiţer în civil, alături de un soldat şi de Medzihradszky în persoană, pe la sălaşele
din zona Salonta, pentru a iscodi şi a spiona terenul. Toţi trei erau deghizaţi, ca
să nu fie recunoscuţi. Au ajuns mai întâi la sălaşul lui Sz. Balog Sándor, unde
a auzit că Balog a ascuns doi cai, pe care i-a furat în pusta de la Kondoros. Au
percheziţionat tot sălaşul şi până la urmă au găsit cei doi cai. Când au pornit cu
caii, aproximativ vreo 800 de paşi, s-au trezit din senin cu o împuşcătură în marginea căruţei, iar un alt glonţ a şuierat pe lângă capul lor: era Balog şi camarazii
lui. Medzihradszky a sărit într-o parte din căruţă şi i-a provocat la luptă pe Balog
şi cei care-l însoţeau ajunşi în galop lângă el, însă răspunsul a fost trei focuri de
armă îndreptate spre comisar. Haiducilor li s-a răspuns cu împuşcături însă, din
cauza distanţei, gloanţele nu au ajuns pe niciunul, iar în locul luptei aceştia au
ales să fugă. Medzihradszky şi soldaţii obosiţi şi fără cai înhămaţi nu au putut să
le ia urma.
După această întâlnire cu haiducii, s-au întors la Şercad şi au început urmărirea din două părţi. Până pe 19 la ora 10 au percheziţionat nenumărate locuri
însă fără nici un rezultat. De aceea au hotărât, să amplaseze din nou soldaţii la
Şercad. Între timp, comisarul din Giula, Káló József, a sosit şi el şi s-au înţeles că
continue căutările. Ajutorul lui Káló la această acţiune a avut greutate, pentru că,
de la unirea raionului Bichiş şi Giula, Káló avea sub control aproape jumătate din
hotarele judeţului Bichiş, iar Balog şi ortacii săi vizitau chiar atunci acele locuri!
Despre Balog s-a mai ştiut şi faptul că doreşte să plece din zonă, de aceea au
dorit să pornească o căutare deschisă. Fără călăreţi însă le era imposibil să reuşească, de aceea au cerut câţiva soldaţi cu care să poată merge şi în alte judeţe.
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Atacarea prin surprindere şi arestarea lui Balog Tógyer
la Bichiş
Aşa se pare că haiducii din cauza urmăririi, tot mai periculoase, au recurs la
vechea soluţie de a trece în alt judeţ. După doar câteva zile, care s-au scurs de
la acţiunile fără succes ale comisarului de ordine salontan, comisarul din Giula,
Kaló József, în timpul patrulei, la data de 29 octombrie a fost înştiinţat, că Balog
Tógyer din Ciumeghiu, Varga István din Bichiş şi Jevuczó Ilia din Giula, împreună
cu alţi haiduci, se află la Bichiş, la casa lui Varga. Kaló, împreună cu 6 panduri
din Giula au atacat casa, dar haiducii nu s-au predat uşor. In timpul atacului, doi
urmăritori au căzut, Kaló a suferit răni grave, încât, până la urmă, din acest motiv
a trebuit să se retragă. Prefectul raionului Bichiş a consemnat faptul că cei doi
urmăritori au fost împuşcaţi chiar de Balog Tógyer. Rapoartele arată, că în timp
ce se trăgea şi sunau clopotele, localnicii i-au părăsit pe jandarmi şi chiar Kaló
doar lui „Dumnezeu i-a putut mulţumi“, că a scăpat de moarte.
Văduvele celor doi panduri împuşcaţi au solicitat sprijin din partea comitatului.
Văduva lui Zsiros István, Fekete Maria a solicitat ajutor de la Satcho János, pentru
tânărul său soţ decedat. O zi mai târziu şi văduva lui Fekete József, Boros Katalin
a formulat o cerere în care se plângea, că în urma fostului său soţ au rămas 9
orfani, şi din acest motiv solicita despăgubire din averea confiscată haiducilor,
deoarece Balog şi Varga l-a împuşcat pe soţul ei. Cererile au fost sprijinite atât de
către judecătorul şef din Giula maghiară, Paraszka János, cât şi de comisarul Kaló.
În registrele cu decesuri de la primăria oraşului Giula se găsesc toate numele
pandurilor decedaţi.
Fekete József „jandarm”, soţul lui Boros Katalin, de 49 de ani, cetăţean din
Giula, de religie catolică. Conform certificatului de deces, a fost împuşcat pe 29
octombrie, şi pe 31 octombrie a fost înmormântat în cimitirul catolic, de către
capelanul Mikó Miklós22.
Síros István, jandarm, reformat din Mezőberény, în vârstă de 32 de ani a murit
tot împuşcat pe 30 octombrie, moartea sa a fost anunţată de Balsa János. A fost
înmormântat a doua zi, pentru trasul clopotelor s-a plătit doi forinţi, iar pentru
orgă, un forint23.
Oficialităţile judeţene au pus moartea pandurilor pe seama atitudinii populaţiei
din oraşul Bichiş, care, deşi în oraş clopotele au bătut alarma, nu s-a grăbit să
acorde ajutor jandarmilor, ci s-a închis în case. Locţiitorul comitelui principal din
Giula, Gaál Eduárd, a fost revoltat de atitudinea localnicilor din Bichiş, şi, tocmai
din acest motiv, a pronunţat o sentinţă exemplară. Pentru ca localnicii, care nu şi-au
urmărit interesele lor, să simtă greutatea sentinţei, locţiitorul comitelui principal a
hotărât ca văduva lui Fekete József să primească de la oraş, anual, 120 de arginţi,
iar văduva lui Zsiros József să primească 80 de arginţi, până când soarta lor nu
se va schimba. Suma trebuia achitată, în rate trimestriale, până la o altă sentinţă.
Cu toate că cei trei haiduci au reuşit să scape din atac, cercul s-a strâns în jurul
lor. Balog şi Varga, răniţi de comisarul Kaló, au fugit în judeţul Bihor, însă nu au
mai fost în stare să fugă mult de lege. În 30 octombrie au fost arestaţi. În privinţa
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arestări lor sursele, de altfel sărăcăcioase, nu se pun de acord, unele susţin că
arestarea lor s-a făcut la Micherechi, altele susţin că haiducii au fost arestaţi în
hanul Gugyori, aflat în hotarul oraşului Şercad. După arestare, au fost ţinuţi în
arest preventiv la Şercad şi Salonta. Tovarăşii lor, arestaţi mai devreme, au fost
deja cercetaţi de judele Kenyeres János. La 1 octombrie, judele Hollószeghy Sándor a solicitat transferul lor la Şercad. Mai înainte însă, Jósa Péter l-a însărcinat
pe Kenyeres să păzească şi să cerceteze arestaţii, apoi să îi transporte la Oradea.
Kenyeres a rămas surprins atunci când a aflat că toţi arestaţii au fost transferaţi la
Şercad în loc să fie duşi la Oradea.
Jevuczó Ilia împreună cu tovarăşii săi s-au refugiat la sălaşul tatălui său. Rănitul
Kaló i-a înştiinţat pe colegii săi din Giula, iar Stachó János a dat ordine de arestare,
astfel jandarmii Andrassy Ignác şi Czenger Gáspár, împreună cu armata regulară,
au luat măsuri pentru arestarea haiducilor din Giula.
Sălaşul a fost înconjurat de soldaţi, Jevuczó a tras şi, pentru că nu s-au predat
somaţiilor, s-a dat foc sălaşului. Haiducul a fost arestat fără victime umane. Stachó
l-a suspectat pe Jevuczó de uciderea a trei persoane. Ar mai fi sărvârşit o crimă
şi la Giula, pe când se afla acolo împreună cu tovarăşii săi, şi când Jevuczó l-a
omorât pe Felföldi, „om blând şi onest“, care l-a rugat, să nu-i fure calul.
Evenimentul tragic este consemnat şi în matricola bisericii catolice din Giula.
Felföldi Ferenc, pandur din Giula, în vârstă de 50 de ani, (soţul lui Rácz Anna)
a fost omorât pe 11 octombrie. Cu două zile mai târziu a fost înmormântat de
capelanul Mikó Miklós, în cimitirul din Şercad. Conform mărturiilor scrise, acesta
nu a murit pe loc iar preotul Mikó l-a putut spovedi şi dezlega de păcate24. Aceste
surse de informaţii sunt interesante pentru noi, deoarece din ele deducem că
infracţiunea s-a întâmplat cu foarte puţin timp înainte de jaful de la Kondoros,
de pe data de 12.
Din moment ce judeţul nu avea drept la execuţie, Stach���������������������
ó��������������������
l-a predat pe Jevuczó armatei. La 2 noiembrie, el a fost transportat la Salonta pentru cercetare şi
înfăţişare. Înştiinţarea despre transport a sosit la Seghedin prin localităţile Macău
şi Tótkomlós. Stachó l-a numit pe Balog principalul haiduc iar pe Jevuczó şef,
arestarea lor a fost semnalată şi comandamentului militar din cetatea Aradului.
Kenyeres a solicitat şi transportul lui Jevuczó Ilia, solicitarea a fost aprobată de
către Stachó la 3 noiembrie, deşi şi haiducul din Giula a fost predat armatei. La
începutul lunii octombrie Stachó a înaintat o cerere comitatului pentru dreptul
de a face judecata pe loc, însă nu a primit acest drept. Împreună cu Jevuczó s-a
mai făcut şi alte arestări în judeţul Bichiş. Dintr-un extras de proces verbal reiese, că Argyelán Dávid a fost arestat, pentru că a cumpărat un cal de la Jovuczó
Péter. Soţia ar fi dorit ca Argyelán Dávid, să fie pus în libertate până la proces,
pentru că ea împreună cu copiii mor de foame. Argyelán Dávid a fost suspectat
de colaborarea cu „vinovaţii principali“, din acest motiv nu s-a aprobat punerea
în libertate. Sub „vinovaţii principali“ trebuie să ne gândim la Jevuczó Ilia.
Pandurii din Bichiş, Andrásy Ignác şi Czenger Gáspár, au solicitat 54 de arginţi
pentru că i-au însoţit la Oradea pe Jevuczó Ilia şi pe tovarăşii săi25.
Relaţiile între comitele Kenyeres János şi Medzihradszky Frigyes s-au stricat.
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Medzihradszky a susţinut, că la sălaşul lui Kenyeres din Erdőgyarak, la paznicul
Zuh István a găsit armament (5 săbii şi un pistol). La 17 noiembrie, comitele,
revoltat, a solicitat disponibilizarea pandurului, iar după trei zile comisarul şef
Jósa Péter a ordonat cercetarea cazului.
Din păcate, în continuare, din sursele ulterioare existente lipsesc date privitoare
la haiduci. Mai târziu nu ne mai întâlnim nici cu Balog Tógyer şi nici cu prietenii
lui arestaţi din Bichiş sau Giula. Există o singură explicaţie şi anume că, după ce
au fost arestaţi, li s-a făcut repede judecata şi au fost executaţi. În studiul nostru
am vorbit mult despre renumitul haiduc Rózsa Sándor, care pentru rolul avut în
revoluţia din 1848 a fost graţiat şi împreună cu familia sa a trăit la un sălaş din
Szeged-Alsóváros. Pe la mijlocul anului 1849 locţiitorul comitelui şef din Giula a
aflat despre existenţa lui Rózsa şi a ordonat arestarea lui. El a împuşcat doi soldaţi
şi a reuşit să se salveze. La câteva zile, de la acest incident, a fost fiinţat tribunalul
curţii marţiale26. Deci, dacă Balog şi tovarăşi lui ar fi trăit, viaţa lor nu ar mai fi
durat oricum prea mult.

Epilog
Pe baza documentelor prezentate, putem afirma că Balog Tógyer a fost un
haiduc curajos şi cu stil. Nu greşim prea mult dacă susţinem că figura lui a fost
receptată de posteritate ca o persoană simpatică. Sursele îl prezintă diferit, numindu-l cu nume clasice.
Pe lângă cuvintele „hoţi sau tâlhari” sursele îi numesc pe Balog T��������������
ó�������������
gyer şi tovarăşi săi, haiduci – cuvântul haiduc în limba maghiară înseamnă tâlhar nobil – şi
golani. Cuvântul „haiduc” a început să fie utilizat în timpul revoluţiei din 1848 şi
el a fost atribuit persoanelor în afara legii, care au manifestat rezistenţă cu arme.
Din această categorie nici Balog Tógyer nu face excepţie. Din rapoartele epocii,
reiese că oamenii de rând i-au acordat sprijin şi i-au acoperit pe haiduci. Oamenii de rând nu au făcut diferenţe pe criterii etnice, atât ortodocşii români din
Micherechi cât şi reformaţii maghiari din Kötegyan l-au simpatizat pe Balog. În
sursele epocii nu originea ci religia este evidenţiată, este clar că pe baza religiei
putem deduce şi etnia. Este tipică şi dezvoltarea caracterului de haiduc: înainte
de 1848 sub denumirea de haiduci se înţelegea 2-3 persoane care furau mai ales
cai, după revoluţia paşoptistă, haiduci erau deja consideraţi ca eroi populari cu
relaţii multiple, care se opun regimului şi care sunt protejaţi de oamenii de rând.
Precum putem constata, după noiembrie 1849, nu există surse sau documente
despre haiduci. După ce judeţele Bichiş şi Hajd��������������������������������
ú�������������������������������
au ajuns sub guvernare militarizată, aceşti haiduci au fost condamnaţi şi spânzuraţi, la fel ca haiducii Orbán
Bálint şi Fábián Pista.
Nu ne rămâne altceva decât o evaluare scurtă. Evadarea din faţa pandurilor,
atacul împotriva oaspeţilor de la hanul din Kondoros, schimbul de focuri de la
Bichiş ne prezintă figura unui şef de haiduci fără frică. Ţinuta relativ elegantă,
petrecerile ţinute în hanuri, defilările cu muzicanţi, tâlhăriile săvârşite, îi atribuie
un stil aparte acestui haiduc.
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Probabil că în viitor se vor descoperi şi alte documente referitoare la viaţa lui
Balog. O anumită curiozitate ar putea fi trezită de comparaţia lui cu alte personaje
din tradiţia populară românească. Este interesant de văzut, în ce măsură trăsăturile lui Balog, prezentate de tradiţia românilor din Micherechi sunt identice cu
cele descrise în documentele oficiale. În opinia noastră, istoricii şi folcloriştii vor
avea o surpriză plăcută, suntem convinşi că între cele două imagini se vor găsi
trăsături identice.
Despre viaţa haiducilor români din Ungaria nu există un studiu mai amplu.
Cunoaştem doar faptele maramureşeanului Pintye Gligor, decedat în 1703, care a
participat, ca şi soldatul lui Rákóczi Ferenc, la ocuparea Băi Mari. El a fost primul
haiduc român, al cărui figură s-a răspândit în Bazinul Carpatic. Epocile ulterioare
nu mai sunt aşa de cunoscute. Prin această succintă prezentare şi prin anexele
documentare ce însoţesc articolul, considerăm că am reuşit să îmbogăţim panteonul haiducilor români din Bazinul-Carpatic cu o figură rar întâlnită.
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Aici aş dori să mulţumesc românimii din Giula şi din judeţul Bichiş pentru cercetările excelente, lui Kerekes György, care m-a atenţionat în legătură cu Budás-Madros (sau Makrus)
György, în vederea completării materialului de cercetare! Informaţile aflate în documentele
de arhivă am încercat să le redau concret, am făcut doar următoarele schimbări: am lăsat
afară câteva din cuvintele scrise cu litere mari şi le-am redat în funcţie de scrierea corectă
actuală. Numele au fost lăsate la fel ca în documente.
Din temniţa de la Giula au fost daţi în urmărire naţională, pe data de 23 noiembrie 1847 ,
atât Budás-Makrus György, cât şi Nagy András şi Makrán Ábrahám György
În sentinţa judecătorească a lui Budás-Makrus Gyurka, apare şi numele haiducului Bődi, care
în documentul trimis la judeţul Bihor apare scris Bódi. Neapărat trebuie amintit şi faptul că,
în ultimele scrieri despre haiduci , în petiţia de dare în urmărire a lui Balog , apare menţionat
şi Bódi Sándor, împreună cu Kenész István.
Budás a depus mărturie de două ori: prima dată la primăria din Giula, imediat după ce a fost
prins şi pe urmă în faţa tribunalului curţii marţiale. De la prima mărturie ne stă la dipoziţie
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doar un rezumat celor spuse de acesta . Aici vorbeşte despre jaful de la sălaşul Boros şi
despre furtul celor cinci-cinci cai, care a avut loc doar cu două zile înainte de a fi prins.
Conform celor spuse de Falis, doi au ţinut pistolul spre el, după care l-au fugărit însă acest
lucru Budas l-a negat. Din spusele lui, l-au aşteptat pe Falis în picioare şi doar Balog a luat
în mână pistolul, dar nu le-a trecut prin minte să fugă după el prin râu. Budas a recunoscut
doar că, la spusele lui Balog („prinde-l, pentru Dumnezeu”), l-au prins de bundă, după care
i-au dat drumul.
Conform mărturisirilor lui Budás, întâmplările s-au petrecut la Arad dar în petiţia de urmărire
a fost trimisă de tribunalul din Giula mai departe, la Feketebátor, de care aprţinea localitate
Negreni.
Nyíri Ferenc, pandur, a văzut-o pe Argyelan Anna ieşind din şopronul unde ţineau căruţele,
după intrarea acolo a haiducilor.
Răniţii au fost Bassováda György (67 ani, ortodox), Rácz Jószef (50 ani, catolic) Tulkán
Tógyer (52 ani, ortodox), Hadzsa János (14 ani, ortodox), Jovatzó Tógyer (23 ani, ortodox),
Ottlakán Mojsza (14 ani, ortodox) Szokossán Mojsza (15 ani, ortodox).
Din cauza citirii indescifrabile din actele de arhivă, facem doar referiri, am ataşat însă imagini
la anexe, chiar şi fotocopii după două rapoarte referitoare la ceea ce a scris Balog Tógyer.
MNL BML, Microfilme din arhivă. 128/8.243.
MNL BML, Microfilme din arhivă. 128/15.255.
MNL BML, Microfilme din arhivă. 128/8.242.
Din baza de date a cercetărilor lui Kerekes György referitoare la români, figurează cinci
români: între cei născuţi între 1807-1825 figurează Jevuczo Ilia, despre cei care vorbim legat de haiduci au mai fost în viaţă doar trei între anii 1848-1849: fiul lui J. Gyorgy şi Maria
botezat pe 27 iulie 1807, fiul lui J. Todor şi Nadra Maria botezat pe 5 aprilie 1813 şi fiul
lui J Istvan şi Jepasz Todora botezat pe 10 mai 1825. (Datorez multe mulţumiri lui Kerekes
Gyorgy pentru date).
Seres, 2012.240-243.
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ARHIVĂ
Surse documentare privind întâmplările lui Balog Tógyer
şi a camarazilor săi de tâlhărie, 1848–1849
I.
Dosarul penal al lui Balog Tógyer şi al camaradului său
haiducul Budás din Giula, sub alt nume Makrus György
1.
Documentele anchetei în cazul de mai sus ale Curţii Marţiale a Tribunalului Comitatului Bichiş, Giula, 22–26 mai 1848
(MNL BML, IV. B. 102/b. Nr. 287.)
Békés megye’ közönsége 1847k évi Decemb. 14ról 2966. szám alatt ő Cs. K.
Fő Herczegsége, az Ország’ Nádorához tett folyamodás’ folytában 1848k évi
Boldogasszony hó 17kén egy évre a’ Rögtönítélő Bíróságot megnyervén, miután az a’ megyében f. évi február 7kén közhírré tétetett, s Első Alispán Úrnak a’
Bírósághoz martius 7ről intézett tudósítása szerint a’ járásbeli szolgabírák által
a’ megyebeli valamennyi községekben a’ szabályok IIk fejezetének 3k pontja
szerint meghirdettetett.
1848k évi martius 23kán délutáni 4 órakor Gyulán a’ megye’ házánál rendszerint táblabíró Karassiny István elnöklete alatt, úti és vízi főbiztos Kállay Ignácz,
főügyész Bogyó János, Kalmár Mihál és Ambrus Lajos szolgabíró, mindnyájan
táblabírák, s a’ megye által kinevezett rögtönítélő bírósági közbírák’ együtt létében
tartatott rögtönítélő bíráskodás alkalmával
Mindenek előtt a’ rögtönítélő bíráskodási szabályok, és oktatások a’ IVk fejezet
7k §a értelmében felolvastattak, s azok szerinti ítélethozatalra a’ bírósági tagok
IVk fejezet 3k §a értelmében esküt tettek.
Ezt követve a’ jelen rögtönítélő bírósági magbírálás alá terjesztett bűntény’
leírása olvastatott fel, következő tartalommal:
Történet leírás
Tegnapi napon azaz május 21kén gyulai ökörjárási csősz Czoldán Mojsza a’
casinó és megyeháza közötti téren az utczán mentében felszólítván Budjács András
megyei várnagyot, hogy Kövér János Úr tanyáján Borbély Mihály tanyásnál több
nevezetes rablók tanyáznak, kiknek elfogattatásuk végett ő már megyei biztost és
csendőröket keresett, de senkit sem talált, tenne rendelést azoknak elfogattatásuk
iránt. Ki is azonnal Szabados István, Peres János, Bartyik István, Nyíri Ferencz,
Kurucz István, Baksó József, Gergely György megyei hajdúkat parasztruhába
által öltözködve, s ezeken kívül Bodó Mátyás és Kis Mihály uradalmi hajdúkat
maga mellé vévén, a’ várból különböző utakon megindult a’ rablók’ elfogására
illyenképen:
Szabados István, Peres János és Bodó Mátyás mentek az Oláh Városon keresztül
mindhárman, sőt a’ többi fentebb megnevezett hajdúk, s maga Budjács András
várnagy is mindnyájan töltött fegyverekkel ellátva a’ Kövér János Úr majorja felé
a’ legelő felöli oldalon igyekezvén a’ rablóknak útját állani, a’ várnagy pedig
Nyíri Ferenc, Bartyik István, Kurucz István, Balcsó József, Gergely György, Kis
Mihály hajdúkkal, s a’ feljelentő Czoldán Mojsza csősszel másik úton az uraság
tyúkmajorján keresztül a’ szöllők felöli oldalon szándékozván a’ rablóknak eleibe állani. Azonban a’ tyúkmajornál Czoldán Mojsza figyelmeztetése folytán ez
utóbbiak ismét két részre oszlottak, Bartyik István és Nyíri Ferencz egy keskeny
utczára, a’ többiek pedig a’ várnaggyal Németh Antal Úr majorja felé vezető úton,
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hogy minden menekülési mód el legyen foglalva. Illyen módon rendeztetvén
az elfogatás, legelőször Szabados István, Peres János és Bodó Mátyás érkeztek
a’ Kövér János Úr majorjához a’ betyárok’ tartózkodása helyéhez, a’ hol Bodó
Mátyás az árkon kívül állott meg felvont fegyverrel a’ kapu irányába, Szabados
István pedig Peres Jánossal a’ szín háta megé vonultak. A’ mikor Argyelán Simon,
Szabados Istvánhoz közeledvén, Szabados által megszólíttatott, hogy hozzá közel
ne menjen; melly szavára Szabadosnak Árgyelán Simon válaszolá: „elment mér,
nincs mér itt”! Borbély Mihály tanyás pedig ugyancsak Szabados Istvánhoz közeledve felvallá, hogy a’ színbe vagynak ketten négy lóval, felszólítván a’ hajdúkat,
hogy ne menjenek sehová. Ezután érkeztek oda Bartyik István és Nyíri Ferencz
hajdúk, s most már öten lévén a’ hajdúk, Bodó Mátyás a’ szín’ kapujába állott,
mellyben a’ betyárok voltak, Peres János, Nyíri Ferencz, Bartyik István és Szabados
István pedig a’ szín körül járván, hogy nincs-e rajta valami rés. Miután Borbély
Mihálytól azt is megértették, hogy a’ betyárok a’ színben ketten vannak, a’ szín
végéhez állottak felvont fegyverrel; a’ mikor fokossal kilökvén az elfogott betyár
a’ szín kapuját, lóháton kiugratott, s fokosát kezébe forgatva kiáltotta: „félre az
Isteneteket! mert különben emberhalálnak kell lenni!” Akkor a’ nevezett öt hajdú
lövésre fogván fegyvereit, reá kiáltott a’ betyárra, mondván: „add meg magadat,
mert meglövünk!”, de a’ betyár tovább is forgatva kezébe a’ fokost viszonzá: „nem
adom, félre, mert emberhalálnak kell történni”. Azonban többszöri megadásra
történt felszólítások után, látván különben is, hogy tőlök erőszakoskodással sem
menekülhet meg, lováról leszállott; a’ mikor a’ hajdúk reá rohanván Szabados
István nyakon fogta, Nyíri Ferencz a’ lovát kapta meg. Még ekkor a’ másik betyár
a’ színbe volt, azonba már ekkor odaérkeztek Budjács András megyei várnagy,
Balcsó József, Kurucz István, Gergely György, Kiss Mihály és Czoldán Mojsza is,
s Budjács András puskáját nekiszegezve a’ kezébe lévő betyárnak, mondá neki:
„feküdj le, mert agyonlőlek!”, meg akarván azt fektébe kötöztetni, de e’ közbe
Perzanovics Mihály csizmadia a’ színkaput – mellyet már azelőtt Budjács András
várnagy’ rendeléséből Bodó Mátyás betett – kinyitván, s a’ betyárhoz ezen szavakat intézve: „no, szép madár, itt vagy?” A’ hajdúkat bíztatta, hogy mennének
be hozzá, mert az nem tesz semmit, mire Nyíri Ferencz, Bartyik István és Bodó
Mátyás bementek a’ színbe, s a’ felhúzott puskát neki erányozván a’ betyárnak
rákiáltottak: „add meg magadat!”, mire azt válaszolá: „nem, az Istenedet, tudom,
hogy meg kell halni, hanem lövök egyet!” Már ekkor lován ülvén a’ pisztolyt
méregette a’ 3 hajdúra, s azzal kiugratván a’ színből, azonnal lőtt oldalra és hátra
egyet-egyet, ezután több lövések tétettek utána a’ betyárnak, ő is lőtt a’ tett
nézésére összegyülekezett nép közé, s mint az A) alatti orvosi látlelet igazolja,
hetet meg is sebesített, de ő mégis elment. Ezután Budjács András várnagy ismét
visszamenvén az elfogott betyárhoz, puskája agyával egyet ütött rajta, melly ütés
alatt puskája’ agya kettészakadt. Ugyancsak odajött Balcsó József is, s szűrénél
fogva megragadván a’ kézbe lévő foglyot, földre terítette, s megmotozván megkötöztetett. Találtak pedig nála 5 f. 20 kr p. p. egy zacskóban, egy bádogtükröt,
egy kapszlitartót, és egy kis fésűt, s mindegyik szűrújában egy-egy pisztolyt
megtöltve, s felkapszlizva. Ezután Nyíri Ferencz és Szabados István felszólítására
főleg azon okból, mert az elfogott betyárt a’ reá tett lövések alatt lován hanyatlani
tapasztalták, Nyíri Ferencz, Szabados István, Gergely György, Bodó Mátyás, Peres
János és Bartyik István annak utána mentek, s nyomozták a’ Körös erődig, de
onnét látván, hogy gyalogjába utól nem érik, visszatértek. Az elfogott betyár pedig
a’ városházához behozattatott, s behozattak vele Argyelán Simon, ki a’ betyárok
ottlétét titkolta, Borbély Mihály tanyás, kinek lakásán tartózkodtak, s Argyelán
Simon leánya, ki a’ hajdúk’ jelenlétében jött ki a’ betyároktól, s mind a’ négyen a’
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nép kívánságára M. Gyula város házának udvarán kiköttettek, ottan a’ hozzá alól
írott által vizsgálat alkalmával intézett kérdésekre felvallotta, hogy:
Születés helye Gyula városa, neve Budás, máskép Makros György, 19 vagy
20 éves, de a’ B) alatti keresztlevél szerint 23 éves már, azaz huszonhárom éves
szökött rab, s jelenleg kóborló betyár. Vétke: múlt évben megszökött a’ gyulai
uradalomtól, hol raboskodott egy leánynak úton történt leütéseért, szökése alatt
öszveczimborálván az elfogatása alkalmával véle lévő Balog Tógyerrel, azzal
együtt lopott Boros Pál gyulai lakos tanyájáról erőszakosan 7 darab marhát, egy
lovat, ugyancsak a’ gyulai határból 22 darab sertést, ugyanonnan öt darab lovat,
s mintegy 10 nappal ezelőtt szinte onnan öt darab lovat. Bihar megyében pedig
– hol többnyire tartózkodtak – több rendbeli tolvajlásokat követett el, s legközelebb is Árpád környékén loptak lovakat, mellyért polgárok által űzőbe vétettek,
s a’ vári erdőbe menekültek, de ott sem találván magokat biztos helyen, Kövér
János úr majorjába vonultak elfogatása napja reggelén, a’ hol az nap délután el is
fogattatott. Fegyverei – mellyek megszökött czimborája, Balog Tógyeréi voltak,
s nála csupán használat végett valának – elfogatásakor tőle elszedettek, melly 2
töltött pisztolyból és egy fokosból állott. Kelt Gyulán, május 22k 1848. Ambrus
Lajos mp. szolgabíró.
Ide tartozó A) alatti csatolmány tartalma következő:
Visu Repertum
Mai napon Tekintetes szolgabíró Ambrus Lajos Úr rendeletéből megvizsgáltam
némelly rablók elfogadtatások alkalmával lövés által megsértetteket, ú. m.
Bassováda Györgyöt, 67 éves óhitű, orczáján vagy órhátán, mejcsont kezdetén,
és balvállkulcs mejcsonti végén egy-egy srét nyoma találtatott.
Rácz Józsefet, 50 éves R. Catholicus, a lehelőgége feje felett egy, jobb oldalában
az 5k oldalborda felett, és jobb karja hajlása belső színén, egy-egy srét nyoma
találtatott.
Tulkán Tógyer 52 éves óhitű, jobb felöl a’ felső válcsont felett, jobb válkulcs
alatt, bal ágyékában és jobb czombja előszínén egy-egy srét nyoma.
Hadzsa János 14 éves óhitű fiú bal külső szem szegletén, a’ bőrnek megsértését,
mi által mind a’ szemhéj, mind a’ szemgolyó maga is megdagadva találtatott.
Jovatzó Tógyer 23 éves óhitű jobb felöl a’ gyomortáján lefelé egy tzolnyira
egymástól két, baloldalon egy, jobb hüvely első ízén egy, és jobb tzombja belső
színén egy srét nyoma találtatott.
Ottlakán Mojsza 14 éves óhitű, jobb felöl az orszárny mellett egy, az 5. és 6k
oldalborda felett jobb felöl szinte a’ gyomortájban egy-egy srét nyomát,
Végre Szokossán Mojsza 15 éves óhitű, gynege testű fiú jobb felöl a’ 3k és 4k
oldalborda között két, ugyan a’ között hátrább egy, a’ bal ágyékban is egy srét
nyomát találtam.
Mindezen sérelmekkel még ekkoráig semmi veszedelmes jelenségek nem
mutatkoznak ugyan, mindazon által még is leginkább Szokossán Mojsza sérelmei
figyelmet érdemlők, s annak bizonyos meghatározatára, ha veszedelem nem érheti-e, több napok kívántatnak, amit is hitelesen bizonyítok. Kelt Gyulán, május
22k 1848. Bauer Jósef mp. Tekintetes Nemes Békés megye seborvosa.
B) alatti csatolmány tartalma:
Isten áldása, és
Békesség velünk.
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Alulírt ezzel hiteles tanúságát adom, hogy lelki gondviselésemre bízott M.
Gyula g. n. e. plébániának a’ kereszteltettek anyakönyvében szórul-szóra e’
következendők foglaltatnak:
É v , h ó é s Keresztelő
nap

Megkeresztelt és bérmáltatottnak neve

1825. no- Illovits Tó- G i o r g i e
vember 21. dor
(György)
ószerint

A’ megkeresztelt és bérmáltatottnak szülőinek

Vezeték és Vallásuk
keresztnevök

Állapotjuk

Lakhelyök

Dudás Joan
atya,
Marta anya

kanász

Gyula

g. n. e.

Keresztatya és anya
nevök és
állapotjuk

Jank Petru
gyulai lakos

Minek nagyobb hitelére kiadom ezen saját kezem aláírásával és hivatalos pecsétemmel erősített bizonyító oklevelet.
Költ M. Gyulán, Május havának 23ik napján, Krisztus Urunk születése után
1848. évben. (P. H.) Vaszilievics György mp. helybeli g. n. e. lelkész. Az eredetivel egyezőnek bizonyítjuk Gyulán, Május 23k 1848. Ambrus Lajos szolgabíró (P.
H.), Nagy Károly eskütt (P. H.)
Melly történetleírásnak ekkénti felolvasása után a’ szabályok IVk fejezetének
9k §-a értelmében, a’ rabok vallásai, a’ Bíróság által kivétetvén tartalmuk kivetkező, ú. m.
I. Budás, máskép Dudás György rab önkéntes vallomása
1. Mi a’ neved, hány esztendős, micsoda vallású és sorsú ember vagy?
Budás György, 22 vagy 21 éves, gör. n. egyesült, életemben mindig pásztorságot
folytatott, semmivel sem bíró, s jelenleg a’ gyulai uradalom börtönéből szökött
rab vagyok; a’ nép előtt Makros, reám ragasztott néven vagyok ösmeretes.
2. Beszéld elő körülményesen, mikor, miként és miért szöktél el; hová mentél
elsőben is, kivel találkoztál, hol tartózkodtál, s micsoda életmódot követtél az óta?
Múlt évi Sz. Mihály nap után egy kevéssel, mint az urasági pintér mellett vas
nélkül, apróbb szolgálatokat teljesítő rab – hol egy leánynak az útfélen történt
főbe veréseért s megvérengzéseért voltam elítélve –, megkért egy beteg rab, hogy
hoznék nekie a’ közel korcsmából egy kevés pálinkát. Itt azonban borozásnak
eredvén, és elkésődvén, nem mertem többé a’ tömlöczhöz visszamenni, hanem
a’ városból kimenve a’ vári erdőnek vettem utat, egy ingbe, gatyába, míg egy
kanásztól egy rosz szűröcskét kaptam, ezzel bémentem a’ vári erdőbe, innét több
helyeken keresztül Draucz felé Arad megyébe a’ Maros tájékára csavarogtam a’
pásztorok körül élődve, kiknek egy kevés ennivalóért segítgettem. Innen a’ tél
elején Karácson előtt mintegy 3 héttel az illyei erdőkön keresztül Illye faluba
mentem Deme Likához, kit ösmertem onnan, hogy ez előtt néhány évekkel én
Beliczay Úr gulyása voltam, ez a’ Báróné gulyása lévén, közel egymáshoz legeltettünk Bihar megyében. Alig töltöttem itt néhány napot, midőn Balog Tógyer,
Bődi Sándorral együtt szinte ide jöttek, a’ szalontai áristomból szökvén együtt el,
s itt velök megismerkedtem és mintegy egy hétig együtt csavarogtunk. Ezután
Bődi bennüket elhagyván, én Tógyerrel együtt hol az illyei, hol a’ vári erdőkön és
tanyákon csavarogván, Karácsony táján a’ gyulai határba lévő Német Benedekről
Koszti kanász elöl elloptunk ketten 22 darab sertést. Ez volt életemben az első
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tolvajlásom, s eladtuk Deme Likának, s kaptam az árából 50 ftot; Deme Likának
pedig a’ kezén felösmertetvén ezen jószág, érette most a’ váradi tömlöczben ül.
Ez alkalommal Deme Likánál ismét öszvejöttünk Bődi Sándor szalontai lakossal,
s ezzel együtt hárman ismét visszafordulván a’ gyulai határba, elhajtottunk Boros Pál gyulai gazdának hét darab marháját és egy lovát, kieresztvén azokat az
istállóból, hol Balog Tógyer állítása szerint akkor egy gyermek volt jelen. Bődi
és Tógyer mentek be, én csak odavezettem őket, megmutattam a’ helyet, azzal
kint maradtam vigyázónak. Ezeket elhajtván együtt a’ csegődi erdőbe, ott 2 darab
marhát levágtunk, a’ húsát részint megettük, részint pénzért és borért eladtuk, de
nem tudom, kiknek, mert azon helyen a’ pajtásim lévén ösmeretesek, ők vezettek
oda vevőket. A’ lovat is itt ütöttük agyon, s a’ bőrét Bődi vitte el, mivel azt mondta,
hogy arra neki szüksége van, szerszámnak való szíjjra. A’ felmaradt 5 darab marhát
megvette egy szinte Bődi által odavezetett ember, kit én nem ösmerek, s ezen
pénzből nékem adtak 15 vftot. Bődi ekkor végkép elvált tőlünk, mondván, hogy
hazamegy, mi pedig Tógyerrel csavarogtunk tovább a’ bihari erdőkön és tanyákon
egész télen által Szalontáig, és fel Váradig, s tavasz feléig nem loptunk semmit.
A’ hó elolvadtával Varsándon keresztül Tógyerrel ismét lejöttünk a’ gyulai határba, s egymás után két ízbe elloptunk két csapat lovat, mindenik alkalommal öt-öt
darabot a’ mezőről, s elvittük őket Szalonta felé. Ott Tógyer, nem tudom kinek,
eladta, s adott nekem az elsők árából huszonöt, a’ második csapat árából húsz v.
ftokat; melly pénzt elittuk az útfélen levő csárdákban, jelesen a’ Cserepiesen (!),
Báránykában s több helyeken.
Továbbá Biharban mintegy négy hete elloptunk a’ baji földről két darab lovat,
hanem ezeket visszaadtuk, mert Tógyer azt mondta, hogy annak gazdája neki
jó embere.
Utoljára a’ közelebb múlt pénteken déltájban (május 19.) az árpádi erdőben
találván 4 darab lovakat, azokra reáültünk, s a’ mint az árpádi erdőket elhagyva
a’ püspök-erdőn keresztül jöttünk velök, ott az épen kerülő árpádi polgárőrsereg
által észrevétetvén, reánk kiáltottak, hogy „megállj, tolvaj! sat.”, erre mi megfutamodván, ők egy keveset követtek ugyan, de látva, hogy ők gyalog, mi pedig lovon
menve be nem érhetnek, de különben is alkonyodván szem elől eltévesztettek,
nehány lövéseket téve utánunk, mellyek azonban bennünket nem találtak, s mi
tőlök szerencsésen megszabadultunk. Tovább haladva még ez éjszaka hajnalra
a’ vári erdőbe jöttünk, hol egy István nevű desertorral találkozván együtt voltunk
szombaton és a’ következett éjszaka. Vasárnap pedig jókor reggel, mintegy 5 óra
tájban mindhárman befelé indultunk Csausz Úr majorosához; de ott sok embert
vévén észre, nem mertünk bémenni, hanem a’ Kövér majorjához fordultunk,
a’ mikor is István desertor azt mondván, hogy „illy közel a’ városhoz tanyázni
nem mér”, visszament. Mi pedig bémentünk a’ majorba ketten, hol azonban
csak Borbély Mihály tanyásnak két kis leánya levén otthon, várakoztunk. Az
egyik kisleánynak a’ kezébe adván egy tizest, elküldöttem Argyelán Anna közel
rokonomért, hogy az hozna egy kis kenyeret és pálinkát, ki nemsokára meg is
érkezett, hozván a’ kért kenyeret s egy fertály pálinkát. Kevéssel ezután látván
az öreg Simont a’ tanya előtt elmenni, őtet békiáltottam; maga Borbély Miska
déltájban jött ki, Marczi pedig előtte egy fertály formával. Így beszélgettünk egy
darabig, a’ mikor Marczi haza akarván menni, s a’ konyhában reágyújtván, hiszem, hogy észrevéve valamit, bekiáltott: „menjetek hé, jön a’ világ!” – de én el
nem mehettem, hanem megfogattattam, Tógyer pedig az árpádi három lovakkal
együtt meg tudott szabadulni.
3. Beszél elő körülményesen, miként fogattál el?
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Mikor, mint fentebb mondám Marczi beszólott, én Tógyerrel azonnal a’ színbe
mentem, s a’ nyerget megigazítottuk, hogy idejében tovább álhassunk, de már
ekkorára, a’ színkapuhoz érkeztek a’ hajdúk, én elől jőve, fokosommal kilöktem
a’ kaput, s azt forgatva kezemben, kiáltottam, hogy „félre”. De sok ember lévén
már, a’ hajdúk pedig nekem szegezett puskával kiáltván: „add meg magad”
szóra leszállottam lovamról, ekkor nem tudom, kicsoda, kivette a’ fokosomat is
kezemből s megkötöztek.
4. Mi oknál fogva, vagy mi czélból jöttetek a’ Kövér tanyájára?
Borbély Mihály majorost, mint gyulai lakost, én is gyulai születésű levén, jól
ösmertem, azért is elfogyván a’ kenyerünk, úgy jöttünk be hozzá, hogy valaki
által kenyeret vétessünk.
5. Hol vetted ezen pisztolyokat, a’ fokost, nyerget, pénzes zacskót, benne lévő
pénzt, és kapszlitartót?
A’ pisztolyok Tógyer czimboráéi, ő vette azokat Váradon, nekem csak haszonvételre adta által; a’ fokost én egy csősztől, a’ nyerget pedig egy Tógyer nevű
csikóstól vettem Bátorban, a’ zacskót egy kis leánykától, a’ benne lévő 5 ft 20
kr p. p. a’ gyulai határból utoljára ellopott s eladott 5 lovak’ árából maradt fenn;
végre a’ kapszlitartót szinte Váradról egy János nevű görbedi csősz által hozattuk.
6. Mi czélból tartottad magadnál a’ pisztolyokat, s használtad-e?
Balog Tógyer a’ pisztolyokat azért adta, hogy ha megszorulunk, magunkat meg
ne adjuk, de én soha sem használtam.
7. Voltál-e már fogva?
Az elöl említett leány’ főbe ütéseért voltam egy évi fogságra s 100 botra ítélve,
ezenkívül soha.
Budás György írni nem tudván,
ide tette keze kereszt X vonását.
Feltűnvén a’ Bíróság előtt Budás György nevére az, hogy ő magát Budásnak
nevezi, holott a’ B) alatti papi bizonyítványban Dudásnak van kitéve, ennek
felvilágosítására a’ rab anyja, Budás Márta a’ Bíróság színe előtt előadta: miként
a’ kikötve lévő rab Budás György saját fia légyen, s keresztatyja Jank Petru volt,
továbbá Budás György dajkája, Galambos Flora vallotta, hogy a’ kikötve lévő
rabot ő dajkálván, onnan tudja, hogy atyja Budás Joan, anyja Márta, s keresztatyja
Jank Petru volt.
II. Lukács Iliané, született Argyelán Anna önkéntes vallomása
1. Kinek hívnak? Hány éves, micsoda vallású és sorsú vagy?
Argyelán Anna, 22 esztendős, g. n. egyesült, Lukács Ilia kocsis felesége vagyok.
2. Miért fogattál el?
Unoka testvéröcsém lévén a’ kikötött Budás György; Borbély Mihály’ Julis nevű
6 éves leánykája értem jött déltájban, hogy György hívat a’ Kövér tanyájára, hogy
szeretne velem beszélni, mire én – régen látván őtet – el is mentem, hogy beszéljek
vele. Holott is egy betyárral és a’ Borbély Miska’ feleségével együtt találván öcsémet, megkínált egy kis pálinkával, de én nem ittam. Később jött oda Kis Marczi
is, ki oda jövén, én el akartam menni, de György öcsém azt mondta, hogy nem
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lehet elmenni, mert hírt viszek a’ városra. Kis Marczit is kínálták pálinkával, de
hogy ivott volna, nem láttam; utoljára jött Borbély Mihály majoros, ki szinte több
ízbe ki akart menni, de nem eresztették ki. Az öreg Argyelán Simon édesapám is
bejött, de én nem tudom, Marczi előtt, vagy utána-e?
Nemsokára Marczi haza akart menni, ígérvén, hogy majd visszajön. Ki is ment
az udvarba, s onnan visszatérvén bekiáltott: „készüljetek fiúk, jönnek a’ patrolok
utánatok.” Ezzel Marczi az oda érkezett patroloknak azt felelvén: „elszaladtak már
azok”, ő is tettette a’ szőllő közötti keresést, bár jól tudta, hogy a’ színbe vagynak.
György öcsém a’ Marczi felszólítására a’ betyárral együtt kiment a’ színbe felnyergelni, mire én is az udvarból menni akarván kifelé, a’ ház szegletétől láttam,
hogy Kis Marczi a’ kaput kinyitotta, mellyen a’ másik betyár elszaladt, én pedig a’
sánczra kimenvén, nem láttam, hogyan fogták el öcsémet, csak hallottam, hogy
megadta magát, engem pedig hazulról fogtak be.
3. Voltál-é fogva vagy büntetve?
Soha, csak a’ városházánál sem voltam.

Argyelán Anna írni nem tudván
ide tette keze X vonását.

III. Árgyelán Simon rab’ önkéntes vallomása
1. Mi a’ neved, hány éves, hova való, micsoda vallású és sorsú vagy?
Árgyelán Simon, 55 vagy 56 éves, g. n. egyesült, gyulai, házas zsellér, feleséges,
gyermekes ember vagyok.
2. Miért fogtak el?
Azért, mivel a’ múlt vasárnap dohányzás végett Borbély Mihály majoroshoz
menvén, ott Budás György és Balog Tógyer tolvajokat találva, velek mind addig
együtt voltam, míg azok elfogatván, engem is házamnál elfogtak s kikötöttek.
3. Mi idő tájban mentél Borbély Mihályhoz, a’ már megnevezetteken kívül
találtál-e ott valakit, s mit csináltatok ott?
Én Borbély Mihályhoz mintegy dél tájban mentem, s Budás György és Balog Tógyeren kívül Borbély Mihály feleségét ott találtam, oda jött később saját
leányom, Anna is, továbbá Kis Marczi, és a’ majoros, Borbély Miska, de ezen
utóbbiak közöl ki jött oda előbb, nem tudom. Ott létem alatt a’ két betyár megkínált pálinkával, de nem kellett, s keveset időzvén, a’ mint félre való dolgomra
kimentem, a’ hajdúkat megláttam, kik is az udvarba lóháton az istállóból kimenő
Budás Györgyre puskákat szegezvén reá kiáltottak, hogy magát adja meg, s arra
magát meg is adta. Az alatt pedig a’ másik betyár szinte lóháton az istállóból kiment, s jobbra, balra tett lövések közben elszökött.
3. Voltál-e már fogva vagy büntetve?
Voltam a’ gyulai tömlöczben fél évig fogva egy lólopásnak reám történt fogásaért.
Argyelán Simon írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
IV. Kis Márton önkéntes vallomása
1. Mi a’ neved, hány éves, micsoda sorsú s vallású ember vagy?
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Kis Márton, 49 éves, ref., feleséges, gyermekes, homorogi születés, de gyermek koromtól fogva gyulai lakos, s jelenleg Csausz doctor úr tanyása, semmi
vagyonnal sem bíró ember vagyok.
2. Miért fogattál el? add elő körülményesen.
Dél tájban a’ tanyára menvén kifelé a’ városból, út közbe betértem Borbély
Mihály Kövér Úr majorosához, hogy az általa ígért dohány palántot elkérjem, ott
találtam az öreg Árgyelán Simont, és ennek Anna leányát, Makrus vagy Budás
Gyurkát, egy ösmeretlen betyárt, Miskának a feleségét, de hogy Miska ekkor ott
lett volna, tisztán nem emlékezem. Bémenvén nemsokára engemet megkínáltak
borral, hogy igyam, de nékem nem kellett, mert már akkor eleget ittam, s valami
fél órát töltvén ott, melly idő alatt a’ palántról beszélgettünk. Elindultam haza,
de utamból, mivel a’ Kallós kert felé indultam, visszatértem a’ sánczra, s onnét
néztem, hogy mit csinálnak az emberek, s onnét láttam, hogy Gyurkát elfogták,
de hogy miként, nem tudom, s láttam, hogy a’ másik is a’ hátulsó kapun kiszaladván megszabadult.
3. Előadásod nem igaz, mert elsőben is te figyelmeztetted a’ betyárokat, utadból
visszafordultál, hogy készüljenek, mert jönnek a’ patrolok, továbbá te akartad
a’ hajdúk megérkezésével azokat tévútra vezetni, a’ szöllők felé mutatván, hogy
már arra felé elmentek. Végre te nyitottad ki a’ hátulsó ajtót is, mellyen a’ megszabadult betyár elszaladt.
Ezeket én egyiket sem cselekedtem.
4. Láttad-e valaha ezen betyárokat?
Nem láttam soha, csak elfogatásuk hajnalán a’ kapumba megállván lóháton
két ember, ú. m. Budás Gyurka és az öreg Argyelán Simon, helyet kértek, de
én nem adtam nekiek, s azzal tovább mentek. Láttam, hogy volt egy harmadik
czimborájuk is, de ez távolabb állott, s mindhárman tőlem elfordulva a’ Kövér
majorja felé vették útjokat, de hogy hová mentek be, nem láttam.
5. Ez sem igaz, mert a’ távolság olly kicsiny a’ Csausz és Kövér majorja közt,
hogy az szemmel egészen belátható, de hogy csakugyan láttad hová lett bémeneteleket, világos onnan is, hogy őket délbe fel is kerested?
Én nem láttam, mert a’ Kallós kert’ szeglete felé mentek; Borbélyhoz pedig,
mint fentebb mondám, dohány palánt iránti beszélgetésért mentem bé.
6. Látván, ösmervén ezen ösmeretes rosz embereket, a’ városba béjöttöddel
azonnal fel lett volna kötelességed jelenteni, sőt lesni is, hová térnek be.
Pusztán lakván, nem is láttam, hova mentek; utánnok leskelődni is nem mertem, félvén, hogy gazdámat miattam megkárosítják.
7. Voltál-e már fogva?
Voltam 3 ízben: 1ör a’ katonafogdosáskor 4 ½ évig vérengezésért; 2or libalopás
gyanújából voltam letartóztatva 2 hétig; 3or Kolosi szalonnája ellopásáért hathétig.
Ezeken felül magam sem tudom, hányszor voltam gyanúból letartóztatva.
Kis Mártony
V. Borbély Mihály rab’ önkéntes vallomása
1. Mi a’ neved, hány esztendős, micsoda vallású s állapotú ember vagy?
Borbély Mihály, 33 esztendős, r. catholicus, feleséges, gyermekes, semmivel
sem bíró, Kövér János úr majorosa vagyok.
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2. Mi okból s miként fogattál el?
Vasárnap reggel még jókor bejöttem a’ városba hetibérem felvételére, s itt dolgaim végeztével dél tájban 12 óra után kimenvén vissza a’ tanyára, ott találtam
feleségemen kívül Argyelán Simont, Anna leányával, Kis Mártont és két betyárt,
kik közöl az egyiket Budás György, mint gyulai születésűt rég ösmertem, kik
együtt egy tálból valami rétesforma sült tésztát ettek, mit hogy kitől kaptak, nem
tudom. Az asztalon bor is lévén, megkínáltak azonnal, hogy igyam, de én a’ helyett
hogy ittam volna, ezen szavakkal szólaltam meg: „Ugyan öcsém, miért jöttél ide,
most rabbá tészel”, mire ő azon feleletet adta: „nem azért jöttem hozzád nappal
bátyám, hogy kendnek bajt szerezzek, hanem megunván már a’ betyárságot, be
akarok a’ városba menni”. Ezen szavakra félig-meddig megnyugodva kimentem
a színbe, azonban ott ismét látva a’ 4 lovat, újfent visszatértem, mondván, hogy
„hát azok micsoda lovak a’ színbe”? Mire Gyurka ismét azt felevén, hogy azok igaz
jószágok, tovább alig mertem tudakozódni, félvén is némileg tőlök; ezen beszéd
után azonban csakhamar láttam jönni a’ hajdúkat, kik által Gyurka el is fogattatott.
3. Mit láttál ezen elfogás körülményeiről, add elő ebbéli tudomásodat.
A’ mint a’ hajdúk bejöttek, azonnal nem tudom, kinek utasításából visszafordultak az udvarból a’ szőlőbe, s ott széllyel oszolva keresgélték a’ betyárokat,
mire én utánok menvén Szabados hajdúnak mondtam, hogy ne menjenek tovább,
hanem forduljanak vissza, mert a’ színbe nyergelnek, s ha vissza nem fordulnak,
most mindjárt elszöknek. Erre azok szaladva visszafordulván elállták a’ színkaput
utasításomból, s hallottam, hogy kiabálták, hogy „add meg magadat”; de én többet
e’ tekintetbe nem láttam, mert félre álltam a’ szín végéhez.
A’ 2ikról, mikor kijött, a’ ház végénél állván annyit láttam, hogy kijött, s a’ nép
közt keresztül a’ kapun kiugratott, lőttek utána, de hogy ő lőtt volna, nem láttam.
4. Ösmerted-e ezeket ez előtt?
Gyurkát, mint idevalót ösmertem, de soha nem voltak többet nálam.
5. Voltál-e már fogva?
Voltam egy ízben 4 évig a’ kamara feltöréseért, és másodszor disznólopásért
3 hónapig.
Borbély Mihály írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Bévégeztetvén ekként a’ rabok’ önkéntes vallomásaik, ez ügyben a’ következő
tanúk hallgattattak ki, s tett vallomásaikra azonnal meg is hiteltettek, melly vallomások’ tartalma következő, ú. m.
Első Tanú, Czoldán Mojsza, 34 esztendős, gör. n. egyesült, feleséges, gyermekes,
gyulai, házas, földes gazda vallja:
Vasárnap (május 21.) reggeli 8 óra tájban a’ Tisztartónál lévén, oda jött hozzám
Pomucz Mihály, Mészáros János és Szűcs Pál, s azt mondották, hogy az én lovam,
melly mintegy két hete elveszett, a’ Kövér majorságában van, s ők látták is midőn
azon oda ment Makrus vagy Budás György, s gondoskodjam, ha valahogy el lehetne fogatni. Én azonban, nehogy bizonytalan után járjak, elküldtem Szűcs Mitrut,
hogy kémlelődvén, tudja meg igazán, hogy ott vannak-e? Miközben többektől is
tudósíttatván, hogy ott vannak, mintegy két óra tájban feljöttem a’ megye’ házához,
hogy a’ megye várnagyánál elfogatásuk iránt jelentést tegyek. Ott azonban megtudván, hogy még a’ casinóban van, utána mentem, de vele az úton találkozván, a’
dolgot nékie elbeszéltem, s tőle segíttséget kértem. Mire ő, több tömlöczhajdúkat
fegyveresen maga mellé vévén együtt elindultunk, de mikor már közeledtünk,
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három hajdút az Oláh Városon küldvén el, hogy bennünket, ha arra szöknének,
ki ne kerüljenek. Ezek hamarébb beértek a’ kijelölt Kövér János majorjába, mint
mi, kik a’ Vadas kerten vettük utunkat, úgy hogy mikorára mi odaértünk, már
azt láttam, hogy Budás Gyurka fokossával a’ szín kapuját kilökvén, lóháton jött
kifele a’ fokost kezébe feltartva. Hallottam, hogy a’ hajdúk kiáltottak neki: „add
meg magad, mert lelövünk”, s ezzel nekiszegezték a’ puskát, mikor Budás azt
felete vissza: „félre az Istenét”! Láttam, hogy több „add meg magad” kiáltások is
történvén, e’ közben Persanovics Mihály megfogta hátulról a’ felemelt fokost, s
azt kezéből kivette, egyszersmind a’ lóról, nem tudom világosan, leszállot-é vagy
lehúzták Budást, csak annyit tudok, hogy azonnal a’ hajdúk’ kezibe került. Nem
sokkal ezután láttam, hogy a’ másik betyár is kijött lóháton, ugyanezen színből,
egyik kezébe pisztolyt tartván fel, a’ másikkal a’ kantárt fogta, s a’ többszöri „add
meg magad” szóra is pisztolyát feje felett forgatta, egyszersmind húzódott a’ kapu
felé, a’ nép pedig vonult félre előle. Végre a’ kapuhoz érvén, mellyet már ez előtt
úgy láttam, hogy Borbély Miska nyitott ki, az öreg Árgyelán Simon pedig kiebb
taszított, azon kiugratott, a’ mikor tüstént több lövések történtek utána, de ő hogy
visszalőtt volna, nem tudom, mert a’ nagy füstbe nem lehetett kivenni, ki által
történt a’ lövés, csak azt láttam, hogy megszorítván lovát, sebesen elvágtatott.
Czoldán Mojsza
Második Tanú, Pomucz Mihály, 30 esztendős, gör. n. e. házas zsellér, gyulai
lakos, vallja:
Vasárnap hajnalban jövén haza a’ mezőről, láttunk 3 lovas embert sebesen
jönni a’ város felé, kik a’ város végén lévő Kövér János’ majorja előtt leszálván
lovaikról, oda bementek, kik között Makrost vagy Budás Gyurkát megösmervén
ülni a’ Czoldán bátyám lován, azonnal hírt adtunk Czoldánnak a’ Tiszttartónál,
hogy ott vannak a’ tolvajok, csak fogassa meg. Miután én hazamentem, délután
látván többeket menni a’ Kövér tanyája felé, én is elmentem velek, s láttam, midőn Budás felemelt fokossal lóháton kijövén a’ színből „az Istenit, félre” kiáltotta,
mire a’ hajdúk azt felevén: „szálj le, mert agyonlövünk”. Egyszersmind a’ puskát
nekiszegezték, de ő nem akart leszállani, hanem valaki e’ közben, bizonyosan
nem ösmertem fel, de úgy gondolom, hogy vagy Persanovics, vagy Bodó nevű
hajdú volt, a’ fokost megfogván, azt kezéből kivette, miközben ő is leszállott
lováról, s a’ körülte álló hajdúk megfogták, s később megkötözvén a’ tőle elvett
lovat nékem adták által. Mellyel én a’ ház’ háta megé húzódván, csak azt láttam,
hogy midőn a’ második betyár lovával a’ kapu felé hátrált – mellyet Borbély Miska már ez előtt kinyitott, az öreg Árgyelán Simon pedig kiebb taszított –, azon
kinyargalt, a’ mikor több lövések történtek reá, de ő elszaladt.
Pomucz Mihál írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Harmadik Tanú Vladucz Péter, 30 esztendős, g. n. e., feleséges, gyermekes,
vallja:
A’ gáton távolabb állván meg, azt láttam mikor Budás Gyurka a’ színkapun
lóháton fokossát feltartva jött kifelé, a’ hajdúk nekiszegezett puskával kiáltották:
„add meg magad”, mire ő azt válaszolta: „eresszetek”, de újfent is kiáltván a’ hajdú: „add meg magad”, láttam, hogy Persanovics a’ fokost a’ kezében megfogta,
miközben Budás a’ lováról leszállott. A’ másik zsiványt is láttam, hogy elment,
de hogy lőtt volna, nem láttam.
Vladucz Péter írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
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Negyedik Tanú, Pomucz Demeter, 24 esztendős, feleséges, gyermekes, gyulai,
házzal bíró gazda vallja:
Kívül a’ gáton állván meg, láttam, hogy Makros fokosát felemelve jött lóháton
ki a’ szín kapuján, s a’ hajdúk puskájokat neki szegezve kiáltották: „add meg
magad”, hallottam, hogy erre ő azt kiáltotta felemelt fokossal: „eresszetek”, de a’
többszöri „add meg magad” kiáltásra láttam, hogy szállott lefelé lováról, miközben Persanovics a’ fokost kivette kezéből. Láttam a’ másik zsiványt is kijönni, és
a’ nép között elnyargalni.
Pomucz Demeter írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Ötödik Tanú Persanovics Mihály, 38 eszt., feleséges, gyermekes, g. n. e. vallású,
gyulai csizmadiamester vallja:
Látván a’ megyei hajdúkat fegyveresen jönni, kíváncsiságból utánok mentem,
s tőlök megértvén, hogy zsiványt fogni mennek a Kövér János majorjába, kívül
a’ gát mellett meghúzódtam. Innen láttam, hogy míg a’ hajdúk a’ ház hosszában
menve kerültek a’ major udvarába be, addig a’ szobából négy ember jött ki, ú. m.
a’ két tolvaj, Kis Marczi és Argyelán Simon, s egyenesen a’ nagy színhez mentek,
hol a’ tolvajok’ lovai voltak bekötve. Itt a’ két tolvaj elébb a’ színt megkerülve
bement az ajtón, a’ két tanyás pedig visszafordult a’ szoba felé, de alig 4 vagy 5
lépést téve, szembejöttek a’ már ekkor a’ major udvarába beérkezett hajdúkkal, s
együtt néhány szót váltva, a’ hajdúk visszafordultak a’ majorból ki, mi alig történt
meg, hozzám ért egy a’ tanyából kijött kis leány, mondván: „már Mihály bácsi,
bizony meg nem fogják, pedig ott van a színbe 2 ember 4 lóval”. E’ szavak után
csakhamar hozzám értek a’ visszafordult hajdúk, kiktől megértettem, hogy azért
fordultak vissza, mivel az öreg Argyelán Simon azt mondta nekiek, hogy nincsenek
már ott a’ tolvajok, elmentek a’ szőllő felé, mire én feleltem: „dehogy nincsenek,
hiszen láttam én, hogy a’ színben húzódtak meg, jöjjenek kendtek velem vissza,
mert ott vagynak”. Ezzel megfordulván velek együtt bementem a’ major’ udvarába,
a’ színajtó elibe, a’ mikor is, Makros Gyurka észrevévén ott létünket, fokossával
a’ kaput kilökte, s azt felemelve jött lóháton kifelé. A’ hajdúk ekkor puskájokat
nekiszegezvén kiáltották: „add meg magad, mert tüstént lelövünk”, mire Makros
azt válaszolta: „mindegy nekem, eresszenek kendtek, nem loptam én kendtektől
semmit”, egyszersmind a fokosát forgatta, de a’ hajdúk újra kiáltották, hogy adja
meg magát, mire ő ismét azt felelte: „eresszenek kendtek az istenit, mert mindjárt
emberhalál lesz”. Én azonban ekkor a’ ló mellett hátra húzódván a’ fokosát megkaptam, s kezéből kicsavartam, de ő is e’ pillanatban leszállott lováról, mondván
már előbb is, hogy megadja magát, s több emberek, hajdúk is ott lévén, őtet megfogták, s letartóztatták, én pedig a’ nyitva maradt színkaput hajtottam bé. Mikor
Makros ekként letartóztatva volt, én a’ színkapuhoz menvén azt felnyitottam, s
rajta benézvén láttam, hogy ott áll még egy ember 3 ló között, s beszóltam: „no,
itt vagy szép madár?” Mire az visszafelelt: „be ne jöjj, az Istenedet, mert mindjárt
meghalsz”, ezzel pisztolyát felém tartotta, mire én válaszolám: „ne bolondozz hé,
jobb hogy megadod magadat, úgy is meg nem szabadulhatsz, a pajtásod is meg
van már kötözve”. Mire az azt felelvén: „nem félek, ha a’ lovamra felülhetek”,
egyszersmind láttam, hogy ül is felfelé, a’ mikor mellé húzódván egyik kezemmel
a’ pisztolyt, másikkal a’ ló serényét kaptam meg, de a’ pisztoly a’ kezéhez lévén
kötve, azt ki nem ránthattam, az emberek pedig kívülről kiabálván: „ereszd el,
ereszd el, mert mindjárt meglőnek” Erre én is megfélemlve eleresztettem őt, a’
pedig lovát megfordítván a’ színkapun kiment, s láttam, hogy lövődöztek utána,
de az elszaladt, s mikor jó távol volt, lováról leszállott, azt megszorította, vagy
kettőt visszalőtt s azzal tovább nyargalt.
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Perzanovics Mihál magyarúl írn nem tudván
azt ráczúl ide írta: [Ciril betűs szerb aláírás – S. I.]

Hatodik Tanú Czoldán Péter, 45 esztendős, g. n. e., feleséges, gyermekes,
házatlan gyulai lakos vallja:
Vasárnap délután látván a’ sok népet a’ Kövér majorja felé menni, én is velök
mentem be a’ majorba, s láttam, hogy a’ hajdúk, mikor a’ színkapu előtt megállottak, azon Budás Gyurka lóháton kijött a’ fokosát feltartva, s kiáltotta: „eresszetek”, mire több hajdúk ismét kiáltván: „add meg magad”, e’ pedig újra csak azt
felelvén: „eresszetek”. Láttam, hogy Persanovics s még egy hajdú megfogván a’
fokost kezébe, azt kivették, miközben ő is leszállott lováról, a’ hajdúk pedig megfogván, engemet kötélért küldöttek. Ezután láttam, midőn Persanovics bemenvén
a’ színbe, az ott maradt másik tolvaj karját megfogta, de a’ hajdúk kiáltván, hogy
„eressze kend, majd meg lesz az vagy lőve, vagy fogva”, erre Persanovics őtet
eleresztette, a’ pedig kijövén, a’ nép közt felemelt pisztollyal elment, de hogy lőtt
volna, nem láttam egész addig, míg tova érvén, leszállott egy keveset lováról, s
onnan visszalőtt.
Czoldán Péter írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Hetedik Tanú öreg Tulkán Tógyer, 52 esztendős, feleséges, gyermekes, görög
nem egyeslüt, földes, házas gazda valja:
A’ majornak gát felöli kapujába állván láttam, midőn az elfogott rab, kit mint
most tudom, Makrus vagy Budás Gyurkának neveznek, jobb kezébe fokosát feltartva lóháton kijött a’ színből, s az ott álló hajdúk puskájokat reá tartva kiáltották
több ízben: „add meg magad”. Láttam, hogy e’ közben Perzonovics a’ fokosát
kezéből kivette, de már ekkor Makrus is szállot lováról lefelé, s két hajdú két felől karon fogván, fére vezették, miközbe, míg azt kötözték, láttam, hogy valaki,
úgy hiszem Perzonovics, a’ nyitva maradt színkaput behajtotta. Később ugyan ő
kinyitván azt, láttuk, hogy ott még egy zsivány van három ló között, s Perzonovics
mondta néki, hogy „itt vagy szép madár”, s a’ midőn az lovára ült Perzonovics
mellé húzódván, megfogta a’ pisztolyt a’ kezébe. Már ekkor lován volt a’ betyár,
de a’ katonák kívülről kiabálván, hogy eressze el, mert meglövetik, ő eleresztette, ekkor a’ betyár kijött, pisztolyát jobb kezébe feltartva s a’ nép közt a’ kapun
húzódott kifele, a’ midőn több lövések történtek rá, az nyergébe összvehúzódott,
de a’ lövések elvégeződvén, kalapját megigazította, s elugratott. Mikor jó messze
haladt, hogy bátorságba látta magát, lováról leszállott, s visszalőtt. Én magam is
kaptam lövést, négy szem srét ment belém, de hogy az honnan jött, nem tudom.
Öreg Tulkán Tógyer írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Nyolczadik tanú, Gurzó György, 28 éves, görög nem egyesült, lovászlegény
vallja:
Elmenvén a’ néppel egész a’ majorba bé, ott láttam, midőn Budás György kijött
a’ színből lóháton, fokosát feje felett feltartva, s kiáltotta: „eresszetek”, mire a’
hajdúk azt kiáltván: „add meg magad”, s ő erre újfent visszakiáltotta: „eresszetek”.
Láttam, hogy míg ő balfelől lováról szállott lefelé, több kiáltások között, addig
Perzonovics jobb felöl megkapván a’ fokost, kivette kezéből. Utóbb láttam, hogy
szinte Perzonovics bement a’ színbe, s onnan csakhamar újra kijött egy betyár,
jobb kezébe pisztolyát feltartva, s a’ nép között kihúzódván, elnyargalt, de hogy
lőtt volna, nem láttam.
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Gurzó György írni nem tudván
ide tette keze X vonását.

Kilenczedik tanú, Szabados István, 52 éves, református, feleséges, békési
születés megyei hajdú, letett hitére valja:
Házától jövén, útjában találkozott a’ vármagyal, ki 6 parasztruhába öltözött
hajdúkkal ment a’ vár felé, s azt ő megszóllítván, hogy menjen-é? igennel felet, a’
mikor a’ tömlöczhöz sietve, dolmányát lelökte, s egy szűrt kapván magára, töltött
fegyverét hóna alá vette, s a’ várnagy után sietve, a’ várbeli tömlöcznél utól érte.
A’ hol Peres János és Bodó Mátyással ő az Oláh Városon keresztül küldetett a’
Kövér majorjához, hogy a’ betyároknak a’ legelő felőli oldalon áljanak elébe, a’
többiek pedig a’ várnaggyal a’ Vadas kerten keresztül a’ tyúkmajor felé mentek.
Így rendeztetvén az elfogatás, legelőször is a’ tanú ért a’ Kövér majorjához Peres
János és Bodó Mátyással, a’ hol Bodó az árokparton kívül állott meg, a’ tanú
pedig Peres Jánossal bemenvén a’ major udvarába, a’ szín háta megé vonult, a’
mikor Argyelán Simon a’ tanú felé tartván, azt megszóllította, ne menjen hozzá
közel, mire Simon mondá, elment már, nincs itt, tanú pedig válaszolá: „menj vissza”, és Simon visszament. Azután Borbély Mihály ment a’ tanú felé, mondván:
„István bácsi, ne menjenek kentek sehova, itt vannak mind a’ ketten 4 lóval a’
színbe”, kitől a’ tanú kérdezvén, hányan vagynak, összvetett kezekkel mondá:
„egy Istenem, egy lelkem, ketten vagynak”. Ekkor már oda érvén Bartyik István
és Nyíri Ferencz, öten a’ színt körülnézték, nincs-é rajta valami rés, s rajta rést
nem találván a’ szín végihez állottak kétfelől, mire fokossal kilökvén az elfogott
betyár a’ színnek kétfelé nyíló kapuját, lóháton kiugratott, s fokosát kezébe forgatva kiáltotta: „fére az Isteneteket, mert különben emberhalál lesz”. Ekkor mi is
lövésre fogván fegyvereinket, reá kiáltottunk: „add meg magadat!”, de ő tovább is
forgatván kezében a’ fokost, kiáltotta: „nem, emberhalálnak kell lenni”. Azonban
többszöri felszólítás után látván, hogy erőszakkal sem menekülhet meg, lováról
leszállott, s a’ ki hozzá közel volt, mindenik igyekezett fogni, tanú a’ nyakába
ragadt, s valakivel, kit megnevezni nem tud, elvitte a’ ház végéhez, hova akkor
érkezett meg Budjács András várnagy Balcsó Jósef, Gergely Györgyel, s puskáját
neki erányozva reá kiáltott: „feküdj le, mert agyonlőlek”. Eközben ugratott ki a’
másik betyár is lóháton a’ színből, a’ mikor minyájan arra rohantak, az elfogott
Budás Györgyel csupán a’ tanú és Gergely György maradtak. Hallotta a’ tanú, hogy
a’ másik betyárra többen reá kiáltotta: add meg magadat”, de nem tudja, hogy a’
betyár erre mit mondott, mert a’ kezök közt levőre vigyázott, s annál fogva ennek
tetteiről a’ vele való bánásról körülményesen semmit sem mondhat. Hanem azt
tudja, hogy több lövések történtek, s a’ betyár mégis elnyargalt, miután a’ várnagy tanúhoz jövén, puskájával nyakon ütötte az általok tartott foglyot, mely ütés
alatt puskája agya kettészakadt. Ezután odajött Balcsó Jósef is, s szűrénél fogva
megragadta a’ tanú keze közt lévő betyárt, földhöz vágta s megmotozta. Talált
pedig nálla egy zacskóban 5 forint 20 krt pengőben, egy kis bádogtükröt, egy
kapszlitartót és egy kis fésűt, tanú egyik szűrujából kivett egy pisztolyt, Gergely
György másik szűrujából másik pisztolyt, melyek mind megtöltve s felkapszlizva
voltak. Aztán Balcsó megkötözte, s mikor tanú és Nyíri Ferencz felszólalván, hogy
mennének utána az elszabadultnak, mert úgy vették észre, hogy lövést kapott, a’
tanú, Nyíri Ferencz, Gergely György, Bodi Mátyás, Peres János és Bartyik István
utána mentek s nyomoztak egész Körös erdőig, onnét azonban, látván, hogy
gyalogjába utól nem érik, visszatértek.
Szabados István írni nem tudván
keze X vonását ide tette.
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Tizedik tanú Bodó Mátyás, 48 éves, catholicus, feleséges, gyermekes, Nagy
Tömörini születés, gyulai uradalmi hajdú letett hitére valja:
A’ várból kiindulva Szabados István és Peres Jánossal elmentünk a’ Kövér úr
majorjához, a’ hol én az árokparton kívül megállottam felvont fegyverrel, Szabados pedig Peressel a’ major udvarába bemenvén, a’ szín háta megé vonultak.
Ottan áltokba Árgyelán Simont Szabados István feléje közeledni látván megszóllította: „menj innen, ne jöjj közel!”, mire Simon válaszolá: „nincs már itt, elment”,
a’ mikor Szabados mondván Simonnak: „csak menj vissza”, Simon visszament.
Ezután Borbély Mihály majoros közeledvén, mondá Szabadosnak: „István bácsi,
ne menjenek kentek sehová, itt vannak mind a’ ketten a’ színbe 4 lóval”, a’ mikor Bartyik Ferenczet (!) és Nyírit jőni látván, Szabados és Peres a’ szín végihez
vonultak, én pedig a’ kapuban állottam. Szabados tovább kérdezvén Borbélyt,
hogy hányan vannak, mondá az összvetett kezekkel: „egy Istenem, egy lelkem,
ketten vannak”. Ezután öten a’ színt körülnéztük, nincs-é rajta valami rés, s rajta
rést nem találván, a’ szín végihez állottunk kétfelöl, a’ mikor fokossal kilökvén
Budás György a’ színkaput lóháton kiugratott, s fokosát kezébe fogván kiáltotta:
„fére az Istenteket, mert különben emberhalál lesz”. Ekkor mi is lövésre fogván
fegyvereinket, reá kiáltottunk: „add meg magadat!”, de ő tovább is forgatván
kezébe a’ fokost, kiáltotta: „nem, emberhalálnak kell lenni”, azonban többszöri
felszóllítás után látván, hogy erőszakkal sem menekülhet meg, lováról leszállott,
s megfogadtatott. Ekkor érkezett meg Budjács várnagy úr is, ki puskáját neki
erányozva, reá kiáltott: „feküdj le, mert agyonlőlek”, ezután a’ nyitva lévő színkaput betétette, hogy a’ másik betyár ki ne szökjön, melyet Berzanovics Mihály
kinyitván, a’ bent lévő betyárhoz ezen szavakat intézte: „itt vagy, szép madár?” Erre
Nyíri Ferencz bement a’ színbe a’ betyárhoz, s puskáját reá irányozván felszóllította, hogy adja meg magát, mire a’ betyár felelte: „nem, az Istenedet, úgyis meg
kell halni! Lövök egyet!” Ekkor én is bementem Bartyik Istvánnal s puskámat reá
szegezvén, felszóllítottam, hogy adja meg magát, mire pisztolyát felém fordítva
mondá: „ej, az Istenedet, úgyis meg kell halni, lövök egyet”, s ennek ismétlésével
én fére vonulván, lovának a’ betyár sarkantyút adott, s a’ színből kiugratott, a’
mikor Bartyik azonnal utána lőtt, ő pedig egyet hátra, másikat oldalt lőtt. Ezután
sűrűn ment rá a’ lövés, de ő az udvarból még is kijutott, s megszabadult, kinek
is Nyíri és Szabados felszóllítására hatan, úgymint én, Nyíri Ferencz, Szabados
István, Gergely György, Peres János és Bartyik István, úgy vévén észre, hogy
lövést kapott a’ betyár, utána mentünk s nyomoztuk egész a’ Körös erdőig, onnan
azonban látván, gyalogjába utól nem érhetjük, visszatértünk.
Bodó Mátyás
Tizenegyedik tanú Peres János 40 éves, református, feleséges, gyermekes,
szeghalmi születés, megyei hajdú letett hitére valja:
Szabados Istvánnal és Bodó Mátyással legelőször érvén a’ Kövér úr majorjához,
Bodó Mátyás az árkon kívül állott meg, én pedig Szabados Istvánnal bémenvén a’
major udvarába, a’ szín háta megé vonultam, és láttam, hogy Szabados Istvánnal
Argyelán Simon s azután Borbély Mihály majoros beszéltek, de mit? hallásom
hibázván, nem tudom megmondani. Ezután Nyíri Ferencz és Bartyik István érkeztek oda, kikkel együtt a’ színt körülnéztük, nincs-é rajta valami rés, s azzal
a’ szín végihez állottunk kétfelöl minyájan, mire fokossal kilökvén az elfogott
betyár a’ szín kapuját, lóháton kiugratott, s fokosát kezébe forgatva, s mondott
is valamit, de hibás hallásom miatt nem értettem. Mi minyájan fegyvert fogtunk
reá, s kiáltottuk: „add meg magadat”, s többszöri felszóllítás után látván, hogy
megfogadtatott, ekkor még a’ másik betyár a’ színbe volt, kire Perzanovics Mi-
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hály a’ színkaput kinyitotta, s úgy vettem észre, hogy beszélt vele, de hogy mit,
azt nem értettem. Ezután bementek a’ betyárhoz a’ színbe Nyíri, utána Bodó és
Bartyik, de hogy odabent vele mit csináltak, nem tudom, hanem azt láttam, hogy
Perzanovics Mihály, mikor a’ szín kapuján jött ki a’ betyár, jobb karját, melyben
a’ pisztoly volt, megfogta, kire a’ betyár rákiáltván: „eressz el, az Istenedet, mert
meghalsz”, eleresztette, azután a’ kapu felé futott a’ betyár, s e’ közben többen
reá lőttek, mégis megszabadult. Kinek Nyíri Ferencz, Szabados István, Gergely
György, Bodó Mátyás, Bartyik István és én utána mentünk, s nyomoztuk a’ Körös
erdőig, onnan azonban, látván, hogy gyalog utol nem érhetjük, visszatértünk.
Peres János
Tizenkettedik tanú Nyíri Ferencz 30 éves, református, feleséges, gyermekes,
gyulai születés, megyei hajdú letett hitére valja:
Tegnap délután egy óra után várnagy úr Czoldán Mojsza csősszel haza jövén,
parancsolta, hogy a’ kik csak mehetünk vele, öltözzünk prasztruhába, mire én,
Balcsó Jósef, Kurucz István, Bartyik István, Gergely György és Peres János, a’
raboktól elszedett ruhákban általtöltözvén, s kezeinkbe puskát vévén, várnagy
úrral kiindultunk a’ megye udvarából a’ Kövér úr majorjába menendők, hol mint
várnagy úr mondotta, a’ csősz előadása szerint valami betyárok voltak. Urunkba
várnagy úr az öreg Szabados Istvánt is mellénk rendelvén, a’ várba pedig Bodó
Mátyás és Kis Mihály hajdúkat magunkhoz vévén, különböző utakon elindultunk
a’ betyárok elfogására ily módon: Peres János, Bodó Mátyás és Szabados István
az Oláh Városon keresztül mentek a’ Kövér úr majorjához, mi pedig a’ fentebb
megnevezettek nyolczan a’ Vadas kerten keresztül mentünk a’ tyúkmajor felé,
hol ismét két részre oszlottunk. Bartyik és én, Nyíri Ferencz mentünk egy kis
keskeny zugon, a’ többiek pedig várnagy úrral Németh Antal úr majorja felé, s
mikor én és Bartyik a’ majorhoz értünk, már akkor Peres, Bodó, és Szabados a’
színt, melyben a’ betyárok voltak, körülállották, s hozzánk Szabados ezen szavakat intézvén: „öcsém, vigyázni kell”. Én a’ szín előtt megállva láttam egy asszonyt
kijönni a’ színből a’ betyároktól, s melyénél fogva megkapván ellöktem, a’ mikor én, Szabados, Bartyik a’ kapu eleibe menvén megállottunk, s fegyvereinket
lövésre felhúztuk. Ekkor jött ki Budás György betyár lóháton, fokosával lökvén
ki a’ kaput, s fokosát kezébe forgatva kiáltotta: „fére az Istenteket, mert különben
emberhalál lesz”, mire mi minyájan ráerányozván fegyvereinket rákiáltottunk:
„add meg magadat”, de ő tovább is forgatván kezébe a’ fokost, mondta: „nem,
emberhalálnak kell lenni”. Azonban többszöri felszóllítás után, látván, hogy mindenfelöl körül van véve, s erőszakoskodással sem menekülhet, lováról leszállott,
a’ mikor megfogadtatott, én a’ lovát kaptam meg, az öreg Szabados István pedig
őtet fogta nyakon, s ki hozzá közel volt, mindegyik fogni igyekezett. Én azonban
a’ lovat valakinek általadván, a’ színbe lévő másik betyárra vigyáztam, ekkor jött
meg várnagy úr, Balcsó Jósef, Gergely György és Kis Mihállyal, s hozzá menvén
neki mondotta neki (!): „feküdj le, mert agyonlőlek”. Ezután a’ nyitva lévő színkaput, várnagy úr rendeléséből Bodó Mátyás betette, hanem Perzanovics Mihály
kinyitotta, s a’ bent lévő betyárhoz ezen szavakat intézvén: „no te szép madár itt
vagy?” Hozzánk szóllott, hogy mennénk be, nem tesz ez a’ betyár semmit sem, mire
legelöl én bémenvén a’ színbe, utánnam bejöttek Bartyik István és Bodó Mátyás,
s lövésre erányzott puskáinkkal reá czélozván kiáltottuk: „add meg magadat”,
mire az válaszolt: „nem, az Istenteket, úgy is meg kell halnom, lövök egyet”. A’
mikor a’ lóra felmászva, a’ pisztolyt azonnal reám csapta, s kiugratván a’ színből,
mindjárt lőtt hármat, kettőt a’ nép közé, egyet pedig hátra mifelénk. Ekkor őreá is
történtek lövések, s hiszem is, hogy kapott lövést, mert láttam, hogy megbukott
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a’ lován. De mégis elment, én hatod magammal utána mentem, s nyomoztuk a’
Körös erdőig, de látván, hogy gyalog utol nem érhetjük, visszatértünk.
Nyíri Ferentz
Tizenharmadik tanú Bartyik István 27 éves, catholicus, feleséges, békési születés, megyei hajdú, letett hitére valja:
Az elfogás rendezése úgy történt, mint az előttem való tanú előadja: többire
a’ Kövér úr majorjához Nyírivel menvén, ott találtam Perest, Szabadost és Bodót,
s ezekkel együtt a’ színt körülnézvén, miután rajta rést nem találtunk, a’ szín
végihez állottunk két felöl, hol fokossal kilökvén Budás György betyár a’ kaput, lóháton kiugratott, s fokosát kezébe forgatván kiáltotta: „fére az istenteket,
mert különben emberhalál lesz”. A’ mikor mi is lövésre fogván fegyvereinket,
rákiáltottunk: „add meg magadat”, de ő tovább is forgatván kezébe a’ fokost,
válaszolta: „nem, emberhalálnak kell lenni”. Azonban többszöri felszóllítás után,
látván, hogy erőszakoskodással meg nem menekül, leszállott lováról, s megfogadtatott. Ekkor érkezett meg Budjács várnagy is a’ vele lévőkkel, ki puskáját neki
irányozva rákiáltott: „feküdj le, mert agyonlőlek”. Ezután a’ betéve lévő színkaput
Perzanovics Mihály kinyitván a’ bent lévő betyárhoz ezen szavakat intézte: „itt
vagy szép madár”, erre Nyíri Ferencz bement a’ színbe a’ betyárhoz s puskáját
reá irányozván felszóllította, hogy adja meg magát, mire a’ betyár felelte: „nem,
az istenedet, úgyis meg kell halni, lövök egyet”. Ekkor én is bementem Bodó
Mátyással, s puskánkat reá szegezvén, felszóllítottuk, adja meg magát, de az
pisztolyát reánk forgatva mondá: „ej, az Istenteket, úgy is meg kell halni, lövök
egyet”, s ezen szavak s tények mindkét részről ismételtetvén, lovának a’ betyár
sarkantyút adott s a’ színből kiugratott, kinek én, Bartyik utána lőtem, az pedig
egyet hátra, másikat pedig oldalt lőtt. Ezután ment rá sűrűn a’ lövés, de ő mégis
megszabadult, kinek is hatan utána menvén, nyomoztuk egész a’ Körös erdőig,
onnan azonban, látván, hogy gyalogjába el nem érjük, visszatértünk.
Bartyik István írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Tizennegyedik tanú, Kurucz István 37 éves, catholicus, feleséges, gyermekes,
valpovai, slavoniai születés, letett hitére valja:
Az elfogatás rendezése úgy történt, mint a’ 12ik tanú előadja, egyébiránt én
akkor érvén oda, mikor már Budás György meg volt fogva, csak azt láttam, mikor
a’ másik betyár a’ színből kiugratott, a’ mikor több lövések történtek, de kik által,
nevezni senkit sem tudok.
Kurucz István írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Tizenötödik tanú, Gergely György 39 éves, feleséges, gyermekes, catholicus,
gyulai születés, megyei hajdú, letett hitére valja:
Az elfogatás rendezése úgy történt, mint a’ 12k tanú előadá, többire, mikor
én odaérkeztem a’ majorhoz, Budást már akkor Szabados István és Balcsó Jósef
fogva tartották, kihez menvén, egyik szűrujából kivettem egy töltött s felkapszlizott pisztolyt, s általadtam várnagy úrnak’ Amásik betyárról pedig annyit tudok,
hogy mikor várnagy úr a’ színkaput betétetni rendelte, Bodó tett be, Perzanovics
Mihály pedig kinyitván kijött a’ betyár lóháton, ekkor több lövések történtek reá,
ő is lőtt, de azért szerencsésen megszabadult.
Gergely György írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
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Tizenhatodik tanú, Balcsó Jósef 43 éves, catholicus, feleséges, gyermekes,
gyulai születés, megyei hajdú, letett hitére valja:
Akkor érkeztem oda, mikor Budás György már el volt fogva. Kihez menvén
egyszer a’ puska tusájával megütöttem, egyszer pofon vágtam, e’ közben rohant ki
a’ másik betyár, s történtek a’ lövések. Én is utána ugrottam s rá is lőttem, azonban
visszamenvén, a’ Szabados által fogva tartott Budás Györgyöt szűrinél fogva
földhöz vágtam, s megmotoztam, találtam pedig nálla egy zacskóban 5 ft 20 kr
pengőben, egy kis bádogtükröt, egy kapszlitartót, s egy kis fésűt; egyik szűrujából
Szabados István kivett egy pisztolt, másik szűrujából Gergely György másik pisztolyt, melyek mind meg voltak töltve s felkapszlizva. Ezután én megkötöztem,
és nagyszámú nép jelenlétében a’ városházához kísértem, hol kiköttetett.
Balcsó Jósef keze keresztvonását ide tette X.
Tizenhetedik tanú, Budjács Andor 35 éves, református, nőtelen, megyei várnagy letett hitére valja:
Az elfogatás rendezése akként történt, mint az a’ 12ik tanú vallomásában előadatott. Egyébként a’ majorba három megyei hajdúval épen akkor értem, midőn
már Gergely György és Szabados István megyei hajdúk Budás György betyárt
fogva tartották, értesítvén, hogy a’ színbe még több betyárok lennének, a’ színt
körülvétettem, magam is a’ betett kapu előtt fegyveremmel állottam. A’ fogva
tartott betyárt a’ két hajdúk kezébe huzakodni látván, nehogy e’ zavarba valahogy
elszökjön, a’ huzakodó betyár elébe állottam, neki irányoztam puskámat, ezen
szavokat mondva neki: „feküdj le, mert meglőlek”. E’ közben lövés történvén, én
a’ kapuszín felé tekintettem, s láttam, hogy a’ megszökött betyár lóháton kezében
előretartott pisztollyal kirohant. Történtek utána több lövések, igen világosan
láttam, hogy a’ midőn a’ megszökött betyár nyomásra kiugratott, az üldözőkre
jobb felé visszairányozta pisztolyát, de az üldözők közül e’ pillanatban történt
lövésre a’ betyár lován megbukott, és mint részeg, nyergében tántorogván kevés
idő múlva bal felé, a’ gáton összecsoportozott nép közé pisztolyából két egymásutánni lövést tett. Magam is bár meglehetős távolságról lőttem a’ betyárra, midőn
ő a’ nyomáson már jó előre haladt, de látván, hogy a’ további üldözés sikertelen,
az udvarban fogva tartotthoz visszatértem, s minthogy ez magát megkötöztetni
még ekkor sem engedte, kezembe lévő puska agyával kettőt ütöttem reá, mely
ütés közt a’ puskám agya el is tört. E’ közben a’ betyár Baltsó Jósef megyei hajdú
által földre teríttetvén, megmotoztatott, s a’ nála talált 5 forint 20 kr pénzben,
egy gyöngyös zacskóban, egy kapszlitartó, egy bádogtükör, egy kis fésű és 2
töltött, felkapszlizott pisztolyok elvétettek, s ő pedig, rendelésemből M. Gyula
városházához bekísértetett.
Budjács Andor
Tizennyolczadik tanú: Boros Péter, 16 éves, gyulai születésű r. cath., földes,
házas ember fia vallja, hogy a’ múlt év’ Mindszent napja táján, setét éjszaka több
tolvajok tanyájokra jöttek, a’ többieket nem tudja, kik voltak, de Budás Györgyre szaváról reá ismert, mert tanyájok körül az előtt kondás lévén reá igen jól
emlékezett. Ugyancsak Budás György’ vezetése alatt a’ tolvajok a’ tanút felverték,
s istállóba vivén, ott egy ló s 3 szarvasmarha’ leoldására kényszerítették, ők pedig
még négyet eresztettek el, s miután a’ tanút megkötözték, egy bográcsot, kalapot,
kenyeret és tarisznyát felvévén a’ 7 darab marhával s egy lóval együtt elmentek.
Boros Péter írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Tizenkilenczedik tanú: Márton Fridrich 34 éves, fekete-tóti lakos, izraelita,
feleséges, gyermekes, haszonbérlő, letett hitére valja:
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Múlt pénteken délután Szalontáról haza jővén sógorához, Illés Herslihez ment,
s ott az udvaron 3 ismeretlen lovas embert talált, kik azt mondták, hogy ők Tisza úr csikósai, s jöttek 3 kancza lovat keresni a ménesbe. Mire én válaszoltam,
hogy kocsisom úgyis elmegy a ménesbe, vele elmehetnek, s ezzel én elmentem,
s később adták tudtára, hogy azon három ember a ménesből 4 lovat elvitt, mellyek közől három enyém volt, az egyik fekete herélt, csillaggal homlokán; másik
fekete nyerges herélt, hátán a farka mellett a nyeregtől fehéres folttal, a harmadik
almásszürke herélt. Hogy és miként lopták el ezen lovakat, nem tudom, mert
jelen nem voltam, de a vizes gulyás híradására, a harangok félreverésére, s azon
lármára, hogy az egész ménest elvitték, én is a kirohant vasvillás lakosokkal a
faluból kimentem, de nem találtunk senkit, s 9 vagy 10 óra tájban jöttünk haza,
arra világosan emlékezvén, hogy a sógoromnál volt három emberek közől az
egyik a kikötött Budás György volt.
Egyébiránt megkérdeztetvén a káros lovai becsűje felől erre nézve azt adta elő,
hogy az elsőt 112 fr 30 xron váltóban Váradon, a másikat 130 fton Belényesben,
harmadikat Váradon 120 fton váltóban, minthogy esztendeje vette.
Márton Fridrik írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Huszadik tanú, Illés Hersli, 40 éves, Fekete-tóti lakos, izraelita, feleséges, gyermekes haszonbérlő letett hitére valja:
Múlt pénteken három esmeretlen lovasember jött házamhoz, s ott zab után
tudakozódott a feleségétől, ezen három ember közől a kikötött Budás Györgyöt
a’ mint meglátta, azonnal reá esmert. A’ három ember szobájába jövén, ott pálinkáztak s élelembelieket kértek, mondván, hogy Tisza úr csikósai a három kanczát keresnek, mire az oda jött sógorom, Márton Fridrik mondá, hogy kocsisával
kimehetnek. Többire nézve úgy vallott, mint az első tanú azon hozzá adással,
hogy a lónak árát onnan tudja, mivel a vételnél jelen volt.
Illás Hersli írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Huszonegyedik tanú: Falis Tamás, 30 esztendős, feleséges, görög nem egyesült,
f. tóti ménespásztor valja:
Múlt héten pénteken (május 19.) délutáni egy óra tájban a ménes mellett levén,
láttam, hogy a zsidó kocsisa hoz kifele 2 fekete és egy szürke lovat, mire én hozá
menve, épen mikor a kötőféket a lovak fejéből kivettük, nyargalt három lovas ember a faluból sebesen felénk, s hozánk érve azonnal kérdezte egy bundás közülök:
„melyik itt a csikós”, mire én válaszoltam: „én vagyok”. Ekkor újra kérdezte: „nem
tévedt-e ide egy kancza ló, két csikóval Vésztő felől, mert mi Tisza úr csikósai
vagyunk”, mire én felevén: „nem”. Újra kérdezte: „merre kellene innen Bátor fele
menni?”, mire én kezemmel mutatván feleltem: „erre a Körösön lefelé”, ők arra
el is mentek. Azonban mikor én mintegy félóra múlva itatni a ménest lementem
a Körözs alá, őket ott találtam, kettő közülök, a bundás és a ki itt kikötve van, a
földön feküdt; a harmadik pedig, ki legkisebb volt, fogta a nyerges lovakat. Mikor
én közeledtem, hogy a feléjek ment ménest eltérítsem, a bundás hívott, egy pipa
dohányt kérve magához, mire én felelvén, hogy „nincs”. Erre ez a Makrus, aki
itt kikötve van, azt felelte, hogy „jöjjön kend közelebb, adok én kendnek”, mire
én bár félelmesen nehány lépést közelítve, ez a Makros és a bundás felugorva,
közibek kaptak, s két-két pisztolyt nekem szegezve, mondották egyszerre: „adjál,
aki istened van, lovat, mert agyon lövünk”. Mire én azt mondván, hogy „nem
adok”, ők azt felelték: „feküdj le hát, aki Istened van, hogy egyet se szólj”, de
én a helyett, hogy lefeküdtem, a Körösbe ugrottam, s azon keresztül menve, a
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sűrűbe megbúvtam. Ők pedig egyet kerülve, lóháton a Körözsön utánam jöttek,
de a sűrűben fel nem találhattak: s itt hallottam, hogy mondták egymásnak: „elbújt
vagy hazament az ebadta, lehet már vinni”, s ez után megfordulván visszamentek
a méneshez s ott válogatták a lovakat. Én pedig a Körözsön ismét visszamenvén
kiáltottam távolról: „tolvaj, ne vigyétek”, ők pedig intettek, hogy menjek közelebb,
de midőn látták, hogy nem megyek, a bundás lóra kanyarodván, utánam jött, de
én hazafele fordultam s a sűrűben ismét elrejtőzvén, meg nem talált. Innen haza
mentem, egyenesen a faluházához, ez esetet feljelentettem, mire a harangok félreveretvén az egész falu gyalog, lóháton, puskával, vasvillával, bottal fegyverkezve
kiszaladt a rablók kergetésére, s nyomozták főleg a Szalonta környékén levő patai
erdők felé. Én pedig Mátyus János és Halasi Gábrissal Gyorokig mentem, s ott
rám esteledve haza visszamentem.
Falis Tamás írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Huszonkettedik tanú: Tar József, 24 esztendős, F. tóti közbirtokos, ref., feleséges, valja:
Pénteken délután két óra tájban a harangok félreverésére déli álmomból felébredve magam is puskára kaptam az utszára (!), s ott a bajt megértve, t. i., hogy
hajtják a ménest, a méneshez szaladtam, de ezek már akkor elvitték a’ lovakat. Mi
is azonnal mintegy heten lóra ülve szaladtunk a patai erdők felé, s ott én – pajtásim
egy kissé elmaradtak – őket utolértem. Ekkor hét lóval voltak s puskámat rájok
tartván kiáltottam: „meghalsz, aki Istened van”, mire a bundás azt kiáltotta: „meg
ne lőjön kend, itt van a kend lova”, mire én puskámat rácsattantottam, de el nem
sült, a zsivány pedig a lova elibe ugrott, én újra felhúzva puskámat, ismét rácsattantottam, de az ekkor sem sült el, mint később megtudtam, kapszli sem levén
rajta. Ekkor a bundás felugorva elkiáltotta magát: „ne félj már, aki Istene van”,
s a lóra felkanyarodtak, ekkor láttam, hogy ezen Makrus is, ki kikötve van, feje
felett fokosával egyet kanyarított, de ugyan ezen pillanatban elmaradt pajtásaim
megérkezvén, azt ők észrevevén, itt hagyva a’ magok lovait, a mi ménesünkből
erőszakkal elvitt lovakkal a sűrű közé becsaptak. Mert úgy hiszem, hogy társaim
megérkezése nélkül végire járnak életemnek, mi ekkor elvesztvén őket, többé
rájok nem akadhattunk, s mintegy 8-9 óra tájban az üldözésből haza visszatértünk.
Tar Jósef írni nem tudván
ide tette keze X vonását.
Be lévén ekként a’ tanúvallatások fejezve, a’ mennyiben a’ fekete-tóti tanúk azt
adták elő, hogy az ott véghezvitt rablást három rabló követte el, Budás György
pedig csak kettőről tett említést, szükségesnek találtatott Budás Györgyön kívül
– mint a’ kire a’ tanúk ráesmertek – a’ három férjfi rabokat is, ú. m. Öreg Argyalán Simon, Kis Márton és Borbély Mihályt is a’ tanúk elébe állítani, de a’ tanúk
egyenlőn azt adták elő, hogy azok a’ Fekete Tótin volt 3 rablók közt nem voltak.
Ezek után a’ rabok, s tanúk’ vallásai közti különbségek’ felvilágosítására több
szembesítés szükségesnek találtatván, azok során:
1. Mindenek előtt Illés Hersli, Marton Fridrik, Falis Tamás és Tar József feketetóti lakosok és tanúkkal szembe állíttatott Budás György, s a’ tanúk’ jelenlétében
Budás György az általa állítólag Árpádon felül, valósággal pedig Fekete-Tótiban
elkövetett rablás’ hír előadására felszóllíttatván, erre ő az elkövetett rablást úgy
adá elő történtnek, mint a’ hogy az Marton Fridrik, Illés Hersli, Falis Tamás és
Tar József előtte felolvasott vallomásaikban foglaltatik, mindazáltal következő
változásokkal:
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jelesen, hogy jóllehet Márton Fridrik nekiek azt mondá, hogy kocsisával a’
ménesre kimehetnek, azonban magokban mentek el;
továbbá, hogy a’ tanúk által emlegetett bundás ember Balog Tógyer volt, a’
harmadik pedig István nevű szalontai ember, ki alacsony, barnás, ragyás, nyírott
fére simított s füle mellett valamivel hosszabb hajú, debreczeni kalapba, s vágott
orrú csizmába;
nem különben hogy nem Vésztő, hanem Gesztről eltévelyedett lovakat kerestek;
ezeken kívül el nem esmerte a’ rab, hogy a’ Körös parton hevertek volna,
hanem hogy állottak,
s nem esmerte el azt sem, hogy Falisra pisztolyt fogott volna, hanem csak hogy
Balog’ azon szavára: „fogd meg, a’ ki istene van”, szűrét megfogta, s lovat követelt,
de azután eleresztette.
El nem esmerte továbbá a’ rab, hogy a’ csikósnak ő is mondta volna: „a’ ki
Istened, feküdj le s egyet se szólj”
s végre hogy se ő, sem társai a’ Körös’ túlsó partjára olly végből nem mentek,
hogy a’ tanút felkeressék, de Tógyernek azon felhívására: „menjünk vissza s vigyük
el erővel a’ lovakat”, jóllehet ő mondá, hogy: „hogy mér illyet nappal tenni, ha
akarod éjszaka”, mire Tógyer azt mondta: „az Istenét, ő üresen el nem megy”, s
úgy fordultak vissza; valamint akkor sem mentek a’ csikós után, mikor az a’ lovak’
válogatása közben, tolvajt kiáltott.
Erre azonban a’ fent nevezett tanúk, s jelesen Falis Tamás elesmervén, hogy
nem vésztői, hanem geszti lovakról tudakozódtak, s hogy ijedése közben nem
tudja, a’ pisztolyt ketten vagy csak az egyik rabló tartotta-é feléje; többire nézve
vallomásaik mellett megmaradtak, azt adván hozzá, hogy a’ rab által leírt István
nevű tolvaj Kenéz István szalontai lakos legyen, kinek mind személyes, mind
ruhabéli leírását a’ tanúk épen úgy adták elő, mint a’ rab.
2. Budás György rab vallomásában azt adván elő, hogy egy tizest adott egy kis
leánykának olly végre, hogy azt Argyelán Annához elvivén, emez érette pálinkát
hozzon, Argyelán Anna pedig el nem esmervén, hogy ő a’ rablóknak pálinkát
vitt volna, erre nézve mindketten szembesíttetvén, Budás György vallását oda
módosította, hogy a’ tizest egy kis leánynak odaadván, az hozott pálinkát is.
3. Budás György rab azt vallván, Argyelán Annával együtt, hogy a’ rablókat
az elfogók’ jövetelére Kis Márton figyelmeztette, ennek folytában mindhárman
szembesíttetvén, Kis Márton ezt tagadta, Budás György és Argyelán Anna pedig
újra szemébe mondották.
4. Szembesíttetvén Persanovics Mihály Budás György rabbal, az előbbi Budás
Györgynek szemébe mondotta, hogy midőn a’ kapuból kijött, azt kiáltotta: „eresszenek kendtek az Istenét, mert mindjárt emberhalál lesz”, s ekkor a’ tanú háta
megé húzódván a’ kezébe felemelt fokost kicsavarta, s csak e’ közben szállott
le a’ lóról; mire Budás György úgy nyilatkozott, hogy ő a’ második felszólításra
magát megadta, s lováról leszállott, a’ tanú pedig vallomása mellett megmaradt.
5. Szabados István, Nyíri Ferencz, Bodó Mátyás és Bartyik István Budás Györgynek szemébe mondották, hogy a’ mint a’ kapun fokosát feltartva kiugratott, azt
kiáltotta: „félre az Istenteket, mert különben emberhalál lesz”, ezután a’ tanúk
lövésre fogván fegyveröket, újra is reá kiáltottak: „add meg magadat”, de ő forgatván kezébe a’ fokost, újfent kiáltotta: „nem! emberhalál lesz”. Azonban többszöri
felszólítás után, látván, hogy erőszakkal sem menekülhet meg, leszállott lováról,
erre a’ rab, Budás György elesmerte, hogy az „Istené”-re egyszer emlékezik, de
hogy olly sokat beszélt volna, nem tudja, a’ tanúk ellenben vallomásaik mellett
megmaradtak.
6. Boros Péter vallomásában azt adván elő, hogy édesatyja tanyáján történt
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rabláskor Budás György rab az istállóban bent volt, s ő parancsolta neki, hogy
a’ lovat eressze el, s ezt nekie szemébe is mondotta, mire Budás György rab
elesmerte, hogy az istálló küszöbén volt, de egyebet nem, a’ tanú pedig vallása
mellett maradt.
7. Kérdés tétetvén e’ helyen Budás György rabnak az eránt, hogy azon 3 ló,
mellyen Fekete Tótiba voltak, miféle ló volt? Erre nézve azt adta elő, hogy kettő
Gyuláról, Német Benedekről ellopottak közől való volt, a’ harmadikat, mellyen
István ült, nem tudja.
Kis Mihály rab vallomásában azt mondta, hogy Borbélyhoz dohány-palánt iránti
értekezés miatt ment, s vele erről szólott is, Borbély pedig azt állítá, hogy vele
dohányról szót sem szólott, mire nézve mindketten szembesíttetvén Kis Mihály
a’ dolgot igenlette, Borbély pedig újra is tagadta.
8. Argyelán Simonnak Szabados István és Bodó Mátyás szemébe mondották,
hogy a’ betyárok ottlétét azon szavakkal titkolta: „elmentek már, nincsenek itt”,
de ő ezt el nem vállalta; a’ tanúk pedig továbbá is állították.
9. Czoldán Mojsza és Pomucz Mihály Borbély Mihálynak és Argyelán Simonnak
szemébe mondották, hogy az udvarajtót Borbély Mihály nyitotta ki, Argyelán
Simon pedig kiebb taszította, de azt a’ vádlottak el nem esmerték, a’ tanúk pedig
vallásaik mellett továbbá is megmaradtak.
10. Kis Márton rab Argyelán Simonnak szemébe mondotta, hogy Budás
Györggyel ő is vasárnap korán reggel nálla volt Csausz úr’ tanyájának kapuja előtt,
de ezt Árgyelán el nem esmerte, Kis Márton pedig vallomása mellett megmaradt.
11. Nyíri Ferencz Argyelán Annával szembe állíttatván szemébe mondotta, hogy
Argyelán Anna a’ kapuszín alatt volt a’ rablókkal, s onnan is jött ki; ezt azonban
Árgyelán Anna el nem esmerte, Nyíri pedig vallása mellett továbbá is megmaradt.
Be lévén ekként az ez ügy’ felvilágosítására szükségesnek tartott szembesítések
fejezve, felolvastattak még a’ Bíróság által következő segédoklevelek:
1. A’ Bíróság által tett megkeresés folytában a’ Bírósághoz következő folyamodás adatott be, ú. m.:
Tekintetes Rögtönítélő Bíróság! Folyó hó 23k kelt, s az árpádi elöljárókhoz intézett kegyes rendeletét a’ Tekintetes Bírósági Elnök Úrnak az árpádi bírák, a’ mi
F. Bátorban lakó jegyzőnkhöz átküldvén, ez rögtön utánam küldött, s szoros kötelességembe tette a’ Tek. Bíróság előtti megjelenésemet, lehető tanúimmal együtt
– mire nézve bátor vagyok ezennel mély tisztelettel megjelenni –, s minthogy a’
magyar nyelvben nem épen járatos vagyok, előadni jelen soraimban a’ lovaim’
ellopattatásakori körülményeket. – Folyó hó 19kén pénteken, én Szalontáról jüvén
haza, udvaromból meglátva, hogy a’ velem átellenben lakó sógoromnál némelly
idegenek volnának felnyergelt lovakkal, átmentem beszélgetés végett, holott is
3, előttünk ismeretlen s magokat Méltóságos Tisza Lajos Úr’ csikósainak, s négy
elveszett kancza-lovaik keresésében járó káros embereknek kiadott egyéneket
találtam, kik is végezvén evésöket, jelenték, hogy már szeretnének a’ ménespásztorral beszélni káruk iránt. Az én kocsisom épen ekkor menvén ki lovaimmal
a’ ménesbe, intém őket, hogy menénnek vele ők is – a’ mint hogy el is mentek
–, ott a’ ménespásztorra pisztolyokat fogtak, azt a’ vízbe ugrasztották, s az egész
ménest elhajtó szándékukat kifejező lépéseket tettek. Azonban a’ ménespásztor
hírt adván a’ faluba, onnan a’ harangok félreverésére az egész község kiindult a’
rablók’ üldözésére, de csak kevesen kaphatván lovakra, azok közől is csak ifjú Tar
Jósef akadt reájok a’ pataji erdőben, hol már saját lovaikról leszedett nyergeiket
az én lovaimra rakták volt, s azokon el is illantak, a’ magokéinak hátrahagyásával,
s ezeket ifjú Tar József egy pokróczczal, gubával, lekötözővel és csikóskantárral
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együtt be is hozták, s mint bitang jószágok Tekintetes Főszolgabíró Úrnak becslevél mellett be is jelentődtek. Tanúim tehát csak a’ sógorom, Illés Herschli, a’
ménespásztor, Falis Toma és a’ lovakat elvett F. Tóti közbirtokos, ifjú Tar József,
kiket ezennel van szerencsém előállítani. – Magamat mély tisztelettel ajánlván
egyszersmind lovaim’ kiadatásáért könyörögvén maradok a’ Tek. Rögtönítélő
Bíróságnak F. Bátorban, Maj. 24k 1848. alázatos szolgája: Mayer Fridrik F. Tóti
izraelita. Horvát Antal m. k. köri népjegyző által.
Oldaljegyzet: Megjegyezvén, hogy a’ 4k ló az f.-györösi árendásé, ez is az f.tóti ménesben levén.
2. Kiírt cikkelye az 1847k évi Június 14. s több azt követő napokon, Gyulán a
várhatalmat gyakorló uradalom részéről tartatott r. í. törvényszék jegyzőkönyvének. A 40k szám alatt:
Gyulai Budás György egy lónak tolvaja és egy leánynak megvérengezője bűnös
ügyében ítéltetett:
Világos levén a bűnbeli iratokból, hogy ezen vasban álló egy 300 fra becsült
nyerges lovat elorozott, mellyet azonban, midőn rajta láttatván felismertetett,
későbben önként visszahozott; terheltetésére szolgálván, hogy Molnár Ágnes
hajadon leányt egy csomó vászonért, mellyet Kígyóson lakó nénjétől hozott, és
tőle erővel is elrablani szándékozott, bottyával úgy főbe ütötte, hogy az véresen
földre rogyván, más segedelme által kocsin hozattatott bé Gyulára, mint világos
tolvaj és útonálló egy évi rabságra és évnegyedenként 25vel elverendő 100 pálcza
ütésekre ítéltetik. Azon kívül a megsértett Molnár Ágnesnek szenvedett fájdalmai
díjába 8 pftokat, a’ seborvosnak 2 pftokat fizetni tartozván, a végrehajtás jelentésnek tétele mellett uradalmi ispán Farkas Zsigmondra bízattatik. Kelt mint fentebb,
kiadta: Kis Antal mk.
3. Alólírottak hitelesen bizonyítjuk, hogy Budás György gyulai származású s
jelenleg fogva levő rab bizonyos lólopásért az uradalom tömlöczébe be volt fogva,
de onnét a múlt ősszel megszökött, és az ólta is több lovak lopásaiban is részt
vett, a mint ő maga is elismeri. Miről adjuk e jelen bizonyságlevelünket városunk
pecsétjével megerősítve. – Kelt M. Gyulán, Május 24én 1848. Boros István bíró
mk. és N. N. tanácsa (P. H.). Kiadta: Nagy András mk. város jegyzője.
4. Alólírottak ezennel hiteles bizonyságot teszünk a felől, hogy városunkbeli
származású Argyelén Anna, Argyelán Simon lakosunknak menyetske leánya,
férjét olykor-olykor elhagyott feslett életű és rosz magaviseletű személy legyen,
de tolvajságáról s más hibáiról az említetteken kívül előttünk magát mind eddig
meg nem jegyeztette. Kelt Gyulán, Május 24én 1848. Boros István mk. bíró és n.
n. tanácsa (P. H.). Kiadta: Nagy András mk. város jegyzője.
5. Alólírottak ezennel hiteles bizonyságot tészünk a felől, hogy Borbé (!) Mihály
városunkbeli házatlan zsellér, ez előtt több évekkel kanászsággal, utóbb pedig
dologtalansággal s korhelységgel töltötte idejét, egy időben pedig ház s kamara
felverésben is megkapattatván, ezért mint tolvaj meg is büntettetett. Mellynek
valóságáról adjuk a jelen bizonyságlevelünket városunk pecsétjével erősítve. –
Kelt M. Gyulán, 24. Május 1848. Boros István mk. bíró és n. n. tanácsa (P. H.).
Kiadta: Nagy András mk. jegyző.
6. Bizonyítvány. Arról, hogy Argyelán Simon városunkbeli házas zsellér lakos,
fojtonosan (!) több ével akatt a vári uradalomnál kanászkodván, ottan hogyan
folytatott magaviseletéről semmi tudományunk nincsen, gyanú alatt ugyan több
ízben volt, de semmi bizonyos tolvajságban tudtunkra elmarasztalva vagy büntetve nem volt, s előttünk semmi hibás tettéről vagy kihágásáról magát meg nem
jegyeztette. – Kelt M. Gyulán, Május 24én 1848. Boros István mk. bíró és n. n.
tanácsa (P. H.). Kiadta: Nagy András mk. jegyző.
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7. Alólírottak ezennel hiteles bizonyságot teszünk a felől, hogy Kis Márton
m.-gyulai házatlan zsellér tudtunkra többnyire rosz magaviseletű, tolvajságairól
esmeretes ember volt, ki lopásiért több ízben befogva s büntetve is volt, utóbb
pedig Aradon is tolvajságáért több s huzamos ideig raboskodott. Miről adjuk e’
bizonyítványunkat városunk pecsétjével erősítve. – Kelt M. Gyulán, Május 24én
1848. Boros István mk. bíró és n. n. tanácsa (P. H.). Kiadta: Nagy András mk.
város jegyzője.
8. Méltóságos főtisztelendő, Tekintetes, Nagyságos, Nemzetes és Vitézlő,
különös tiszteletre méltó urak. (47,976. szám mássa.)
A gyulai uradalom börtönéből megszökött Makros-Budás György, Nagy András és Makrán Ábrahám György nevű raboknak Békés vármegye útján érkezett
személyes leírásuk köröztetés végett ide mellékelve azzal küldetik át, hogy
ezen szökevényeket feltaláltatásuk esetére biztos őrizet alatt nevezett uradalom
börtönébe kísértessék. Kelt Budán, a magyar királyi helytartó tanács ezenyolczszáznegyvenhetedik évi Sz. András hó huszonharmadik napján tartott ülésből
czímzett uraságtoknak jóakarója hivatalos készségű Gr. Zichy Ferencz mk.,
Nyékes (?) Mihály mk., Pap Antal mk. Az eredetivel egyeztette és kiadta: Szakál
Lajos mk. Békés megye aljegyzője.
Ezek végeztével Budás György vasban állónál talált két pisztoly megvizsgáltatván, azok nagyobb seréttel megtöltötteknek, sőt az egyikben egy posta golyó
is találtatott.
Melyek után a’ Szabályok V-dik fejezetének 4-dik pontja értelmében ezen jegyzőkönyv egész terjedelmében felolvastatván, miután a’ Bíróságnak más egyéb
próbái nem voltak, minden ide vonatkozó körülmények figyelembe vétetvén és
megfontoltatván:
Ítéltetett.
Kétségtelen ugyan, hogy a’ vasban álló első rendű rab, Budás György, 19,
20, 21 és 22-dik tanúk s azokkal történt szembesítése alkalmával tett tulajdon
vallásánál fogva is legközelebb múlt pénteken folyó évi május 19-kén délután
Bihar megyében fekvő Fekete-Tóti helységében Balog Tógyer és Kenéz István
czimboraságában Falis Tamás csikóst társaival együtt fegyveresen megtámadván,
a’ ménesből 4 lovakat erőszakosan el is rabolt, s ekként ezzel oly tettet követett
el, mely rögtönítélő bírósági megbírálás alá esik.
Nem szenved továbbá kétséget az sem, s jelesen az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 és 13-dik tanúk nyilván bizonyítják, hogy ugyan ezen vasban álló Budás
György folyó évi május 21-kén, s így a’ fekete-tóti rablás után alig 48 óra múlva
Gyulán történt elfogatásakor az őt elfogni szándékozott több megyei hajdúknak
fokosa forgatásával s azon ismételve kiáltott szavakkal: „félre az Istenteket, mert
mindjárt emberhalál lesz”, erőszakosan ellent állott, s magát csak akkor adta meg,
midőn szabadulnia külömben se lehetett, s ezzel ismét oly erőszakos ellent állást
követett el, mely rögtönítélő bírósági eljárás alá tartozik.
Valamint végre a’ jegyzőkönyvben olvasható 2-ik szám alatti ítélet, 18ik tanú
s tulajdon vallomásainál fogva nem szenved kétséget az se, hogy a’ vasban álló
Budás György jelen rablást s erőszakos ellent állást megelőző időben nagyobbszerű útonállásért elítélve volt, a’ gyulai tömlöczből megszökött, s szökése
után lopást lopásra halmozott, sőt erőszakos rablást is tett, s így e’ tekintetben is
felette terhelve lenne. Miután azomban a’ rögtön ítélő bírósági szabályok III-dik
fejezetének 2-dik pontja az erőszakos rablás és erőszakos ellent álláson kívül a’
rögtönítélő bíráskodási eljárásra még azt is rendeli, hogy a’ bűnös vagy tetten,
vagy a’ tett helyén megkezdett s szakadatlanul folytatott kergetés közben fogassék
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el, s Budás György vasban álló 19, 20, 21. és 22-dik tanúk vallásai szerint csak
május 19-én estveli 8 vagy 9 óráig a Fekete-Tótitól a’ patai erdőig kergettetett, s
akkor kergetése félbe szakasztatván, minden további üldözés nélkül, május 21kén délután nem is az elkövetett, s itten tudva se volt rablás következtében, nem
is a’ bűntett helyről való üldözés elöl vagy közben, hanem a’ tanúvallások szerint
csak mint nagyon gyanús ember másfél napi nyugott helyzetében fogadtatott el.
A’ mennyiben a’ szabályok IIIik fejezetének 3-dik pontja azt tartja, hogy ha a’
meghatározott három feltételek közzül csak egy is hiányzanék, a’ befogott bűnös
a’ rögtön ítélő bíróság elébe nem tartozik, s jelen esetben, a’ tetten vagy a’ tett
helyéről folytonos kergetés közben történt elfogatás bebizonyítva nem lenne, e’
miatt Budás György vasban álló bűnügye a’ rendes per útjára utasíttatik, s elítélés
végett a’ megye törvényszékére áttétetik.
A’ többi vasban állók, nevezetesen Argyelán Anna (Lukács Iliáné), Árgyelán
Simon, Kis Márton és Borbély Mihál jelenleg se erőszakos tettet el nem követvén,
se üldözés alatt nem lévén, se ellent állást nem tévén, s ekként semmi rögtönítélő
bírósági tárgyalás alá tartozó bűnt el nem követvén, a’ mennyiben még is az
iratokból némely terheltetésük felderülne, bővebb elítélés végett a’ megye bűnfenyítő törvényszékére ítéltetnek.
Melyeknek ekkénti elítélése s az ítéletnek kihirdetése után a’ vasban állók a’
megyei ügyészi tisztségnek 2 pisztollyal, egy fokossal, egy bádogtükör, egy kapszlitartó, fésű és 5 ezüst ft 20 xrokkal együtt átadattak, a’ bíróság egész a’ mostani
óráig együtt lévén. Kelt Gyulán, Május 26-án délelőtti 9 1/2 órakor, 1848.
Karassiay István
Rendes Törvényszéki ülnök
és a’ Rögtöni Ítélő Bíróság elnöke.
Kállay Ignátz mp. Fő biztoss és bírósági tag
Bogyó János
főügyész s bírósági tag
Ambrus Lajos szolgabíró s bírósági tag
Kalmár Mihály bírósági tag.
[A nevek bal oldalán öt gyűrűspecsét lenyomata.]

2.

Karassaiy István, preşedintele curţii marţiale a comitatului Bichiş,
predă vicecomitelui Tormássy Károly procesul verbal al curţii marţiale
legat de cauza penală a lui Budás, alias Makros György
(MNL BML, IV. B. 102/b. Nr. 142.)
Alól írtt, hivatalossan béadom Tekintetes Alispán Úrnak Budás másként Makros György véttségi ügye következésében tartatott Rögtön Ítélő Bíróságnak jegyzőkönyvét, s’ Statarialis utasító szabályok értelmében a’ Megyei Köz Gyűlésnek
leendő bémutatása végett. Kelt Gyulán, Május 26án 1848.
Karassiay István
Rögtönítélő Bíróság
elnöke.
3.
Foltényi Ignác subprocurorul comitatului Bichiş preia şi înaintează
către Ministerul Justiţiei procesul verbal al curţii marţiale legat
de cauza penală a lui Budás, alias Makros György
Fără locul şi data întocmirii (Giula, 26 mai 1848)
(MNL BML, IV. B. 107/b. Nr. 220.)
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Kiírt czikk
Az 1848ik évi Május 26án Gyulán tartott Békés Megyét képviselő állandó bizottmányi ülés jegyzőkönyvéből.
142. Karassiay István mint bírósági elnök bemutatja Budás másként Makros
György vétségi ügye következtében tartatott rögtönítélő bíróság jegyzőkönyvét.
VÉGZÉS
A’ bemutatott jegyzőkönyv felterjesztetik eredetben az igazságügyi ministeriumhoz, másolata áttétetik a fenyítő törvényszékre.
Kelt mint fentebb
Kiadta:
Foltényi Ignácz mp.
t. aljegyző
[Az irat hátoldalán:] vettem Június 9én 1848.
4.
Localnicii comitatului Bichiş înaintează către Ministerul Justiţiei
procesul verbal al curţii marţiale legat de cauza penală a lui Budás,
alias Makros György
(Giula, 26 mai 1848)
(Copie contemporană – MNL BML, IV. B. 102/b. Nr. 142.)
142/1848.

igazságügyi ministeriumnak
Budás másként Makrus György és több társai bűnbeli ügyében f. hó 23, 24
és 25ik napján öszveült rögtön-ítélő bíróság jegyzőkönyvét, e’ részben fenállott
hatályos rendelethez képest eredetben ide zárva felterjesztjük.
Kelt az 1848ik évi május 26án, Gyulán tartatott állandó bizottmányi ülésből.

Tomcsányi József m[ásod]. alispán
a’ jegyzőkönyv eredetiben mellékelendő.
[Az irat hátoldalán:]
az igazságügyi ministeriumnak hivatalból Budán.

(Békés megye közönsége)
láttam:

Tormásy
5.
Káló József din Giula înaintează spre Tomcsányi József, subcomitele
comitatului Bichiş, adeverinţa cheltuielilor de drum legate
de activitatea lui în cauza penală a tâlharului Budás Mojsza (!)
Giula, 2 iunie 1848
(MNL BML, IV. B. 102/b. Nr. 533.)

Tiszteltt Másod All Ispán Úr!
A’ folyó év máy hónap 22én Budás Mojsza rabló bűntárgyában a’ hóhérnak
küldettésemkor All Ispány Úr utalványa folytában M. Gyula Várossa’ pénztárából
útiköltségekre felvett 20 pengőforintoknak hová lett fordításáról szóló jegyzéket a’
./. alatt ide rekesztve amidőn hivatalos tisztelettel van szerentsém béadni, - tellyes
tisztelettel maradván Gyulán, Június 2én 1848.
Káló Jósef
Csendbiztos
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[Az irat hátoldalán:] Másod all ispány Tomcsányi Jósef Úrhoz téendő alázatos
jelentése az bent alól írottnak.
6.
Deák Ferenc, ministrul justiţiei, retrimite locuitorilor comitatului
Bichiş procesul verbal al curţii marţiale legat de cauza penală
a lui Budás-Makrus György şi a tovarăşilor săi, încheiat
la 26 mai 1848
Budapesta, 19 iunie 1848
(MNL BML, IV. B. 102/b. Nr. 287.)
2226/ügy.
Az igazságügyiminister
Békés Vármegye Közönségének
Budás máskép Makros György s több bűntársai bűnügyében összeült
rögtönítélő bíróságnak f. é. május 26ról a’ 142. sz. a. jelentésük mellett felterjesztett
jegyzőkönyvét, melly szerint a’ vádlottak ügye rendes törvény útjára utasíttatott,
önöknek ezennel minden észrevétel nélkül az ./. alatt ide rekesztve visszaküldöm.
Kelt Budapesten, Június hó 19én 1848.
igazságügyiminister
Deák Ferenc
Az eredeti Jegyző Könyvnek hivatalos használatra által vételét bizonyítja. –
Gyulán, Jan 20a 850.
Farkas főügyész
[Külső címzés:] Az igaszságügyministertől Békés Megye Közönségének
Hivatalból
Gyulán. (Papírfedezetbe nyomott pecsét.)
7.
Viceprocurorul comitatului Bichiş înaintează spre comitetul permanent procesul verbal al curţii marţiale legat de cauza penală
a lui Budás-Makrus György
Giula, 28 august, 1848
(MNL BML, IV. B. 107/b. Nr. 167.)
A’ megye alügyésze bemutatja Makros György bűnügyében eljárt rögtönítélő
bíróság jegyzőkönyvét.
[Határozat:]
A bűnügy minden részletébeni bővebb felismertetése, s elitéltetése tekintetéből
a’ vádlott ellen rendes bűnpör élesztetni rendeltetik, mihez képest a’ bemutatott
rögtönítélő bírósági jegyzőkönyv kiadatik az ügyészi tisztségnek oly meghagyással,
hogy abból kiszedvén azon vétkes tetteket, melyek iránt más megyék levének
megkeresendők, azokat a’ jövő törvényszéknek jelentése kíséretében mutassa be.
8.
Sentinţa tribunalului comitatului Bichiş în cauza penală legată de
procesul lui Budás Markus György şi a celor patru camarazi ai lui
Giula, 1 decembrie 1848
(MNL BML, IV. B. 107/b. Nr. 220.)
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A megye tiszti alügyészének, mint vádló felperesnek Budás György 1ő, Argyelán Anna 2ik, Argyelán Simon 3ik, Kiss Márton 4ik és Borbély Mihály 5ik rendű
rablás s tolvajlással vádolt alperesek elleni bűnperében
Ítéltetett
A rögtönítélő bíróság által megvizsgált, s ítéletileg fenyítő törvényszéki tárgyallás
alá bocsájtott nagy tekéntetű vádak közül 1ső rendű alperes Dudás Györgyről a’
most említett bíróság jegyzőkönyvébe igtatott, s a’ perhez mellékelt saját vallomása
szerint minden kétségen kívül terhelik a következő végelvetemültséget tanúsító
vétkek – a’ nevezett alperes ugyan is mint a’ vénhatalmat gyakorlott gyulai uradalom börtönéből – hova egy 300 ftos paripűnak elorozásáért és egy leánynak
nehány rőf vászonért útfélen történt főbeveréseért és tetemes megvérengezéseért
záratott – megszökött rab, folytonos kóborlásai közt Balog Tógyer ismeretes
rablóval szövetkezve Karácson táján a’ gyulai határból 22 darab sertést ellopott,
eladott, s azoknak árán a’ fent nevezett czimborájával roszlelkűleg meg is osztozott, mely sikerült tolvajlás újabb merényletre bátorítván a’ vakmerő betyárt
rövid időn visszatérve Balog Tógyer és Kenéz István czimboraságában ugyancsak a’ gyulai határból Boros Pálnak 7 darab marháját és egy lovát erőszakossan
elrabolni s azoknak árán is osztozni bátorkodott, - a’ bekövetkezett telet vad
szilajkodással kerülve minden emberi társaságot a’ bihari erdők s tanyák közt
kóborolva eltöltvén, a’ hó elolvadtával fent említett czimborájának társaságában
ismét a’ gyulai határból két ízben ellopott összesen tíz lovat, úgy szintén Biharban
a’ baji földekről két lovat, s rablást rablásra halmozva Bihar megyében kebelezett
fekete-tóti helységben Falis Tamás csikóst szegezett pisztollyal megtámadva s a’
vízbe ugrasztva, a’ ménesből ismét négy lovat erőszakossan elrabolt, s midőn
végre a’ rendkívüli vakmerőséggel űzött számos rablások miatt űzőbe vétetvén
Balog Tógyer czimborája társaságában Gyulára menekült, az elfogatására kirendelt
fegyveres erőnek is vad Isten káromlások közt ellenszegülni bátorkodott, ennyi
s oly példátlan vakmerőséggel elkövetett bűntények halmaza alperes elvetemült
gonoszságának legvilágosabb tanúságai lévén a’ törvény legszigorúbb alkalmazásának szükségét látja a’ törvényszék ez esetben fenforogni annyival inkább,
hogy a’ társadalmi minden köteléket s törvényt javíthatatlan vadsággal megvető
rablónak súlyos fenyítékét nem csak az általa elkövetett számtalan bűntények
megtorlása, de a’ bűntető igazság kezeit mindeddig elkerült számos más bűnösök
ellenében felállítandó példa teszik elkerülhetetlen szükségessé, - mihez képest
elsőrendű alperes Dudás György, mint a’ rögtönítélő bíróság B) alatti munkálat,
tekintőleg vizsgálat s ítéletének alapján a’ vagyon és személyes bátorlétet útonállás,
vérengzés, börtönbőli megszökés, számtalan erőszakos rablással veszélyeztető, a’
törvényes hatalom rendeletének elfogatása alkalmával fegyveres kézzel ellentálló,
javíthatatlan s a’ társadalomban meg nem szenvedhető gonosztevő, mások intő
példájára kötél által szenvedendő halálra ítéltetik.
2ik rendű alperes Argyelán Anna miután ellenében apróbb, minthogy a’ rablóknak ott létét tudván azokat fel nem adta, fel nem derül, - annak ellenében pedig
enyhítő körülményül vétetnék, hogy azoknak egyike rokona lévén, kímélet, más
részt pedig félelemből mulasztotta ell a’ feladást, más más eddigelő semmi bűnténnyel nem jegyzett, a’ kikötés alkalmával szenvedett szégyen s halálos félelem
betudásával szabadon bocsájtatik.
3ik rendű vádlott Argyelán Simon, azzal terheltetik, miként a’ tanúk vallomásai
szerint, miként ő tudva a’ zsiványok ott létét, maga is nem csak hozzájok ment,
hanem a’ rövid idő múlva oda érkezett megyei hajdúknak a’ rablók ottlétét eltagadva, a’ keresőket egész más útra igazítni bátorkodott, mint rablókat rejtegető s a’

Izvorul

59

bűntető igazság kezei közül roszlelkűleg kiszabadítni törekvő, kikötése alkalmával
szenvedett félelmet, valamint eddigi büntetlen voltát is enyhítő körülményeknek
vévén, a’ mai naptól vasban, közmunkán szokott böjt mellett kitöltendő egyévi
rabságra ítéltetik.
4ik rendű alperes Kiss Mártont illetőleg kétségtelenül kiderült, miként a’ Gyulára érkezett rablók legelébb is nála állottak meg, szállást kérendők, de nála nem
kaphatván, igen súlyos gyanú terheli alperest, hogy az ő utasításából szállottak
meg Borbély Miskánál, s alperes nem hogy feljelentette volna, hanem déltájban
maga személlyessen is megjelent náluk, s ott, midőn legelsőbb is ő vette észre a’
rablók elfogatására kirendelt fegyveres erő közeledtét, álnok ravaszsággal azonnal tudatta a’ rablókkal a’ megszökésre rést óhajtván adni, mely tette alperesnek
annyival súlyossabban beszámítandó, mennyivel bizonyossabb, hogy az ő előleges figyelmeztetése miatt egyik rablónak csakugyan sikerült is jókor felkészülni
s megmenekülni, mihez képest mint veszedelmes rablók czimborája terhelésére
szolgálván már több ízbeni tömlöczöztetéséből következtetett rosszasága, tekéntetbe vétetvén az is, hogy a’ rablók elfogatása után, valamennyi alpereseknek
enyhítő körülményül bevehető három kikötés által kiállott szenvedést alperes
kikerülte, megrögzött gonoszságához képest a’ mai naptól vasban, közmunkán
szokott böjt mellett kitöltendő egy és egynegyed évi rabságra ítéltetik.
5ik rendű vádlott Borbély Mihályt terhelőleg nem szenved ugyan kétséget
miként a’ rablók nála szállásoltak meg, s azt ő fel nem jelentette, s a’ miatt ezen
alperest is a’ rablók rejtegetési bűne terheli, mindazonáltal a’ 9ik tanú előadásából
az tetszenék ki, hogy a’ rablók elfogatására érkezett s 3ik rendű alperes által
tévútra vezetett megyei hajdúknak ő jelentette fel ottléttüket s ekként a’ rablók
kézre kerítésében segédkezet nyújtva bűnét jóvátenni igyekezett, a’ törvényszék által méltó figyelembe vétetvén, nem külömben a’ kikötés alkalmával már
szenvedett halálos félelem is betudatván a’ mai naptól közmunkán szokott böjt
mellett eltöltendő egy holnapi fogságra ítéltetik.
A károk és költségeket illetőleg pedig: elsőrendű alperes által még elfogatása
előtt számos rablásaival okozott mindennemű károk és költségekben, elfogatása
után pedig a’ C) és D) alatt bepecsételt, úgy a’ külmegyékből megjelent tanúk napidíj és fuvarbérének megtérítésében 1ső rendű alperes egymaga, - a’ bűnügyben
tanúskodott e’ városbeli tanúk napidíjaik megfizetésében pedig minnyája ötrendű
alperesek egyik a’ másikért marasztaltatnak végrehajtás a’ középponti szolgabírónak ezennel kötelességül tétetik, s jelentése beváratik. Kiadatván jelen ítélet
részére valamint tudásul az ügyészi tisztségnek is, mely ekkénti ítélet szokottan
meghirdettetvén s a’ felperes tiszti ügyész által kötelességből fellebbeztetvén.
Ítéltetett
A közben vetett fellyebbvitelnek hely adatik s a’ per bővebb ellátás végett a’
királyi táblához felküldetik.
9.
Foltényi Ignác subprocurorul comitatului Bichiş înaintează la Curtea
de Apel Regală sentinţa legată de procesul lui Budás Markus György
şi a camarazilor lui
Giula, 1 decembrie 1848
(MNL BML, IV. B. 170/b. Nr. 220.)
220/1848.
Királyi Táblának
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Tiszti ügyészünknek felperessége alatt Budás György, Argyelán Anna, Argyelán Simon, Kiss Márton, és Borbély Mihály alperesek ellen indított s általunk mai
napon elítélt bűnpert a’ felperes ügyész részéről közbenvetett fellebbvitel folytán,
bővebb ellátás végett eredetben felküldeni sietünk.
Kelt az 1848. évi December 1én Gyulán f. b. fenyítő törvényszékből.
Foltényi mp.
látta: Turcsányi
A’ bűnper eredetben felküldendő.
[Az irat hátoldalán:] Királyi táblának
10.
Propunerea lui Tormássy Károly vicecomitele comitatului Bichiş,
la solicitarea comitatului Bihor, în interesul prinderii haiducului
camarad cu Budás-Makrus György, Balog Tógyer
şi a celor doi camarazi ai lui
Giula, 28 noiembrie 1848
(MNL BML, IV. B. 170/b. Nr. 221.)
Bihar Megyének
Alolírt a’ bűnfenyítő törvényszék folyó évi augustus 15-én kelt, s az ügyészi
tisztségnek kiadott ítélete folytában az érdeklett tárgy iránt jelentésemet a’ következőkben terjesztem elő.
Megvizsgálván s figyelmesen átolvasván a’ rögtönítélő bíróságnak Budás
György bűnügyében tett munkálatát, s kiszemelvén abból azon vétkes tetteket,
mellyek iránt más hatóság is megkeresendő, úgy találtam, hogy Balog Tógyer
és Bódi Sándor, szalontai börtönből megszökött rabok, úgy szintén Kenéz István szalontai tolvaj, mindnyájan Budás György czimborái, többrendbeli lovat,
marhát, és sertést oroztak el, részint Bihar, részint e megyében. Jelesen múlt év
Karácson tájban Német Benedeken elloptak 22 darab sertést, gyulai gazda Boros
Pál tanyájáról elhajtottak 7 darab marhát és egy lovat. Tavasz felé ismét a’ gyulai
határból két ízben elloptak öszvesen 10 lovat, úgy szintén Biharban a’ baji földről
két lovat. Folyó évi május 19kén pedig Bihar megyében kebelezett Fekete Tóti
helységben Falis Tamás nevű csikóst fegyveresen megtámadván, négy lovat a’
ménesből erőszakosan elhajtottak.
Ezek azon vétkes tettek, mellyek iránt szomszéd Bihar megye megkeresendő
lenne, hogy Balog Tógyer, Bódi Sándor és Kenéz István szalontai születésű rablók ellen a’ fenyítő keresetet elrendelhesse, átküldetvén az e tárgyra vonatkozó
vádiratok.
Kelt Gyulán, November 28kán 1848.
Tormási Károly
t. alügyész
11.
Solicitarea lui Foltényi Ignác, subprocurorul comitatului Bichiş,
către comitatul Bihor în legătură cu prinderea lui Balog Tógyer
şi a celor doi camarazi ai lui
Giula, 1 decembrie 1848
(MNL BML, IV. B. 170/b. Nr. 221.)
221/1848.

Bihar Megyének
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Nagy tekéntetű számos rablások miatt általunk halálra ítélt Budás máskép Makrus Györgynak a rögtön ítélő bíróság által kivett önkéntes vallomását másolatban
ide fektetve a’ végből tesszük át önökhöz, hogy az abban terhelőleg megnevezett
Balog Tógyer, Bódi Sándor és Kenéz István szalontai születésű rablók elfogása s
megfenyítése iránt rendelkezhessenek.
Kelt az 1848. évi December 1én Gyulán, f. b. fenyítő törvényszékből.
Soltiny mp.
láttam: Tomcsányi
Budás György vallomása másolatban melléklendő
12.
Raportul lui Tormássy Károly, vicecomitele comitatului Bichiş
înaintat comitatul Bihor, legat de cauza penală a lui Balog Tógyer
şi a celor doi camarazi ai lui
Giula, 1 decembrie 1848
(MNL BML, IV. B. 107/b. Nr. 221.)
Tormássy Károly alügyész jelenti, miként Budás György bűnügyében eljárt
rögtönítélő bíróság munkálata folytán Balog Tógyer, Bódi Sándor és Kenéz István
rablók elfogatása iránt Bihar vármegye lenne megkeresendő.
[Határozat:]
E’ jelentés nyomán a’ nevezett rablók elfogatása tekintetőleg megfenyítése
végett meg fog kerestetni Bihar megye s e’ végből Budás György vallomása másolatban átküldetni rendeltetik.

II.
Darea în urmărire a lui Balog Tógyer şi a camarazilor săi
1.
Scrisoarea vicecomitelui Judeţului Bichiş, Kis Antal,
către Kenyeres János
Giula, 5 septembrie 1849.
(MNL OL, D 81. Nr. 731:1849.)
Tekéntetes Szolga Bíró Úr!
Minémű vádakkal s nagyobb tekintetű bűntényekkel vádoltatik Bihar megyei
Illye helységebeli külömben is ösmeretes tolvaj s rabló Balog Tógyer az ide ./.
párban mellékeltt bűnírásokból által láttni méltóztatik. – Hogy tehát valamint a
bűnök világosságra jöhessenek, úgy a bűnösök is érdemek szerént megfenyítethessenek, ezennel hivatalossan megkérem Tisztelt Uraságodat, hogy illyei
Balog Tógyert, úgy szinte Illyébe tartózkodó Jovutzó Tógyert, és szinte illyei
Josef nevű állítólag bojtárt, ki szinte Balognál tartózkodik, de ha ot nem lenne is
Illyébe, Balog vallása után feltalálható lészen, elfogattni, - kérdőre venni, s önn
vallomásokkal együtt ide Gyulára a megyei börtönbe által küldeni – Valamint a
Balog Tógyernél található két lovakat, ha azok természetben meglennének, úgy
az Aradról elorozott szekeret is felkerestettni s Gyulára, honnan tovább szállítandó
lészen, által küldeni méltóztasson.
Továbbá a Báránykai kortsmában véghezvitt gyilkosságot is megvisgáltattni,
és a visgálati iratokat is megküldeni méltóztasson.
Eme bűnös ügybe Arad vármegyei egyének is lévén beleavattva, azok eránt is
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mai napon már a szükséges értekezések megtétettek.
Aki egyébb eránt illő tisztelettel vagyok
Tiszteltt Szolga Bíró Uramnak
Gyulán, September 5én 1849.
Békés Megyei Kir. Biztos Úr meghagyásából
alázatos szolgája:
731. számhoz 1849.
./.

Kis Antal

2.
Scrisoarea lui Kis Antal, prefectul judeţului Bichiş,
către Kenyeres János
Giula, 30 septembrie 1849.
(MNL OL, D 81. Nr. 731:1849.)

Tekéntetes Szolga Bíró Úr!
Az békés polgároknak vagyonya számtalan gonosztévők és rablók által naponként pusztítattván, erélyes fellépést, és orvoslást igényel. A napokba gyulai
lakos Belitzai Jósef Úrnak számára Nagyváradról Gyulára bort hoztak, Szalonta
és Sarkad közöt több rablók megtámadván az utolsó két boros szekeret a Tisztelt
Úrnak mindenestől elrabolták s kotsisait is letartóztatták, - más utasokat is már
megtámadtak, amenyire a híreknek hinni lehet, fő szerepet visz közöttök illyei
Balog Tógyer, ki eránt már Tekéntetes Úrnak írni is szükségesnek tartottam más
tárgyba.
Én a magam részéről megtettem a teendőket, s a járásbeli biztos úrnak ma írtam,
hogy minden utakon igyekezzen ezen gonosztévő bandának holt tartózkodását
kitapogattni; a Tekéntetes Urat is ara kérem fel, tessék szinte ollyan lépéseket
tenni, hogy így költsönös erővel, vagy ha éppen szükséges lesz, katonai segítséggel is ezen bandát lehessen kézre keríteni, s így a közcsendet helyre állítani.
Aki egyén eránt költsönös szolgálatomnak ajánlása mellett tisztelettel vagyok
Tekéntetes Szolga Bíró Úrnak
Gyulán, September 30án 1849.
alázatos szolgája:
Kis Antal
Fő Szolga Bíró
[Külső címzés:] Gyuláról a Járásbeli Fő Szolga Bírótól
Tekéntetes Kenyeres János Úrnak, T. Bihar Megye Szolga Bírájának
Hivatalból
Szalontán.
[Az irat hátoldalán:] Illye látta Octóber 2án 1849.
.//.
(731. számhoz 1849.)
3.
Scrisoarea notarului din Micherechi, Radványi Albert,
către judecătorul Kenyeres János
Micherechi, 30 septembrie 1849.
(MNL OL, D 81. Nr. 731:1849.)
Tekéntetes Szolga Bíró Úr!
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Ez előtt öt vagy négy hétel illyei Balog Tógyer nevű öt czinkos társaival, a’
midőn konyhámba hideglelésbe feküdtem helység kapuja előtt lóháton és felfegyverkezve, megállott, leszálván Balog Tógyer a’ lováról konyhámba bejött és
kérdezte tőllem, hogy beteg vagyok-é s nem esmérem-é őt, én nemmel feleltem,
a’ mikor ő azt felelvén, hogy nem esmérem őt, mikor ő varsánhelyi pusztán laktában sokat vellem vadászott, de én mit sem arra szólván, ő azonba mindjárt
két ittze bort a’ maga pénzén hozatott, a’ melly borból keveset ivott, mondván,
hogy ez jó a hideglelés ellen, a’ nőm őt megesmerte, mivel Lakatos Benedek Úr
tisztviselősége idejébe Méhkeréki keresztnél vason késérték, s miután a’ zsiványok
úgy felöltözve s úgy felfegyverkezve voltak mint a’ persecútorok, a’ nőm kérdezte
Balog Tógyertől, hogy adta magát a’ persecútori hivatalra, mivel ő úri ruhába fel
volt öltözve, a’ mire Balog Tógyer azt felelvén, azért lettem csend hivatalos (!),
mivel a’ rossz tetetni sokkon (?) voltak, ezután mindnyájan a’ kortsmába elmentek, onnét pedig jelenlegi bíró Netye Mihályhoz, a’ hol aprómarha húsból és két
báránból magoknak vacsorát készítettek, onnét sötét estvével a’ bíró mondása
szerént elmentek időre ugyan nem emlékezem, hanem ismét kevés idő múlva
Méhkerékre 7 vagy 8on bejöttek s egyenesen uraság szabadossa Rokszin Györgyhöz beszállottak, és ott majd két nap egy éjjel, magokat mulatták, és muzsikáltattak, onnét pedig által hozzám muzsika szóval átjöttek, bort hordattak s ittak a’
nőmnek pedig ozsonát készítenie kelletvén, evés után estendén hová hová nem
ki lóháton, ki szekérrel elmentek. Voltak tanítónál is háromszor vagy négyszer,
a’ korcsmába pedig számtalanszor, a’ falun keresztul SKeresztúrig vagy Sarkadig
minden félelem nélkül járkáltak, és az utzán végeg egész Báránkáig magokat
muzsikáltatták. Nékem pedig megizenték, hogy ebédet számokra készíttessem,
mit is kéntelenségből cselekednem kelletett, holott a’ muszka Sarkadon szállásolás
alkalmával minden zsíromat és súmat (!) elrabolta! A’ lakoma alkalmával kettő
vagy három ajtó mellett strázsált, mindenik előtt 4-5 fegyver letéve, a’ kétcsövű
puska pedég hátokon, a’ többinek fegyverei pedég kaszlis és az ágyon sorba
lerakva voltak. Lakoma után ismét korcsmába szállottak.
A’ midőn Balog Tógyer több czinkos társaival Méhkeréken lévén, nyíltan kimondotta minden előtt, hogy ő nekiek kárt nem akar tenni, sem tétetni, hanem
ha a’ méhkerékiek őt elfogni, vagy elfogatni akarnának, egynéhányat agyonlövet,
és a’ falut a’ kis erdőn túl adóba teszen. – ennél fogva sem én, sem más nem hogy
elfogni, de még szóllani sem mervén.
A’ zsiványok közt volt egy szalontai forma öltözetű fiatal magos, egy zsidó, a’
többi mind ó hitű s sok féle öltözetű, hozzájok került nem régen egy írást tudó,
szőke, veres sinór római szűrbe és gatyába járó jóféle, a’ ki magát Zentáról Rósa
Sándor csapatjából magát mondata, és az a’ többiekkel egy értelembe az A) alatt
ide kapcsolt firkonczot küldötte.
A’ zsiványokat vagy egész sok, és bátor csendőrökkel, vagy rendes katonasággal
csupán lehet elfogni, mivel egész sok, és jó készületű két-két csüves puskákkal
és pisztolyokkal el vanak látva.
Mire nézve alázatosan jelentem, hogy több egyének mondása szerént talán
czinkos társuknak vagy orgazdának lenni mondattam, de arról nem tehetem,
kéntelenítettem a’ házamba botsátani, s ha lehetett tőllök megszor… arra való
nézve a’ midőn egy helységbeli egyén sem bátorkodott ahoz fogni; magam mint
egyetlen, anyival inkább, annak eltávalítása tekintetéből, miután két hete, hogy
csendbiztos úr hon nem létében jenének é dolgot jelentettem, és semmi sikerre
nem levén. Kérem Tekintetes Szolga Bíró Urat, e tárgyba intézkedni, a’ zsiványokat
elfogatatni, és engemet ágy alázattal és a’ miatt hivatalom elvesztésétől megmenteni ne terheltessék.
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Melly alázatos jelentésem után tisztelettel vagyok
Tekéntetes Szolga Bíró Úrnak
Méhkeréken, September 30án 1849.

alázatos szolgája:
Radványi Albert sk.
Jegyző

Méhkeréki Jegyző
Bihar megye Szalontai Járása Első All Szolgabírája Tekéntetes Kenyeres János
Úrnak alázatos tisztelettel.
hivatalból
Szalontán

K. Gyán, Illye igen sietve és fellelet terhe alatt küldje. Indult octóber 1én 849.
reg. (Gyűrűspecsét.)
.///.
731 számhoz 849.
3/a.
Înscris neciteţ, dat de un haiduc din Zenta, presupus a fi din banda
lui Rózsa Sándor, notarului din Micherechi
Fără loc şi dată (Micherechi, sfârşitul lunii august 1849)
(MNL OL, D 81. Nr. 731:1849.)
4.
Raportul lui Kenyeres János către Jósa Péter
Salonta, 5 octombrie 1849.
(MNL OL, D 81. Nr. 731:1849.)
71/1849.
Méltóságos Császári Királyi Fő Biztos Úr!
Folyó év september 5én kelt hivatalos levél folytán Békés Megyei Fő Szolgabíró
Kis Antal úr által, Békés megyei királyi biztos meghagyásából megkerestetvén
az iránt, hogy a KGyáni határon lévő Báránka nevű korcsmába tartózkodó rablóbanda, melynek főnöke illyei Balog Tógyer elfogatásukra a szükséges lépést
tenném meg, mi is az ./. alattiból megtetszik. – Ezen megkeresés folytán – a
békés polgárok nyugalmát, és a közlekedés bátorságát szem előtt tartva – járásbeli csendbiztos Medzihrádszky Frigyesnek h[ites]. j[egyző]. könyvem 7. száma
mutatása szerint múlt september hó 10én Balog Tógyer rablófőnök és cimboráinak elfogatását szoros kötelességébe tettem, de ő tudomásom szerint a rablók
elfogatásába semmi lépést nem tett; sőtt hivatalos rendeletemre mind ez ideig
nem is válaszolt. Folyó év september 30án kelt hivatalos levele által Békés megyei Főszolgabíró Kis Antal úr a .//. alá rekesztve újjólag tudósít, miszerint Balog
Tógyer rablófőnök cimboráival űzi gonosz mesterségét s senki által legkissebbé
nem fékeztetnek. Végre a .///. alá zárom a Méh Kereki jegyzőnek hozzám tett
hivatalos jelentését, mely szerint felemelt fővel fegyveresen ott, hol kedvök tartja,
megjelennek a nép között s ijjesztgetéseikkel tőllök mindent zsarolnak, s éjjel
nappal bántatlanul lakomáznak. – Ily rablóbanda további üzérkedéseit – mely a
közbátorságot veszélyezteti – nézni nem lehet, felhívatva vagyok azt megígértem
azon hozzátétellel, külömben is a járásbeli csendbiztos legényeivel erre elégtelen
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–, hogy Méltóságodhoz fogok elébb hivatalos jelentést tenni, s mindenesetre a
rablók elfogására katonai segíttséget kérni. Mire nézve van szerencsém megkérni
Méltóságodat ezen rablóbanda elfogatására s kiirtására legalább is 24 főből álló
katonaságot kirendeltetni, s így a járásbeli csendbiztos legényeivel és a Békés
megyéből érkezendő segíttséggel egy kapcsolatba bizonyos eredménnyel és
kellő sikerrel működhetnek.
Miről is midőn alázatos jelentésemet van szerencsém tenni, egész tisztelettel
maradok Szalontán, octóber 5én 1849.
Méltóságodnak
alázatos szolgája:
Kenyeres János
szolgabíró
[Az irat hátoldalán:] Hivatalos Jelentés Bihari kerületi Császári Királyi Fő biztos
Méltóságos Jósa Péter úrhoz a K. Gyáni határon Báránka csapszéknél csavargó
Balog Tógyer rablófőnök s cimborái elfogatására szükséges segítségről az ./., .//.
és .///. alatti csatolmányokkal Szolgabíró Kenyeres Jánostól a Szalontai Járásból.
(731. beadódott octóber 9én 1849.)

III.
Jefuirea căruţelor lui Beliczay József, nobil din Giula

1.
Reclamaţia lui Beliczay József, locuitor din Giula, către Jósa Péter,
comite suprem al Judeţului Bihor
Giula, 4 octombrie, 1849.
(Originalul, sosit pe 9 octombrie – MNL OL, D 81. Nr. 718:1849.)
Méltóságos Kormányzó Királyi Biztos Úr!
Bihar Vármegyében Köbölkúton vett boraim Gyulára való szállításával f. évi
Octóber 1jén dél előtt 10 órakor Szalonta és Sarkad közölt Köte-Gyán helység
határában, az ország útban eső Báránka csárdánál gyulai szekeresseim közzül
Majda Péter 3 zsivány által feltartóztatván, a’ hordójából, a’ rablónak, Balog Tógyernek ide másolatban ./. alatt mellékelt írása szerént 60 ittze bor lehúzattatván,
szabadon eresztették; úttyában azomban mintegy ½ óra elteltével az előbbeni 3
fegyveres haramia által ismét megtámadtatván, Zsoldán Péter fuvarosra lőttek,
mire Zsoldán és Majda Péter szekerei a’ Báránkához visszahajtattak, a’ hol is
Majda Péter kocsijáról egy hordó borom 12 akónyi leerőszakoltatván, mint Balog
Tódornak :/: alatti írása igazolja, ez alkalommal nevezett zsivány által Zsoldán
Péter új szűrétől és 25 ftjától erőszakoson megfosztatott, miközben ezekért kérő
Szántó Ilia fuvaros példátlan vakmerőséggel 12 bottal büntetteték.
A’ rablók egyike Balog Tódor, illyei házzal bíró zsellér, ki egy év előtt Békés
megyében Gyulán társával együtt üldöztetvén, társa elfogattatott s folyvást
tömlöczben bűnhődik, Balog Tódor ellemben a’ megyei hajdúk lövései ellenére
is megmenekült. Ez idő óta Balog Tódor háborítatlanul űzi mesterségét, Biharban, Békésben rabol s Bihar erdeiben rejti magát, honnát kicsapásokat részen,
nevezetesen a’ gyáni jegyző állítása szerént a gyáni határon gyakran látható, két
felfegyverzett lovas elől kettő hátrább, s és 4 lovasok között két kocsirablók, s
fegyverekkel megterhelve járják öszve a’ vidéket, s fosztogatják az utasokat, s
fuvarosokat, sőtt annyira vetemedtek már, hogy a’ megyék bátorságra ügyellő
biztossai által nem zaboláztathatnak.
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Ezen eseményt jelentettem már Stachó János Békés megyei kir. biztos úrnak,
feljelentem egyszersmint Bihar Megyei Kormányzó Fő Kir. Biztos Méltóságodnak
azon alázatos kérésem mellett, hogy okozott káromat, 12 akó bor vételára per 11
for. 132 vasas hordó ára per 2 ft 30xr, 30 for – fuvarbér per 3 for, 36 for. Zsoldán
fuvaros szűre 15 for. elrablott készpénze 25 for. öszvesen: 238. ftokban a’ kárt
tévők által megtérítetni méltóztatnék.
A’ rablás alkalmával fegyveresen megrohanók csak hárman voltak, hanem a’
Báránka csárdában fedél alatt mintegy tizenöten mulattak, kik rendesen a’ nevezett csárdánál tanyáztak.
Kérésem ismétlése mellett maradván Gyulán, octóber 4kén 1849.
Méltóságodnak
alázatos szolgája:
Beliczey Jósef mp.
[Az irat hátoldalán:] Méltóságos Bihar Megyei Királyi Fő Biztos Jósa Péter Úr
eő Nagyságához alázatos esedezése a’ bent írtnak.
[Rávezetve az levél hátoldalára:] Beliczey Jósef gyulai lakos f. e. October 4ről
Szalonta körül Báránka nevű csapszékbe tartózkodni szokott Balog Tógyer rabló
főnök, s társai által elvett egy hordó borában s fuvarossa részéről is 238 ftig megkárosítatván – kéri ezen öszveget a’ rablók által elfogatásuk alkalmával főnökük
írásbéli ígérete folytán kifizettetni.
1/a.
Dovada lui Balog Tógyer către Beliczey József din Giula
Fără locul şi data întocmirii documentului
(Kötegyán, 1 octombrie 1849.)
(Copie contemporană, ataşată la petiţia lui Beliczey József
din 4 octombrie – MNL OL, D 81. Nr. 718:1849.)
Hogy ha fizetést kívánnak azért az hatvan ittze borért, írja meg, hogy ha nehezére esik, majd meg fogok fizetni. Maradok tisztelettel: Balog Tógyer.
1/b.
Dovada lui Balog Tógyer către Beliczey József din Giula
Fără locul şi data întocmirii documentului
(Kötegyán, 1 octombrie 1849. )
(Copie contemporană, ataşată la petiţa lui Beliczey József
din 4 octombrie – MNL OL, D 81. Nr. 718:1849.)
Kérem Speten Nemes Nemzetes!
Beliczai Ferencz Úr kérem mivel, hogy hírét hallottam, hogy igen nagy Úr, azért
bátorkodom, hogy jöttek az fuvarosok bátorkodtam egy hordó bort levenni, hogy
ha az árát kívánja, írja meg, vagy izennye meg szóval, hogy mi lesz az ára, meg
fogom fizetni, nem említésként írom, hanem, ha kívánja érte valamit, otthon is
kifizetem – engedelmet kérek és tisztelettel maradok: Balog Tógyer mk.
2.
Cererea lui Magdu Mitru, căruţaş din Giula, pentru restituirea
vinului furat de la el
Giula, 13 octombrie 1849.
(MNL BML, IV. B. 151/a. Nr. 464.)
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Magdu Mitru gyulai lakos, fuvarbérben bort hozván helybeli lakos Belicei Jósefnek Köbölkútról, útközben útonálló rablók által szerencsétlenségére épen az
ő kocsijáról vétetett le a bor, - minélfogva, fuvaros társai bizonysága mellett, nem
az ő hanyagsága lévén oka nevezett tulajdonos megkárosíttatásának, folyamodik,
hogy ítéltetnék meg 33 vft fuvarbérének részére leendő kifizettetése.
[Végzés:]
Kiadatik eme folyamodvány a’ Békési Járás Fő Szolgabírájának olly meghagyással, hogy a’ felek kihalgatásával igyekezzék ezen követelést baráttságos úton
kieggyenlíteni, mi ha nem sikerülne, jelentését adja be.
3.
Beliczay József cere ca lista cu obiectele furate de Balog Tógyer
să fie trimisă la prefectul Kenyeres János, din Salonta
3 noiembrie 1849.
(MNL BML, IV. B. 151/a. Nr. 657.)
Belicei Jósef beadván azon kárainak jegyzékét, melyet Balog Tógyer és társainak rablása által szenvedett, kéri azt, a vallatásnál leendő figyelembe vétel végett
Bihar megyei főszolgabíró Kenyeres János úrhoz általküldeni.
Kérelme telyesíttetett.

[Végzés:]

IV.
Jefuirea hanului din Kondoros
1.
Plângerea comercianţilor Englander Herman şi Assinger Dávid în
cazul jafului de la hanul din Kondoros
Giula, 13 octombrie 1849.
(MNL BML, IV. B. 151/a. Nr. 467.)
Englander Herman és Assinger Dávid kereskedők panaszolván, mikínt october
12én éjjel a Nagy Kondorosi korcsmában erőszakosan megraboltattak, és 6300 pft
készpénz és több drágaságaiktól megfosztattak, kérik károsodásukat hasonlóul
járt Epstein testvérek nevében is figyelembe vétetni, és a rablók kézre kerítése
iránt a szükséges intézkedéseket megtétetni.
[Határozat:]
Felírás tétetett mindenek előtt ker. főbiztos úr ő Méltóságához, megküldetvén
nekie köröztetés végett a rablók és az elrabolt tárgyak leírása, egyszersmind pedig felkéretett kieszközlésére annak, hogy az ily gonosztévők kifürkészésénél a
katonai hatalom is segítségül vétethessék.
2.
Hotărârea comisarului circumscripţiei Kondoros, Stachó János,
în cazul comercianţilor jefuiţi
Giula, 15 octombrie 1849.
(MNL BML, IV. B. 151/a. Nr. 475.)
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A megyében elhatalmazott, különösen legközelebb múlt napokban Nagy-Kondoroson Engländer Herman és Assinger Dávid, úgyszintén Epstein testvéreken
elkövetett erőszakos rablás elkövetőinek kinyomozása tekintetéből
[Határozat:]
Meghagyatott mindnyája járásbeli főszolgabíráknak, hogy járásaikban mindent
elkövessenek a gonosztevők kikutatására és kézbekerítésére, tudatván egyszersmind a néppel is, hogy nevezett károsok nagyobbszerű jutalmat tűztek ki a
gonosztevők felfedezőinek és kézbeszolgáltatóinak;
egyszersmind meghagyatott az is, hogy a csendbiztosoknak kötelességébe tegyék csendőreikkel járásukban folytonos cirkálásban lenni, és eme visgálódásban
tett felfedezéseikről főszolgabíró uraknak 8 naponként jelentést tenni, kik ismét
14 napok alatt hozzám tartoznak tudósításaikat beküldeni.
Nemkülönben megküldetett a rablóknak, a károsak által tett személy, valamint
az elrablott vagyonok leírása ker. főbiztos úr ő Méltóságának, felkéretvén azoknak
országszertei köröztetésére.
3.
Ordinul de urmărire a tâlharilor de la hanul din Kondoros, înaintat
de Gaál Eduárd, comisar şef din Giula
Szeged, 12 noiembrie 1849.
(MNL CSML, IV. B. 151/b. Nr. 750.)
Békés, Csongrád, Csanád vármegyék, és szab. kir. Szeged várossa csász. kir.
kerületi fő biztossától.
1173. szám.
Nagyságos Temesváry István Úrnak, Császár Királyi Kerületi Biztosnak.
Szegeden, November 12én 1849.
Magyarországi cs. kir. polgári főbiztos B. Geringer Úr Ő Méltóságának f. November 2án ide 3190k, 3205 és 3207k számok alatt bocsájtott rendelete folytán, tiszabői
kereskedő Hay Mihály eltéveledett kötelezője ./., továbbá egy Csicsérben (Arad
megye) elhalálozott ismeretlen emberre nézve a’ csicséri g. e. lelkésznek halotti
bizonyítványa másolatja .//., s végre .///. alatt azon holminak jegyzéke, mellyek
pesti nagykereskedő Engländer Hermantól, szolnoki kereskedő Assinger Dávidtól, és orosházi-szarvasi Epstein testvérektől f. e. octóber 12én Békés megyében
helyezett Nagy-Kondorosi pusztán lévő országút melletti vendégfogadóban éjji 11
órakor több felfegyverkezett rablók által elvétettek, szokott útoni érvénytelenítés
s tekintve felkerestetés és közzététel eszközöltetése végett, hivatalosan áttétetnek.
Cs: Kir: Kerületi főbiztos,
Gyulay Gaál Eduárd úr ő Méltósága helyett
Szabó László mk.
4.
Conţinutul procesului verbal al comisarului regal al Judeţului
Bichiş, referitor la jaful de la Kondoros din 12 octombrie 1849.
Giula, 17 noiembrie 1849.
(MNL BML, IV. B. 151/b. Nr. 811.)
Kiírt Czikkek
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Békés Megyei Királyi Biztos Jegyzőkönyvből.
811. szám mássa.
1173. Békés, Csongrád Vármegyék, és Sz: Kir: Szeged várossa cs: kir: kerületi
főbiztossától. Nagyságos Stachó János Úrnak, Békés megye cs: kir: Korm. biztossának, Szeged, Nov. 12én 1849. Magyarországi cs: kir: polgári főbiztos B.
Geringer Úr Ő Méltóságának f. Nov. 2án ide 3190ik 3205 és 3207ik számok alatt
bocsátott rendelői kereskedő Hay Mihál eltéveledett kötelezője ./. a továbbá egy
Csicserben (Arad megye) elhalálozott ismeretlen emberre nézve a’ Csicseri gne.
lelkésznek halotti bizonyítványa másolatja .//., s végre .///. alatt azon holminak
jegyzéke, mellyek pesti nagykereskedő Engländer Hermantól, szolnoki kereskedő
Assinger Dávidtól, és orosházi-szarvasi Epstein testvérektől f. év octóber 12én
Békés Megyében kebelezett Nagy-Kondorosi pusztán lévő országút melletti
vendégfogadóban éjji 11 órakor több felfegyverkezett rablók által elvétettek,
szokott útoni érvénytelenítés s tekintve felkerestetés és közzététel eszközöltetése
végett, hivatalossan áttétetnek. – Cs: Kir: Kerületi főbiztos Gyulai Gaál Eduard ő
Méltósága helyett Szabó László mk. Tanácsos.
[…]
Melly felsőbbi rendeletek párban kiadatnak mindnyája kerületi főszolgabíráknak, olly végre, hogy azoknak kellő köztudomásra juttatását szokottan
eszközöljék, s a’ kívántatókra jelentéseiket adják be.
Kelt Gyulán, November 17én 1849.
Békés Megyei Korm. Kir. Biztos:
Stachó János mk.

Másolat.

5.
Descrierea şi circulara despre jaful de la Kondoros,
din 12 octombrie 1849.
(MNL CSML, IV. B. 151/b. Nr. 750.)
SZEMÉLYES LEIRÁSA

a Nagy-Kondoroson October 12-ke éjjelén Engländer Herman és Epstein testvéreket erőszakosan kifosztott rablóknak.
A rablók vezére egy magas vékony termetű, feketés-piros képű, kis bajuszú,
fekete hajú, szakál nélküli kék szemű, mintegy 28-30 éves, czifra szűrben, kis
kurta fekete-sinóros kék spenczerbe, kék pantalon nadrágba volt öltözködve,
nyakába honvéd bőrtáska volt.
A 2-dik 25-26 éves, alacson, zömök termetű, szőke kis bajuszú, pofaszakállú,
gorombább setét színű spenczerbe és pantalonba, kávészín csuklyával ellátott
veres szegésű szűrbe volt öltözködve, nyakába egy honvéd bőrtáska.
A 3-dik Epstein előadása szerint 35-40 éves, himlőhelyes sovány ábrázatú,
parasztosan öltözködve; a két első műveltebb osztályból lenni látszott.
AZ ELRABLOTT PÉNZEK ÉS HOLMIK LEÍRÁSA.
Engländer Hermantól elrablottak: egy barna bőrből aczél kis zárral készült
négy zsebbel ellátva lévő tárczájával 3 darab osztrák 1000 frtos, 29 darab 100
frtos, 3 darab újabb Almásy aláírásával ellátott 100 frtos, 2 darab osztrák 50 frtos
bankjegyeket, összesen 6300 frtot ezüstben; ezen kívül:
Egy fekete géhrokot, 1 bársony-gallérú fekete kék téli kaputot, 1 barna melirt
nyári felöltőt, 1 fekete posztó pantallon nadrágot, 2 selyem tarka zsebkendőt H.
E. betűkkel jegyezve, 2 fehér vászon zsebkendőt, német fractur fejéren stikkolt …
… betűkkel, 1 arany Cylinder 4 kőre járó repetir-zsebórát, kis vékony arany láncc-
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zal, arany kulccsal, 2 pár csizmát, 1 pár fehér, 1 pár fekete kesztyűt, 1 hódbőrből
(Bieber) készült fekete selyemmel bélelt téli sapkát, 75 darab külföldi szivart.
2. Assinger Dávidtól elvettek egy nyolcz kövön járó Cylinder zsebórát, melynek
üvege a szélén egy kevéssé meg van hasadva.
3. Epstein Testvérektől erőszakosan elrablottak 220 frtot osztrák régibb bankjegyekben, két arany Cylinder-órát arany kulccsal, 2 arany gyűrűt, mellyek közül
egyik pecsétnyomó volt.
4. A Kondorosi Korcsmárostól egy pej csődör, és egy pej herélt lovat.

V.
Urmărirea lui Balog Tógyer şi a camarazilor săi, 2.
1.
Raportul comisarului de ordine Medzihradszky Frigyes din Salonta
către Jósa Péter, locţiitorul comitelui suprem al comitatului Bihor
Kötegyán, 18 octombrie 1849.
(MNL OL, D 81. Nr. 1040:1849.)
Méltóságos Császár Királyi Kerületi Fő Biztos Úr, Kegyes Uram!
Balog Tódjer haramiának elfogatását illetőleg vagyon szerencsém Méltóságodnak e’ következőket alázatossan jelenteni:
Folyó hó 15kén értésemre essett, hogy nevezet haramia barmódi erdész Fibik
Istvánnál s csőszeinél, más napra vadászatott rendezet, s köte-gyáni némely
puskásokat is felszólított; ennek következésében a’ katonai csapat parancsonkával
elvégeztük, hogy a’ katonaságot K. Gyánba szállítatja által, s másnap, a’ midőn a’
vadászatnak vége leénd, s midőn ebédelni vagy vacsorálni fognak, illetőket elfogattyuk. Ekként lévén minden elrendezve, másnap egy biztos ember által megtudtam, hogy a’ nevezett haramia csoport ugyan Barmódon ott a’ hol Erdész lakik,
Patócs nevű csősznél vagynak, a’ katonaságot tehát üsszveszedvén, kimentünk
a’ helyszínére, s szomorúan kéntelenek valánk tapasztalni, hogy a’ környékbéli
népek és lakosok, nagyobb sympathiával viseltetnek a’ nevezet haramiacsapat
irányában, mind a’ közjó, mind a’ csend és rendfenntartása irányában, - mert
minden elővigyázat mellett sem lehetünk szerencsések a’ haramiákat ott találhatni s elfogatni. Mind azon által tudva, hogy merre vették útjokat, nevezetteket
üldözőbe vettük, s tellyes huszonnégy óráig éjjel-nappal kérgettük olly annyira,
hogy a’ rablók, kik kardokkal és kétcsövű fegyverekkel ellátva valának, azokat
is elhagyták, s mind a’ három kardot és kétcsövű fegyvert erdőgyaraki Zuh István nevű csősznél, szolgabíró Kenyeres János Úr tanyáján találtuk, a’ kardokat
azon módon friss sárosan elhoztuk, s jelenleg nállam vagynak, s mind hogy ott
a’ rengetek erőség miatt, s fáradt szekereseink miatt tovább mennünk tellyes lehetetlen volt, - az üldözéssel felhagyni, s visszatárni kéntelenek voltunk, - ekkor
tapasztaltam, hogy illy alkalommal, milly szükséges a’ lovas erő!
Hogy a’ rablónak elfogattása nem sikerült, annak legelső oka az, hogy a’ midőn
a’ küldöt katonai csapatot szolgabíró T. Tokody Viktor Úr Szalontáig elkísérte,
a’ mint a’ városházába lépett, számos ott lévő egyének jelenléttében kijelenté,
hogy csendbiztosnak segétségül katonaságot hozott, s ennek híre annyira elterjed,
hogy a’ város népe elébb tudta meg azt, hogy a’ katonaság miért jött ki, mint én
magam, és így a’ vidék s sok Szalontán lévő tolvajtársak által maga Balog Tódjer
is, s ehez járult még az is, hogy a’ szalontai bíró, kit én különösen megkértem,
hogy forspontra becsületes embereket rendeljen, éppen barmodi csősznek
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testvérjét, Patócs nevű szalontai embert katonaság alá rendelt, ki Köte Gyánból
éjjel kiszökött Barmódra, s mindeneket elbeszélte testvérjének, s éppen akkorra
ott lévő Balog Tódjer haramiának előre lévén tehát értesítve nevezett haramia
mindenről, egy lovas sztrázsát állított, erdő szélére Köte Gyán felöl, mely a’ hírt
nékie megvitte azonnal, s mihent látta a’ katonaságot, a’ helységből kimozdulni,
s azon lovat, midőn Barmódra értünk, még azt is izzadtan, nyereg alatt találtuk.
Kéntelen vagyok továbbá alázattal jelenteni még azon környülményt is, hogy a’
midőn én Békés megyei csendbiztossal legközelebbről múlt vasárnapon KöteGyánból, egy megtámadást Balog Tódjerre elhatároztam, akkor is elárultatunk,
mert még a’ Köte Gyáni elöljárók közt is olly emberek találtatnak, kik inkább a’
haramiákhoz húznak, s mindet elbolondítják, mikor átláttuk, hogy minden czélszerű intézkedéseink, s kigondolható terveink ezen a’ környéken mind füstbe
mennek, tehát Békés megyei csendbiztossal onnan eltávoztunk olly formán,
hogy majd ha a’ katonaságot Váradról titkon kihozandom, akkor czélszerűebben
működhetünk, s alig hogy kiléptünk a’ helységből, Balog Tódjer harmadmagával a’
helységbe bélovagolt, s egyenessen a’ helység házához ment, ottan mind egy két
óráig időt töltvén, vet-ivott, onnan a’ boltosnéhoz menne, magának kávét füzetett,
azután kortsmába, reggelik tánczolt, fegyvertelenül, s ott aludt is, reggel pedig
ugyan tsak oda való uraság csőszének házához, Bartha Bálinthoz menvén ottan
magának malaczot ölletett, sütettett, s délutáni négy óráig magát muzsikáltatta,
és mind ezek mellett, az elöljáróság elég hanyag volt, s engem erről rögtön nem
értessített, sőt ezeket meg sem is tudtam volna, ha hogy bizonyos sertéstolvajnak
elfogattására egyik legényemet Köte Gyáni határra nem küldöttem volna, s az
látta őket, sőt, általok a’ házba be is húzatott, vélek enni és inni kéntelen volt, de
ártani nem árthatott nékiek egyedül, és mire a’ legényem visszatért, már akkor a’
haramia is onnan eltávozott. Így volt számtalanszor Méhkeréken is, Illyébe is, a’
bírákkal evett-ivott, s nékem soha nem jelentődött semmi, és csak akkor tudtam
meg, mikor már késő volt, és lett volna az intézkedés.
Méltóságos Császár Királyi Fő Biztos Út! Miután fájdalommal kéntelen vagyok
tapasztalni, hogy a’ Szalonta és Köte-Gyán környékén lévő népekben, a’ haramiákhoz határtalan vonzalom, s lehet mondani, érdek létezik, s miután még a’
város és helységek elöljárói is, állásukról, s részbeni (?) tartozó kötelességükről,
bármi okból is megfelejtkeznek, s miután tapasztalom, hogy a’ gyalog katonaságal
egyedül alig ha boldogulhatok, bátor vagyok Méltóságodat alázattal megkérni az
eránt, hogy ha nézeteimet s tervemet helyben hagyni Kegyeskedik, méltóztasson
e’ következőkre nézve, kegyessen rendelkezni, úgy mint:
Először: Ha lehetséges, huszonnégy lovas katonát, nem Szalontára, hanem
Madarasra rendelni, kik további rendeléseket tőllem vennének, hogy azokkal
és gyalogkatonaságal azon vidéket, mellyben tartózkodik, kétfelől meghajthassam s minden szükséges helyeket elállíthassam, minek kivételére múlhatatlanul
megkívántatik, hogy ez bizonyos napon történne, mely napon az Arad megyei
csendbiztosok is a’ lehető erővel segécségemre, valamint a’ Békés megyei is
jönnének, úgy továbbá
Másodszor: hogy a’ katonai csapatok parancsnokai, a rendelkezésük alatt
lévő katonaságot, a’ szerént a’ mint a’ környülmények megkívánnák, felosztani,
engedjék, mert eddig ezt nem akarta megengedni a’ kiküldött hagynagy (!) úr.
harmadszor, a’ legszigorúbb parancs adatnék a’ városok és helységek elöljáróinak arra nézve, hogy nevezett haramia elfogattatására, minden módokat elkövessék, s nékem engedelmeskedjenek, s arra nézve is, hogy a’ kinevezett haramiacsoportnak helyet ád, s rögtön be nem jelenti, hogy bűnhődni fog, és csak így,
s egy általános minden felőli megtámadás által reményben e’ környéket ezen
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haramiáktól megtisztítani, kik e’ napokban Békés megyébe kondorossi pusztán
bizonyos Pest megyei kereskedőktől 25000 ftkat, több arany lánczokat, órákat
elrabolták, s gazdagon fizetik czimboráikat.
Alázatossan jelentem továbbá azt is, hogy a’ katonaságot jónak láttam e’ mái
napon Sarkadra áthelyheztetni, hogy a’ nép közt elterjedjen azon hír, miszerént a’
katonaság e’ vidékről eltávozand, tán így közelebb csalhatom a’ rablót, s magam
is e’ környéken tanyázok, s puhatolódzom.
Mely alázatos jelentésem után, további kegyes rendelését várva, mély hódoló
tisztelettel öröklök
Méltóságos Császár Királyi Kerületi Fő Biztos Úrnak!
Köte Gyánba, Október 18k 1849.

Alázatos szolgája:
Medzihradszky Frigyes mk.
Csend Biztos

a’ Szalontai Járás Csendbiztossától
Méltóságos Császár Királyi N. Váradi Kerületi Fő Biztos Jósa Péter Úr Eő
Nagyságának alázatos tisztelettel
Hivatalból – igen setős – Várad Olasziba. (Gyűrűspecsét.)
2.
Dispoziţia lui Jósa Péter către Medzihradszky Frigyes, comisarul de
ordine al raionului Salonta
Oradea, 19 octombrie 1849.
(MNL OL, D 81. Nr. 1040:1849.)
1040/849.
Medzihradszky Frigyes Szalontai Járásbeli csendbiztos f. e. Octóber 18ról Balog
Tógyer haramiának külömbéle rablásait elősorolván, az elfogatása kivitelére 24
lovas katonának kirendelése végett esedezik.
Medzihradszky Frigyes Szalontai Járásbeli csendbiztosnak Szalontán. Oct. 19.
1849.
Miután az Úrnak Oct. 18ról tett jelentése szerént Balog Tógyer elfogatása ezúttal
nem sikerült, most már, midőn a’ nevezett zsivány az ezúttali üldözésnél fogva
nagyobb vigyázásra ébresztetett, a’ lovas katonaságnak kiküldését se látom czélszerűnek; de a’ kiküldött gyalogkatonaság hazabocsáttatása is szükséges, mert
a’ Palombini Ezered innét eltávozik. – Igyekezzen az Úr a’ nevezett zsiványnak
lépéseit s járását-kelését és biztosabb tartózkodási helyét figyelembe tartani, s őt
a’ szomszéd megyei bátorsági biztosokkal egyetértve elfogni; vagy legalább őt
folytonos persequutió alatt tartani, s így e’ vidékről elidegeníteni.
elküldetett
3.
Raportul comisarului de ordine Medzihradszky Frigyes din Salonta
către Jósa Péter locţiitorul comitelui suprem al comitatului Bihor
Sarkad, 19 octombrie 1849.
(Originalul, sosit pe 20 octombrie – MNL OL, D 81. Nr. 1084:1849.)
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Méltóságos Császár Királyi Kerületi Fő Biztos Úr, Kegyes Uram!
Tegnapi napon, azaz folyó hó 18kán Balog Tódjer haramia elfogattására
kiküldöt katonai csapatot Köte Gyán helységből Sarkadra áttenni, azon okból
szükségesnek láttam, hogy a’ környékbe, a’ hol nevezett haramia iránti vonzódás,
legnagyobb mértékben mutatkozik, mit addigi tapasztalás is tanúsít – azon hír
elterjedjen, hogy a’ katonaság e’ vidékről végképpen elmenendő – haramiák üldözésével fel fog hagyni, - s hogy ezen álhírt valószínűbbé tegyem, - egy all tisztet
civil ruhába fölöltözve s még egyik legényemet magam mellé vévén, - utamat
szalontai tanyák közzé, bővebb puhatolódzás és kémlelés végett – vettem s egyenessen szalontai lakos Sz. Balog Sándor tanyájára, a’ hol nevezett haramiának,
a’ kondorosi pusztáról elrablot két lovát emlétet tanyás által dugatni halottam,
- mentem, - a’ tannyát felkutatván, egy lopot lovat csak ugyan találtam, - s magammal el is hoztam, - s midőn nevezett tanyától, mind egy nyoltz száz lépésnyi
távolyságra valék, egyszerre reám irányzot lövés szekerem oldalát érte, - másik
lövésnek golyója, fejem felett fütyült el, - s lövök, Balog Tódjer s czinkos társai
voltak, - mire én szekeremet oldalvást fordítva, szekérről leugrottam, s engem
kalopba követő Balog Tódjert s társait, nyílt megtámadásra fölhívtam, erre viszont
reám irányzot három lövést tett, s mi viszonoztuk, - de távolyság miatt a’ lövések
ártalmasak nem voltak, - mire nevezett haramiák jobbnak látták vélem nyílt csatára nem lépni, s szaladásal menekültek, én pedig őket követni fáradt és eltikkadt
lovaim miatt képes nem voltam. Mely után rögtön Sarkadra menve, két felöl nevezet haramiák után indultam, s mái nap délelőtti tíz óráig, számtalan helyeket
békeresve nyomoztam, de fájdalom, siker nélkül, s most újból egy kevés időre
a’ katonaságot Sarkadra helyhezem el, - és miután fölszóllításom következtében
Békés megyei csendbiztos Kálló Jósef Úr is ide érkezet, - azzal egyet értőleg tehát
további lépéseket e’ részben tenni, - s minél előbb nevezet haramiákat kézre
keríteni kötelességünk szerént, igyekezni fogunk. – És mivel nevezett haramia, a’
mint tudomásunkra essett, e’ vidékről eltávozni kíván, és szándékozik, kéntelenek
vagyunk a’ töllünk kitelhető módon általános és nyilvános hajtást tenni, - mert a’
környék elromlott népeiben bizalmunk nints s nem is lehet.
Mely környülményt Méltóságodnak alázatos tisztelettel béjelenteni kötelességemnek esmértem, alázatos tisztelettel essedezvén az eránt, hogy a’ mennyiben a’ nevezett haramiákat, lovasság nélkül elfogni felette bajos, ha lehetséges,
méltóztatna néhány lovas katonát, segítségemre még kegyessen elrendelni, s mi
előtt kiküldeni, olly meghatalmazással, hogy ha a’ környülmények megkívánnák,
más megyébe is vélek átmenni lehessen.
Ki is egyébberánt, e’ hosszas jelentésemről bocsánatért essedezve, nagy úri
kegyeiben ajánlott alázatos tisztelettel maradtam
Méltóságos Császár Királyi Kerületi Fő Biztos Úrnak!
Sarkadon, Október 19kén 1849.
Alázatos szolgája:
Medzihradszky Frigyes
Csend Biztos
a’ Szalontai Járás Csendbiztossától
Méltóságos Császár Királyi N. Váradi Kerületi Fő Biztos Jósa Péter Úr Eő
Nagyságának alázatos tisztelettel
Hivatalból
Várad Olasziba. (Gyűrűspecsét.)
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VI.
Atacul prin surprindere al lui Balog Tógyer
şi al camarazilor săi, asupra pandurilor din Giula,
la Bichiş
1.
Raportul prefectului raionului Bichiş despre atacul de la Bichiş
29 octombrie 1849.
(MNL BML, IV. B. 151/b. Nr. 625.)
[…] A békési járás főszolgabírája hasonlag jelenti, hogy múlt éjjel ismeretes
rablófőnök Balog Tógyer által 2 megyei csendőr Békésen agyonlövetett, Káló
csendbiztos pedig megsebesítetett.
[Végzés:]
Felküldetett mind a két rendbeli jelentés ker. főbiztos úr ő Méltóságának.
2.
Raportul lui Stachó János către Gyulai Gaál Eduárd
Giula, 3 noiembrie 1849.
(Sosit pe 5 noiembrie – MNL OL, D 82. Nr. 41:1849.)
13/849.
Békés Megye Királyi Biztossától.
Békés, Csanád, Csongrád Megyék és Szeged Várossa Cs: Királyi Fő Biztossának,
Méltóságos Gyulai Gaál Eduárd Ő Nagyságának.
Méltóztatott Méltóságod octóber 19ről 1814k szám alatt keltt, s ugyan azon hó
23n hozzám érkezett rendeletében a forradalom alatt politicai, törvénykezési és
tanódai szakokban foglalkozó egyének magok viseléséről hivatalos felvilágosító
jelentést még octóber hó végével adjak.
Rögtön meghagytam a Járásbeli Fő Szolga Bíráknak, hogy a történhető legnagyobb titokkak környülállásos és lelkiismeretes visgálat tétele mellett mielőbb
jelentéseket hozzám adják bé, majdan általam észrevételeimmel megtoldva, és
elláttva felküldendőket.
A legkissebb járásokból jelentéseket hamarébb, azomba a Békés és Gyulai
egyesült járások főszolgabírájának részerént – a megyének majdnem felét tévő
járásának nagysága, - részerént pedig mivel Békés megyében nagyobb szerű
rablásokat elkövető, és a békés polgárokat rettegéssel eltöltött Balog Tógyer rablóbandája Békésen üldözőbe vétettvén, - melly üldözés alkalmával Kálló Jósef
Csend Biztos meglövetett, két csendőrök pedig agyonlövettek, - tsakugyan azon
rablók közzül, a három fő tényezők rész szerint Míkeréken, Bihar Vármegyében,
rész szerínt Gyulán katonai erőhasználatával is, és, nehogy újfent ártatlan ember
életébe kerülyön, ezen fegyverrel ellátott vakmerő rablónak is kézre keríthetése,
azon tanyaháznak, hová magát bevonta, felgyújtásával elfogattattván; - a járásbeli
főszolgabírónak ezen rablók kihalgatása, a szomszéd megyei tisztviselőséggel,
és az illető katonai hatósággal szükséges értekezések folytatása, s így valódi,
s halmozott elfoglaltatásai mijatt, tsak a mai napon kapván bé terjedelmesebb
jelentését – azonnal mind a négy járásbeli főszolgabíráknak az 1, 2, 3, 4. alatt
tisztelettel ide zártt jelentéseit a magam alázatos észrevételeimnek ide csatolása
kíséretében, Méltóságodhoz általküldeni fő kötelességemnek esmértem.
Gyulán, November 3n 1849.
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Békés megyei Királyi Biztos
Stachó János mp.

[41. szám, praes. 5a Nov. 1849. Békés Vármegye. NB]
3.
Raportul lui Stachó János către Gaál Eduárd din Giula
Giula, 4 noiembrie 1849.
(Sosit pe 6 noiembrie – MNL OL, D 289. Nr. 11:1849.)

666/849.
Méltóságos Gyulai Gaál Eduárd ker. kir. főbiztos úrnak. – Szegeden.

Gyula, november 4e 1849.
Közelébb, 625. sz. alatti levelemben jelentém Méltóságodnak, hogy egyik
csendbiztos, Káló Jósef általános rendeletem folytán cirkálván járásában e f. hó
29én Békésen értesült arról, hogy e’ vidéket rettentő rablók és gyilkosok Balog
Tógyer, biharmegyei íjei, - Varga István békési, és Jouczó Ilie gyulai születésű
egyének, kiknek állítólag több társaik léteznek Bihar és Békés megyékben, Békésen lennének Varga István házánál, jelentém, hogy embereivel megtámadta, de
két persecutorainak veszteségével, maga is megsebesült, elvonulván, a haramiák
onnét eltávoztak, s éjjel Bihar vármegyébe menekülve, közülök Balog Tógyer s
Varga István, kik Békésen Kálló által tetemesen megsebesítettek, Méhkerekiben
elfogattak, s előbb Sarkadon, később Szalontán tetteik visgálata alatt vannak.
– Tőlük megvált Joucó Ilia, Gyulára menekülvén, atyja tanyájára vonult, magát
ottan elrejtendő, - azonban Békésen sebeiben fekvő csendbiztos Káló Jósef e
körülményt ide hírül tévén, azonnal a rendes katonai segítség mellett, éppen
Gyulára rendelt Andrássi Ignácz és Czenger Gáspár csendbiztosokat, és akiket
csak arra fordítani lehetett, megyei hajdúkkal s persecutorokkal kirendeltem a
mondott haramia elfogására, kik is oda menvén, azon tanyát, melybe fegyveresen
vonult, miután előbb abból kilőtt, s a felszólításra magát megadni nem akará, a
csendbiztosok felgyújtatták, s csak úgy sikerült nekik ember élete veszedelme
nélkül említett gonosztevőt kézrekeríteni.
Jouczó, mint útonálló s Gyulán Felföldi nevű jámbor és igen becsületes lakost,
társaival midőn az utczán megszólítaná, hogy lovát ne vinnék el, agyonütő, Kondoroson és számosabb helyen rablásokat elkövető útonálló rablót, az elfogatáskor
fegyveres kézzel nem csak ellentállót, hanem két persecutornak gyilkosságában
résztvevőt, a csendbiztost megsebesítőt, e szerint 3 ember meggyilkolásában, s
minden cégéres s rettentő bűnökben tényező, s e vidéket rettentő haramia cinkos társt, a megyének nem lévén statarialis bűntető joga, az annyira szükséges
példa megadására a helybeli térparancsnokság, s így a katonai hatóságnak hadi
törvényszék által leendő megítélés végett általadtam, kit is az által vett, - jelenleg
azon rettentő zsivány a roppant károk kinyomozása s további visgálat és szembesítések tekintetéből, - Szalontán. Bihar megyében létezik harmadnap ólta,
honnét mindeddig semmi sikerre vezető, vagy eredményt közlő tudósítását nem
vettem. –
Békés Megyei Királyi Biztos
Stachó János mk.
[Külső címzés:] 666/849. Békés megye kormányzó kir. biztosa.
Békés, Csanád, Csongrád megyék ker. kir. főbiztosának Méltóságos Gyulai
Gaál Eduárd úrnak.
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Hivatalból

Szegeden.
[Rávezetve a levél hátoldalára:] T. Csanád Megye Igazgató Első All Ispánnya
Tek. Pozsonyi Ferentz Úr hivatalos tisztelettel megkéretik ezen levélnek azonnal
lovas ember általi továbbítása megrendeléséért. - Gyulán, November 5n 1849.
Békés Megyei Királyi Biztos
Stachó János mp.
Érkezett Komlósrúl este 10 órakkor
és tovább küldetni általam rögtön rendeltetett.

Andrássy Nándor
Makkó kerületi esküttje.
(Gyűrűspecsét.)

4.
Raportul lui Stachó János către Gaál Eduárd din Giula
Giula, 5 noiembrie 1849.
(MNL OL, D 289. Nr. 11:1849.)
676/849.
Békés, Csanád, Csongrád Megyék és Szeged Várossa Kerülete Császári Királyi
Fő Biztossa, Méltóságos Gyulai Gaál Eduárd Úrnak.
Gyulán, November 5én 1849.
E’ folyó év octóber hónap 1én 336k sz. a. keltt hivatalos levelemben bátor
valók Méltóságodat a’ lábra kapott rablások megakadályozhatása tekintetéből e
Megye részére a’ rögtön ítélő hatalomnak felsőbb helyen léendő kieszközlésére
tisztelettel megkérni, azomban mind Méltóságod nagy elfoglaltatása, mind pedig
sajnálattal értett betegeskedése miatt, eme kérelmemre ez ideig az óhajtott választ
nyerhetni szerentsém nem voltt, miutánn időközben e Megye csendbiztossa, Káló
Jósefnek szorgalmas üldözése utánn szerentsésen sikerült volna ezen megyét főleg
rettegéssel eltöltött, s számtalan rablásokat elkövetett útonálló rabló csapatnak
eggyik főnökét, Jovutzó Iliát itt a’ gyulai határban, Balog Tógyer főrablót, és Varga
Istványt pedig szomszéd Bihar Megyében az igazság büntető kezébe keríthetni,
utasítás és rögtönítélő hatalom hijjányában ezen itt, a’ gyulai határban elfogatott
rablót, az igen üdvös hatással léendő példaadhatás tekintetéből, a’ Hazának
ostrom állapotban lételére való figyelmezés mellett kénytelen valék a’ helybeli
katonai parantsnokságnak elítélés végett általadni, melly által is vévén ezen
gonosztévőt, azonnal az esetet Aradra feljelentvén, onnan ezen ide másolatban
zártt, véllem éppen most közlött, de engem sehogysem megnyugtató, és kielégítő
választ nyerte, mellyet is sietek Méltóságodnak általküldeni, olly tisztelet tellyes
kérésem kíséretében, hogy a’ dolog illyeténi fekvésében, a’ további téendőkre
nézve a’ tárgy sürgetős volta tekintetéből hová előbb nékem kegyes utasítását
megadni méltóztatna.
Békés Megyei Királyi Biztos
Stachó János mk.
[Külső címzés:] 676/849. Békés Megye Királyi Kormányzó Biztossától.
Méltóságos Gyulai Gaál Edvárd Úr Ő Nagyságának, - Békés, Csanád, Csongrád Megyék és Szeged Várossa Kerülete Császári Királyi Fő Biztossának, tellyes
tisztelettel.
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felette sürgetős.

Szegeden.

[Rávezetve a levél hátoldalára:] T. Komlós Helysége Elöljárói ezen sürgetős
levelet a’ legnagyobb siettséggel küldjék Makó Várossába Tekintetes Igazgató
Első Alispány Úrhoz.
T. Csanád Megye Tekintetes Igazgató Első Alispánnya Pozsonyi Ferentz Úr
tisztelettel megkéretik ezen hivatalos igen sürgetős levélnek azonnal lovas ember
általi továbbíttatása és rendeltetése hellyére leendő juttatása megrendeléséért.
Gyulán, November 5n 1849. délben 12 órakor.
Békés Megyei Királyi Biztos
Stachó János mk.
Érkezett Makkóra 1/2 5 órakkor
És elindult 6 órakkor:

Andrásy Nándor
(Gyűrűspecsét.)

[11 órakor Érkezet November 6án 1849.]
[Pirossal rávezetve:] No. 1041.
5.
Cererea văduvei Zsíros Istvánné Fekete Mária către Stachó János
Giula, 4 noiembrie 1849.
(MNL OL, D 289. Nr. 25:1849.)
Méltóságos Kormányzó Királyi Biztos Úr,
Kegyelmes Uram!
Vad dühösséggel s irtózatos gyötrelmek között fiatal korában életétől megfosztatott férjem halálának híre, tudom, Nagyságodhoz is feljutottak, s e’ Káini véres
gyilkosság kiterjed éltem utolsó órájáig marczangoló kínjaival, hirtelen fosztattam
meg ádáz gyilkos kezek által szelíd jó Férjemtől, ki a’ közcsend s más jó emberek
javai megtartásában s óvásában munkálódva hű szolgálatja fáradalmaiban esett
elvérző áldozattá.
E’ Fájdalommal tellyes, s árván elhagyatott sorsomban, leborulva alázatossággal esedezem nagyságod könyörülő színe előtt, hogy ügyefogyott árva sorsom
enyhítésére, bölcs rendelkezésénél fogva, valamelly kegyelmes segedelmet kegyelmessen ki .. közleni méltóztassék.
Melly alázatos könyörgésem esmérelése után magas kegyelmében ajánlott,
méjséges tisztelettel maradtam
Méltóságos Kormányzó Királyi Biztos Úr,
Kegyelmes Uramnak
M. Gyulán, November 4én 1849.
alázatos szegény szolgája:
Néhai Zsíros István volt Megyei Csendőr
Szerencsétlen özvegye, született
Fekete Mária
Méltóságos Kormányzó Királyi Biztos Stacho János Úr Ő Nagyságához, Kegyelmes Urához bényújtandó alázatos esedező levele a’ bent írttnak.
[Érk. 9a Nov. 849]
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6.
Cererea văduvei Fekete Józsefné Boros Katalin către Stachó János
Giula, 5 noiembrie 1849.
(MNL OL, D 289. Nr. 25:1849.)
Nagyságos Cs. Kir. Biztos Úr!
Kegyelmes Uram!
A vesztesség, melly engem legközelebbi napokban ért, nem csak a’ fájdalom
legméllyebb nyomait hagyá keblemben, de egyszersmind családostul együtt oly
helyzetbe sodort, melybe ha jótékonyság karjai részvéttel nem terjeszkednek felém, ki vagyok téve az ínség legkétségbeejtőbb rémeinek. Ugyanis férjem, Fekete
Jósef megyei csendőr Balogh Tógyer és rabló társainak czélbavett elfogatása
alkalmával általuk kivégeztetvén, részemre az öröm és nyugalom helyett, melyet
a’ vidék említett gonosztevők kézrekerülése által élvez, kipótolhatlan vesztesség,
fájdalom, és a’ nyomornak kínos küzdelmei várakoznak. Azonban reménylve
Nagyságod magos kegyébe, meg vagyok győződve aról, hogy fájdalmam és veszteségem, mely ugyan kárpótolhatatlan, enyhíteni fog a’ részvét jótékonysága által.
Annálfogva az ide mellékelt Elöljárói bizonyítvány támogatása mellett a’ bizalom
legtiszteletteljesebb hangján folyamodok Nagyságodhoz, méltóztassék férjemnek
önfeláldozását, melynél fogva a’ vidék nyugalmáért kész volt a’ bizonyos halálnak
szembe menni, és melínek csakugyan áldozatává is lett, tekintetbe venni, és nekem, ki férjem elvesztése által a’ legnagyobb szerencsétlenség jutottam a’ felsőbb
kegyelemnél Békés Megye lakosságátul nyugdíját, - vagy ha ezen kérelmem helyeslendő nem volna, legalább a’ rablók vagyonaiból, s azon vagyonosabbaktól,
kik a’ rablóknak, elhult férjemtől kapott sebeiben lett elfogatásuk következtében
némileg elrabolt vagyonukhoz jutottak, kárpótlást eszközölni.
Mely ebbeli 9 árváimnak ajkairól hangzó kérelmémet Nagyságodnak kegyes
pártfogásába midőn ajánlanám, a’ legmélyebb tisztelettel vagyok. Gyulán, November 5én 1849.
Nagyságodnak
legalázatosabb szolgája:
Özvegy Fekete Jósefné,
9 árváinak annya
Nagyságos Biztos Stachó János Úrhoz, Békés Megye Kormányzó Cs. K. biztossához intézett kérelme Fekete Jósefnének.
[Érk. 9a Nov. 1849.]
7.
Certificarea autorităţii administrative din Giula pentru văduva Zsíros
Istvánné Fekete Mária
Giula, 4 noiembrie 1849.
(MNL OL, D 289. Nr. 25:1849.)
Alább írtakat M. gyulai lakos néhai Zsíros István volt megyei csendőr neje, született Fekete Mária az iránt kért meg bennünket, hogy adnánk neki bizonyítványt
aról, hogy férje, Zsíros István Békésen űzőbe vett Balogh Tógyer és Varga István
rablók s gyilkosok által agyon lövetett, minő állapotba maradt özvegységére, s
férje hogyan viselte magát.
Minek folytán bizonyítjuk, hogy a’ folyamodó nő született Fekete Mária férje,
Zsíros István Békésen a’ fent írtt rablók s gyilkosok által űzőbe vételek alkalmával
agyonlövetett, s hagyta maga után a’ folyamodó nőt szegény állapotba, és az
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elhunyt Zsíros István volt megyei csendőr magát mindenkor illően viselte.
Melynek valóságárul kiadtuk jelen bizonyítványunkat Városunk pecsétjével
megerősítve. Gyulán, November 4én 1849.
Paraszka János
M.-Gyula Váras Fő Bírája
Demkó Istvány Tanátnok
Stámutz János Eskütt
Bauer Lajos
jegyző által
(Pecsét)
A’ fentebb írtakat hitelessen bizonyítja hasonlónn Gyulán, mint fentebb:
Káló Josef
Békési járás Csend Biztosa is
8.
Certificarea autorităţii administrative din Giula
pentru văduva Fekete Józsefné Boros Katalin
Giula, 4 noiembrie 1849.
(MNL OL, D 289. Nr. 25:1849.)
Alább írtakat Magyar Gyulai lakos néhai Fekete Jósef volt megyei csendőr
neje, született Boros Katalin az iránt kért meg bennünket, hogy adnánk neki bizonyítványt aról, hogy férje, Zsíros István Békésen Balogh Tógyer és Varga István
rablók s gyilkosok űzőbe vételekor a’ fent nevezett rablók s gyilkosok által agyon
lövetett férje után minő özvegyi állapotba maradt, s férje magát hogyan viselte.
Minek folytán bizonyítjuk, hogy a’ folyamodó nő, született Boros Katalin férje,
Fekete Jósef Békésen a’ fent írtt rablók által, midőn azok űzőbe vétettek, agyonlövetett, - a’ folyamodó özvegyen kívül még kilencz apró gyermeket hagyott maga
után – s az elhunyt Fekete Jósef megyei csendőr magát mindenkor becsületesen
s kifogás nélkül viselte.
Melynek valóságárul kiadtuk jelen bizonyítványunkat városunk pecsétjével
megerősítve. Gyulán, November 4én 1849.
Paraszka János
M. Gyula Váras Fő Bírája
Demkó Istvány Tanátsnok
Stámutz János Eskütt
Bauer Lajos
jegyző által
(Pecsét)
A’ fentebb írtakat hitelessen bizonyítja szórul szóra – mint fentebb:
Káló Josef
Békési járás Csend Biztosa is
9.
Scrisoarea lui Gaál Eduárd din Giula către Stachó János
Szeged (?), 9 noiembrie 1849.
(Sosită pe 10 noiembrie – MNL OL, D 289. Nr. 25:1849.)
Békés Megye Cs. Királyi Kormányzó Biztos Stachó János Úrnak. – Gyulán.
Gyulán [áthúzva = Szegeden], November 9én 1849.
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Nagyságodnak hozzám tett hivatalos jelentéséből megütközve s méltó megindulással értettem Békés mezővárossa lakossainak azon részvétlenségét,
mellyet a’ közelébb lefolytt octóber hónap végső napjaiban a Békés megye
vidékét rablással s veszéllyel fenyegetett Balog Tógyer útonálló rabló, és társainak elfogatása és üldözése körül, számtalan lövések és a’ harangoknak is félre
veretése által a’ veszedelem nagyságától tudósíttatván, - kifejtett; - ugyanazon
jelentéséből Nagyságodnak elérzékenyülve értettem azon szerentsétlenséget
is, hogy a’ gonosztévők megkerítésében nagy elszánással működött, de a’ nép
tétlensége által egésszen magokra hagyott 7 csendőrök közzül Fekete Jósef és
Zsíros István agyonlövéssel, a rablók áldozattyává lettek, sőtt maga a’ csendbiztos,
Káló Jósef is lövést kapva, az Isten különös gondviselése által menekedett meg
a’ haláltól; - Békés várossa lakosságának illy veszedelemben, s a’ közbátorság,
személy és vagyon biztossítása körül tanúsított részvétlensége előttem nem tsak
feltűnő, de méltó megrovatást igénylő tény lévén, de más részről meghatván
engemet a’ közbátorság megszerzésében annyi népség részvétlensége miatt elvérzett 2 csendőrök, és ezek családjainak szomorú sorsa is, - ezennel résszerént
azért, hogy eme érzéketlen és a’ maga javát bélátni nem akaró nép érdemletzt
büntetését érezze, résszerént, hogy a gyámol, és kereső nélkül maradott árvák
és özvegyek szerentsétlen sorsán bár néműleg enyhítve legyen, rendelem; hogy
a’ 9 aprós gyermekekkel hátra maradt Fekete Jósef csendőr özvegyének 120
ezüst forintoknak, - Zsíros Istvány özvegyének pedig, ki ugyan gyermek nélkül
van, de táplálójától a’ nép bűnös hidegsége miatt szinte megfosztatott, sorsának
megváltoztatásáig 80 forintnak ezüstben Békés várossa közpénztárából minden
évben, évnegyedenként ez érdemben kiadandó újabbi rendelésemig kifizetendő
öszvegeknek kifizettetését Nagyságod elrendelni ne terheltessen.
Méltóságos Cs. Kir. Kerületi fő Biztos Úrnak, Nagyságos Stachó János Békés
Megyei Kir. Kormányzó Biztos Úrhoz folyó 1849. év November 10ről keltt, s Balog Tógyer útonálló rabló, és társainak octóber végső napjaiban Békés várossa
lakossága által azok elfogatása és üldözése körül kifejtett részvétlenségét, s vétkes
hidegségét megróvó rendelete, - mellyben meghaggya, hogy az ott, Békésen az
említett útonálló rablók által agyonlőtt Fekete Jósef és Zsíros Istvány csendőrök
özveggyeiknek, az elsőnek mint 9 aprós gyermekekkel terhelttnek Békés várossa
közpénztárából további ez érdemben kiadandó rendeletig évnegyedenként 120
f. ezüst, a’ másiknak pedig 80 ezüst forint fizettessék ki.
10.
Ordinul lui Gaál Eduárd din Giula în legătură cu renta lunară
a văduvelor pandurilor din Giula împuşcaţi de tâlhari
11 noiembrie 1849.
(MNL BML, IV. B. 151/a. Nr. 746.)
Ugyan az 25 sz. a. rendeli, hogy miután az e’ vidékre olly veszedelmessé vált
Balog Tógyer féle rablók üldözésében, a’ számos lövések és harang fére verés
által adott jel daczára is Békés városa lakosi a’ legközelebbi napokban vétkes
mulasztású hanyagságot tanúsított annyira, hogy részben ennek tulajdonítható az
ott szerencsétlenül meglövetett két csendőrnek sajnos kimúlása; - minélfogva úgy
é részvétlenség méltó megbüntetése, mint a’ közsajnálatot érdemlő illető özvegyek sanyarú sorsának némi enyhítése tekintetéből kellő intézkedések teendők,
hogy Békés városa közpénztárából a’ 9 aprós gyermekkel hátra maradt Fekete
Józsefnénak 120 ezüst ft, Zsíros Istvánnénak pedig sorsa megváltoztatásáig 80
ezüst ft fizettessék évenként, évnegyedenkénti rátákban.
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[Végzés:]
Melly rendeletnek azonnal leendő életbe léptetésére teendő intézkedés végett
kiadatik e’ rendelet párban az illető békési járás főszolgabírájának olly meghagyással, hogy ez értelemben értesítse a’ megnevezett özvegyeket is.

VII.
Prinderea lui Balog Tógyer şi a camarazilor săi
1.
Raportul judecătorului regal Hollószeghy Sándor
către Kenyeres János
Sarkad, 31 octombrie 1849.
(MNL OL, D 81. Nr. 1444:1849.)
Tekintetes Szolgabíró Úr!
Balog Tógyer és Varga János (!) rablók tegnap a’ sarkadi határba lévő úgynevezett Gugyori csárdába elfogatattván, azok Sarkad várossába bekísértettek, s miután
ezen rablók ügye visgálása tekéntetéből, minden czinkos társaira szükség volna,
Csendbiztos Úr pedig jelenté, hogy a’ többször nevezett rablók már ezelőtt befogott társai Szalontán volnának a’ Tekintetes Úr által már kihalgatva, hivatalosan
kérem, miszerént azon tolvaj társakat, az itten összeülő rögtönítélő törvényszék
kijövetele előtt, a szükséges iratokkal együtt, ide, Sarkadra kísértetés végett, az
őrizőkül küldött csendőr legény és katonaságnak áltadatni (!) méltóztasson. Ki
is tisztelettel maradtam
Tekintetes Szolgabíró Úrnak
Sarkadon, 1849. Oct. 31én
szolgája és tisztitársa:
Hollószeghy Sándor mp.
szolgabíró
Szalontai járás első alszolgabírája Kenyeres János Úrnak
Hivatalból Szalontán. (Gyűrűspecsét.)
1444. számhoz 1849.
Kenyeres János V. Olaszi, 1849. nov. 17. (?)
2.
Dispoziţia lui Jósa Péter către Kenyeres János
Oradea, 31 octombrie 1849.
(MNL OL, D 81. Nr. 1396:1849.)
1396/849.
Szolgabíró Kenyeres János jelentése rablófőnök illai Balog Tógyer és egy czinkos társa elfogatatása s további rendelet tétel eránt.
Jelentő Szolgabíró Kenyeres János Úrnak meghagyatik, hogy rablófőnök Balog
Tógyer s társai erányában visgálatot az általok elkövetett minden tetteikre nézve
halaszthatatlanul hajtsa végre – s beküldvén hozzám mind a’ visgálati iratokat,
mind pedig a’ már elfogott rablókat, - a’ visgálati iratok megtekintése utánn fogok
erányukba rendelkezni, - addig is pedig még e’ történne, az elfogottakat szoross
őrizet s felvigyázat alatt tartassa. – Octóber 31. 849.
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3.
Raportul lui Kenyeres János către Jósa Péter
Salonta, 1 noiembrie 1849.
(Sosit pe 3 noiembrie – MNL OL, D 81. Nr. 1444:1849.)
167/849.
Méltóságos Cs. Kir. fő Biztos úr!

Folyó év Oct. 31én [30-ról javítva – S. I.] tett jelentésemben megemlítém, mi
szerént az elfogott rablófőnök Balog Tógyer, és egy czinkos társát, szolgabíró
T. Hollószeghy Sándor úr Sarkadra vitette. Honnan említett Szolgabíró úr az
említett nap estve az ./. alá ide csatolt levelet intézte hozzám, mellybe felhív,
hogy az általa küldött katonáknak, az itten kezemen lévő rabokat, Balog Tógyer
czimboráit adjam által, hogy Sarkadra vigyék. Azomba f. hó 1én reggeli 3 órakor
vévén én, jelentésem következtibe, méltóságodnak azon rendeletét, miszerént:
Balog Tógyert és elfogott rablótársát kihalgatván, azonnal kísértessem Váradra,
ezen felsőbb rendeletet visszaküldés kérése mellett – f. hó 1i reggeli 4 órakor,
egy lóhátas ember által, eredetiben átküldöttem Sarkadra Szb T. Hollószeghy
Sándor úrhoz, H. J. Könyvem 144. száma alatt kelt azon hivatalos felkéréssel,
hogy a két elfogott rablót ide Szalontára, hol a’ többiek is vannak, szoros őrizet
alatt átküldeni ne terheltessék. És mi alatt én várom a rablók megérkeztét, és
az itt lévők közzül egy illyei orgazdát eliben állítatni rendelek, az itt lévő rabok
közzül eggyet sem találok, mert egy perzekútor és katonaság hírem és tudtom
nélkül őket Sarkadra elszállította reggeli 9 óra tájba. Én gondoltam, hogy e’ zavar az által ki fog egyenlétetni, hogy az innen, hírem, tudtom nélkül elvitt rabok
kísérői, a Sarkadról kísértekkel az útba találkozván, vissza fognak térni Szalontára.
Ámde ez nem történt, mert mind ez ideig sem egyik, sem másik hozzám meg
nem érkezett, sőtt bár most estveli 8 óra van, még az általam ma reggeli 4 órakor
küldött város kocsissa sem érkezett vissza. Mi legyen e’ rendetlenségnek oka, én
meg nem foghatom. Mire nézve én reggeli 4 órakor indulok át Sarkadra, és majd
méltóságodnak e’ sürgetős ügybeni késedelmes intézkedésem okát, hivatalos
kötelességem szerént bejelentendem.
Melly alázatos jelentéstételem mellett egész tisztelettel maradtam
Szalontán, Nov. 1én 1849.
Méltóságos Cs. Kir. fő biztos úrnak
alázatos szolgája:
Kenyeres János
Szolgabíró
[Külső címzés:] Hivatalos jelentés.
Váradi Kerületi Cs. Kir. főbiztos Méltóságos Jósa Péter úrhoz a rabló Balog
Tógyer és czinkos társai ügyökben.
Szolgabíró Kenyeres Jánostól a szalontai járásból.
4.
Judecătorul regal, Kenyeres János, trimite la Oradea raportul oficial
privind urmărirea lui Balog Tógyer şi a camarazilor acestuia
Oradea, 4 noiembrie 1849.
(MNL OL, D 81. Nr. 1444:1849.)
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1444/849.
Kenyeres János Szolgabíró f. e. November 1ről 467. szám alatt hivatalos jelentését rabló Balog Tógyer és czinkos társai ügyökben küldi.
[Határozat:]
Szolgabíró úr már előzetesen utasítva lévén – tudomásul vétetik.
Váradolaszi, 1849. év Nov. 4n
5.
Kenyeres János, judecătorul regal solicită transferul
deţinutului Jevucó Ilia, arestat la Giula
3 noiembrie 1849.
(MNL BML, IV. B. 151/a. Nr. 655.)
Kenyeres János biharmegyei főszolgabíró úr az elfogott rabló Joucó Iliát szembesítés végett Szalontára küldetni kérvén.
[Végzés:]
Miután nevezett rabló a katonai hatáságnak általadatott, felkéretett ez a kívánt
általkísértetésre.
6.
Comisarul circumscripţiei a fost informat despre prinderea
lui Balog Tógyer şi a camarazilor acestuia şi despre predarea
lui Jovucó Iliá soldaţilor
4 noiembrie1849
(MNL BML, IV. B. 151/a. Nr. 666.)
Balog Tógyer, Varga István és Joucó Ilia rablók elfogatásáról tudósíttatott ker.
főbiztos úr ő Méltósága, egyszersmind arról, hogy a megyének statarialis joga nem
létében, példamutatás végett itten elfogott Joucó a katonai hatóságnak adatott által.
7.
Stachó János, comisarul regal al judeţului Bichiş
predă pe Jovucó Iliá soldaţilor
5 noiembrie 1849.
(MNL BML, IV. B. 151/a. Nr. 676.)
Általadatván az elfogott Joucó Ilia rabló a katonai hatóságnak, miután a még
octóber hó elején kért statarium iránti feliratra válasz nem érkezett, a példaadás
pedig az elhatalmazott rablások miatt elkerülhetetlenül szükségessé vált, az
ügyben az aradi katonai parancsnokságnak tett, az előbbeni intézkedésekről térő
intézkedése következtében
[Végzés:]
felírás tétetett ker. főbiztos úr ő Méltóságához, tudósítatván a történtekről,
egyszersmind pedig felkéretett e tárgyban rendelkezésre.
8.
Petiţia lui Árgyelán Dávidné către Stachó János comisarul
judeţului Bichiş privind eliberarea soţului ei, arestat
pentru cumpărarea cailor furaţi de la Jevuczó Péter (!)
Giula, 11 noiembrie 1849.
(MNL BML, IV. B. 151/a. Nr. 756.)
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Argyilán Dávidné esedezik, hogy miután férje, Jovuczó Pétertől mint helybeli
lakostól megvett 2 lónak lopott volta felől tudományos nem volt, s így önhibáján kívül került bajba, nehogy a’ közelgő téli időszakban gyermekeivel együtt
ínségnek legyen kitéve, az ideig míg ügye törvvényszéki tárgyalás alá kerülne,
kezességre adassék ki. (hátirat)
[Végzés:]
A’ meghalgatott főügyész véleményénél fogva, a’ nevezett mint főben járó
vétkesek bűntársa, ki nem bocsájtathatik, miről értesítse folyamodót a’ gyulai
kerület főszolgabírája.
9.
Solicitarea comisarilor de ordine din judeţul Bichiş, Andrásy Ignác
şi Czenger Gáspár, legată de ne-decontarea serviciilor acestora
care constau în însoţirea la Oradea a deţinutului Jevuczo Ilia
Giula, 11 noiembrie 1849.
(MNL BML, IV. B. 151/a. Nr. 759.)
Andrásy Ignácz és Czenger Gáspár csendbiztosok kérik utalványoltatni azon
összesen 54 ezüst ftnyi összeget, melly Jouczó Iliának és társainak N. Váradra lett
kísértertetések alkalmával 9 napra nékiek és csendőreiknek járul.
[Végzés:]
Melly kitett 54 ezüst forint a’ megyei pénztárra ezennel kiadásul utalványoztatik.
10.
Plângerea lui Kenyeres János împotriva lui Medzihradszky Frigyes,
comisarul de ordine al raionului Salonta
Váradolasz, 17 noiembrie 1849.
(Depusă la 18 noiembrie – MNL OL, D 81. 1865:1849.)
239/849.
Méltóságos Cs. Kir. Fő Biztos úr!
Milly rágalmat követett el irányomban Csendbiztos Medzihradszky Frigyes a’
múlt napokba az által is, hogy rólam mindenütt azt beszélte és a katonasággal is
beszéltette, miszerént az Erdő Gyaraki tanyámon lakó Zú István csőszömnél temérdek fegyvereket talált; említett csendbiztosnak az ./. alatt ide csatolt sajátkezűleg
írt consignatiojából, mellyben az 1ső szám alatt ez áll: „Gyarakon Zúh Istvánnál,
ki szolgabíró Kenyeres János úr csősze, találtam öt db kardot és egy db pisztolyt”,
méltóságod is méltóztatik látni. Mire nézve én mindezért, mind különösen a már
általam méltóságodnak bejelentett, és méltóságod által is kegyesen méltányolt
okaim miatt, alázatosan kérem méltóságodat, hogy a szolgálatját hűtlenül vivő,
a tiszti felsőbb rendeleteket megvető csendbiztos Medzihradszky Frigyest szolgálatából elbocsájtani, és helyette a szalontai járásba más alkalmas csendbiztost
kinevezni kegyesen méltóztassék.
Melly alázatos jelentésem és kérésem után egész tisztelettel vagyok
V. Olasziba, Nov. 17. 1849.
Méltóságos Cs. Kir. Fő Biztos úrnak
alázatos szolgája:
Kenyeres János
szolgabíró
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[Külső címzés:] Hivatalos jelentés.
Cs. Kir. Bihari Kerületi Fő Biztos Méltóságos Jósa Péter úrhoz a ./. alatti csatolmányal szolgabíró Kenyeres Jánostól.
11.
Răspunsul lui Jósa Péter, comisar şef în Oradea, la plângerea
judecătorului regal Kenyeres János
Oradea, 20 noiembrie 1849.
(MNL OL, D 81. 1865:1849.)
1865/849.
Kenyeres János szolgabíró f. e. November 17ről 239. szám alatt hivatalos jelentése mellett Medzihrádszky Frigyes szalontai járásbeli csendbiztost, szolgálatjában
tanúsított hűtlenség, s irányában elkövetett rágalmazás folytán hivatalából kitenni,
s helyébe alkalmas egyént kinevezni kér.
[Határozat:]
Első All szolgabíró Kenyeres János Úr feljelentése folytán Medzigráczky (!) Frigyes ellen visgálat tétel ellévén rendelve, midőnn azt Fő Szolgabíró Szjáry (?) Lajos
Úr be fogja adni, ezen jelentés is figyelembe lesz veendő. November 20án 1849.
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Bagdi Imre (1828k.–1850) haiduc născut la Biharnagybajom
Balcsó József 43 ani, catolic, născut la Giula, haiduc din judeţul Bichiş
Balog Tógyer născut la Illye, căpitanul haiducilor, de religie ortodoxă veche
Balsa János locuitor din Giula
Bartha Bálint locuitor din Kötegyán
Bartyik István născut la Bichiş, catolic, 37 ani, haiduc din judeţul Bichiş
Bassováda György locuitor din Giula 67 de ani, de religie ortodoxă veche
Bauer József (1789/91k.–1848) doctor chirurg din judeţul Bichiş
Bauer Lajos notar din Giula, prim vicecomite al judeţului Bichiş în 1847
Beliczey (Beliczay, Belitzai) József (1783–1859) locuitor din Giula, agricultor,
înainte preceptor în judeţul Bichiş
Bodó Mátyás născut la Nagytemerin, haiduc din Giula, 48 de ani, catolic
Bogyó János procuror general al judeţului Bichiş, magistrat, membru al tribunalului
Borbély Julis, fiica lui Borbély Mihály, locuitor la un sălaş din Giula
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Borbély Mihály (Miska) din Giula, lucrător la sălaşul lui Kövér János, reformat,
33 de ani
Boros István judecător în Giula
Boros Pál proprietar de sălaş din Giula
Boros Péter 16 ani, locuitor din Giula, catolic
Bódi/Bődi Sándor haiduc din Salonta, prizonier dezertat
Budás (Dudás) altfel Makros/Makrus György, numele original Dudás Giorgie
haiduc din Giula, de religie ortodoxă veche (născut la 1825)
Budjács András (Andor) (*1812) 35 de ani, reformat, comandant de cetate în
judeţul Bichiş
Czenger Gáspár (*1803) comisar de ordine în circumscripţia Szarvas
Czoldán Mojsza paznic în Giula, de religie ortodoxă veche, 34 de ani
Czoldán Péter locuitor în Giula, 45 de ani, de religie ortodoxă veche
Csausz Lajos (1805k.–1866) proprietar de sălaş în Giula, medic primar de onoare
al judeţului Bichiş, magistrat
Csongorádi Pista haiduc, în 1848 husar; personajul fictiv din poeziile lui Arany
János
Deák Ferenc (1803–1876) om de stat, ministrul justiţiei în guvernul Batthyány
în 1848
Deme Lika din Illye, înainte păstor de vite, tăinuitorul lui Balog Tógyer
Demkó István consilier în Giula
Budás (Dudás) Joan porcar din Giula, de religie ortodoxă veche, tatăl lui Budás
Gyurka
Engländer Herman comerciant izraelit din Pesta
Fraţii Epstein comercianţi izraeliţi din Szarvas-Orosháza
Fábián Pista (†1851) de loc din Salonta Mare, din fecior nobil a devenit căpetenie
de haiduci, soldat dezertat
Falis Tamás (Toma) 30 de ani, de religie ortodoxă veche, păstor de cai din Feketetót –Tăut
Farkas Gábor Antal (1813–?) procurorul general al comitatului Bichiş
Farkas Zsigmond comite domenial din Giula
Fekete József pandur, reformat în vârstă de 49 de ani din Giula (†1849)
Văduva Fekete Józsefné născută Boros Katalin din Giula
Felföldi Ferenc daraban romano-catolic din Giula, de 50 de ani (†1849)
Văduva Felföldi Ferencné Rácz Anna din Giula
Felföldi N. din Giula
Fibik István, pădurar din Barmód
Foltényi Ignác (1823–1880) procurorul comitatului Bichiş
Galambos Flora doica lui Budás György, din Giula, de religie ortodoxă veche
Gergely György născut la Giula, haiduc din judeţul Bichiş, 39 de ani, catolic
Geringer br. Magyarország cs. kir. comisarul şef regal
Gurzó György din Giula, rândaş la cai, 28 de ani, de religie ortodoxă veche
Gyulai Gaál Eduárd comisar şef regal în judeţul Bichiş
Habsburg–Lotaringiai István Ferenc Viktor, arhiduce (1817–1867) între 1847–48
ultimul palatin – în latină palatinus în Ungaria (István nador)
Hadzsa János locuitor în Giula, 14 ani, de religie ortodoxă veche
Halasi Gábris locuitor din Feketetó- Negreni(CJ)
Hay Mihály comerciant din Tiszabő
Hollószeghy Sándor judecător din Sarkad
Horvát Antal notar public din Feketetó -Negreni (CJ)
Illés Hersli (Herschli) 40 de ani locuitor izraelit din Feketetó-Negreni (CJ)
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Illovits Tódor preot din Giula de religie ortodoxă veche (1825)
Jank Petru din Giula, naşul lui Budás Gyurka, de religie ortodoxă veche
János, N. paznic din Görbed-Gurbeghiu
Jósa Péter înalt comisar regal al judeţului Bihor
Jovatzó Tógyer din Giula, 23 de ani, de religie ortodoxă veche
Jovutzó (Jouczó, Joucó) Ilia haiduc din Giula
Jovutzó Péter (?) din Giula (identic cu haiducul de mai sus)
Jovutzó Tógyer locuitor din Illye
József, N. cioban din Illye
Kállay Ignác (1795–1867e.) avocat, comisar şef la drumuri şi ape în judeţul Bichiş,
magistrat şi membru al tribunalului
Kálló József comisar de ordine în judeţul Bichiş regiunea Bichiş-Giula
Kalmár Mihály (1813–1895) judecător al comitatului Bichiş şi magistrat, membru
al tribunalului
Karassiay István (1813–1898) magistrat al judeţului Bichiş, preşedinte la curtea
marţială Kenéz István haiduc din Salonta Mare, dezertor din armată
Kenyeres János din Salonta (judeţul Bihor) judecător regal al circumscripţiei Bihor
Kis Antal (1823–1895) prefectul regal al raionului Giula a judeţului Bichiş
Kis Márton (Marci) născut la Homorog, fermier din Giula, 49 de ani, reformat
Kis Mihály nobil din Giula, haiduc
Kolosi N. locuitor din Giula (?)
Kossuth Lajos (1802–1894) ministru finanţelor, în 1848–49 Preşedinte al Comisiei
Naţionale de Apărare
Koszti, N. porcar din Giula
Kövér János (1803–1873) magistrat din judeţul Bichiş, proprietar de sălaş în Giula
Kurucz István originar din Valpovár, Szlavónia, haiduc din judeţul Bichiş, 37 ani,
catolic
Lakatos Benedek (1790–1863) prefect în judeţul Bihor
Lukács Ilia căruţaş din Giula
Magdu Mitru căruţaş din Giula
Marta, mama lui Budás Gyurka, din Giula, de religie ortodoxă veche
Mikó Miklós capelan romano-catolic din Giula
Molnár Ágnes fată bătrână din Giula
Majda Péter căruţaş din Giula
Máyer (Márton) Fridrich (Fridrik) arendaş izraelit din Feketetó--Negreni (CJ), 34
de ani
Mátyus János locuitor din Feketetó-Negreni (CJ)
Medzihrádszky Frigyes comisar de ordine a raionului Szalonta (judeţul Bihor)
Nagy András notar din Giula
Nagy Károly (1818–1904) avocat, jurat la curtea cu juraţi a judeţului Bichiş
Német Benedek din Giula, proprietar de sălaş
Németh Antal (1800–1874) vicecomite a judeţului Bichiş, proprietar de sălaş la
Giula
Netye Mihály judecător din Micherechi
Nyékes (?) Mihály
Nyíri Ferenc născut la Giula, catolic, 30 de ani, haiduc din judeţul Bichiş
Orbán Bálint (1825k.–1850) căpitan de haiduci născut la Sárrétudvar
Ottlakán Mojsza din Giula, 14 ani, de religie ortodoxă veche
Paraszka János (*1824) avocat, judecător prim la Magyargyula
Patócs N. paznic din Barmód
Patócs N. din Salonta, fiul celui mai sus amintit
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Peres János născut în Szeghalom, 40 de ani, reformat, haiduc în judeţul Bichiş
Persanovics/Perzanovics Mihály de origine sârb, pantofar din Giula, de religie
ortodoxă veche, 38 de ani
Pomucz Demeter din Giula, 24 ani, de religie ortodoxă veche
Pomucz Mihály din Giula, 30 de ani, de religie ortodoxă veche
Pozsonyi Ferenc (1815k.–1894) prim vicecomite al judeţului Csanád
Rácz József din Giula, de religie catolică, 50 de ani
Radványi Albert notar din Méhkerék
Rokszin György, libertin moşieresc din Méhkerék
Rózsa (Rósa) Sándor (1813–1878) origianr din Szeged, căpitan de haiduci
Stachó János (1790k.–1851) comisar regal în judeţul Bichiş
Stámutz János jurat din Magyargyula-Giula maghiară
Sz. Balog Sándor proprietar de sălaş la Salonta
Szabados István născut la Bichiş, locuitor în Giula, reformat, 52 de ani haiduc în
judeţul Bichiş
Szabó László comisar regal la Szeged
Szakál Lajos (1816–1875) vice notar în judeţul Bichiş
Szántó Ilia căruţaş din Giula
Szjáry (?) Lajos prefect în judeţul Bihor
Szokossán Mojsza din Giula 15 ani, de religie ortodoxă veche
Szűcs Mitru locuitor în Giula
Tar József, 24 ani, cu drepturi de proprietate comună la Feketetó-Negreni (CJ),
reformat
Telegdi Lajos (1818–1873) proprietar de tipografie din Debrecen
Temesváry István (1804–1851) comisar regal de raion în judeţul Csongrád
Tisza Lajos (1798–1856) magistrat al comitatului Bichiş, proprietar de pământuri
din Geszt
Tógyer, N. pastor de cai la Feketebátor-Batăr
Tokody Viktor judecător regal în judeţul Bihor
Tomcsányi József (1807–1876) vicecomite în judeţul Bichiş
Tormássy (Tormásy/Tormási) Károly (1818–1886) procurorul comitatului Bichiş
Tormássy (Tormásy) János (1815–1857) notar prim în judeţul Bichiş
Tulkán Tógyer („bătrânul”) locuitor din Giula, 52 de ani, de religie ortodoxă veche
Varga István haiduc din Bichiş
Vaszilievics György preot de religie ortodoxă veche din Giula (1848)
Vladucz Péter locuitor din Giula, 30 de ani, de religie ortodoxă veche
Zichy Ferenc gr.
Zuh (Zú) István din Erdőgyarak, pădurar la Kenyeres János judecătorul regal
din Szalonta Zsíros István pandur din Giula (†1849) pandur giula, de 32 de ani,
născut în Mezőberény
Văduva Zsíros Istvánné născută Fekete Mária din Giula
Zsoldán Péter căruţaş din Giula

Indice geografice
Arad oraş regal liber [Arad vm/m., R]
Arad judeţ
Árpád [Bihar vm/m.; Arpăşel, R]
Baj Š> Mezőbaj[Bihar vm/m.; Boiu, R]
Bárányka, Báránka (Báránykai!) han pe drumul de ţară, la graniţa cu Kötegyán,
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locul preferat de şedere a lui Balog Tógyer (A nu se confunda cu hanul Báránka
de la Nagyvárad!)
Barmód, pustă în Salonta Mare
Bátor Š> Feketebátor
Békés [Békés vm/m.]
Békés judeţ
Belényes [Bihar vm.; Beiuş, R]
Bihar [Bihar vm.; Biharia, R]
Bihar judeţ
Biharnagybajom [Bihar vm.; Hajdú-Bihar m.]
Csanád judeţ
Csegőd, pusta din Erdőgyarak
Cserepies (?) han
Csicsér Š> Maroscsicsér [Arad vm.; Cicir, R]
Csongrád judeţ
Dévaványa [Heves és Külső-Szolnok vm.; Békés m.]
Drauc (Draucz) [Arad vm.; Drauţ, R]
Erdőgyarak [Bihar vm.; Ghiorac, R]
Feketebátor (Bátor, F. Bátor) [Bihar vm.; Batăr, R]
Feketegyőrös (F. Győrös) [Bihar vm.; Girişu, R]
Feketetót (Feketetóti) (Bihar vm.; Tăut, R]
Geszt [Bihar vm., Békés m.]
Görbed Š> [Tenkegörbed Bihar vm.; Gurbeghiu, R]
Gugyori han la marginea localităţii Sarkad
Gyorok [ma: Ménesgyorok, Arad vm.; Ghioroc, R]
Gyula [Békés vm/m.]
Magyar-Gyula (M. Gyula)
Casino
Kallós – grădină
Körös-pădure
Megyeháza
Német Benedek – pustă din Giula
Oláh Város – oraşul românesc
Ökörjárás – zonă în Giula
Vadas kert – grădini
Homorog [Magyarhomorog, Bihar vm., Hajdú-Bihar m.; a nu se confunda, cu
localitatea actuală din România Oláhhomorog! Homorog, R]
Illye [Bihar vm.; Ciumeghiu, R]
Jász-Nagykun-Szolnok m.
Kígyós [pustă aparţinătoare primăriei din Békéscsaba, Békés vm/m., ma: Újkígyós]
Komlós Š> Tótkomlós [Békés vm/m.]
Kondoros [pustă aparţinătoare de primăria din Szarvas sau Kondoros, ori Nagykondoros, Békés vm/m., astăzi: oraşul Kondoros ]
Kondorosi, han/cârciuma din Nagy-Kondoros
Köbölkút Š> Érköbölkút [Bihar vm.; Cubulkut, R]
Körös (Körözs) râu
Kötegyán (K. Gyán, Gyán) [Bihar vm., Békés m.]
Madarász (Madaras) [Bihar vm.; Mădăraș, R]
Makó [Csanád vm., Csongrád m.]
Maros râu
Méhkerék (Míkerék) [Bihar vm., Békés m.]
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Mezőbaj (Baj) [Bihar vm/m.; Boiu, R]
Mezőberény [Békés vm/m.]
Nagyszalonta 7[Bihar vm.; Salonta, R]
Kajla han
Nagytömörin Š> Temerin [Bács-Bodrog vm.; ma Temerin, SZ]
Orosháza [Békés vm/m.]
Öcsöd [Békés vm.; Jász-Nagykun-Szolnok m.]
Pest [Pest-Pilis-Solt vm., ma Budapest része]
Pest judeţ
Patai (Pataji) pădure
Püspök-pădure (după pădurea árpád)
Sarkad [Bihar vm., Békés m.]
Gugyori han
Sarkadkeresztúr [Bihar vm., Békés m.]
Sárrétudvari [Bihar vm.; Hajdú-Bihar m.]
Szlavónia (Slavonia)
Szalonta Š> Nagyszalonta
Szarvas [Békés vm/m.]
Szeged [Csongrád vm/m.]
Szeghalom [Békés vm/m.]
Szolnok [Heves-Külső-Szolnok vm.; Jász-Nagykun-Szolnok m.]
Tenkegörbed (Görbed) [Bihar vm.; Gurbediu, R]
Tiszabő [Heves-Külső-Szolnok vm.; Jász-Nagykun-Szolnok m.]
Valpova [Verőce vm.; Valpó/Valpovo, H]
Várad Š> Nagyvárad[Bihar vm.;Oradea Mare, R]
Váradolaszi (Várad-Olasz, V. Olaszi) [Bihar vm.; astăzi aparţinătoare de Oradea
Mare, R]
Vári Š> Gyulavári [Békés vm/m.]
Varsánd Š> Gyulavarsánd [Arad vm/m.; Vărşand, R]
Varsánhelyi pustă
Vésztő [Békés vm/m.]
Zenta [Bács-Bodrog vm/m.; Senta, SZ]

Cuvinte şi expresii vechi sau străine
b. fenyítő = bűnfenyítő – pedeapsă
Bieber = hód(bőr) – castor
Cylinder = zsebóratípus – model de ceas de buzunar
desertor = dezertőr, katonaszökevény – dezertor
felkapszlizni = (pisztolyt) gyutaccsal ellátni, azaz lövésre kész állapotban tartani
– un fel de toc pentru praf de puşcă folosit la tragere
f. = folytatott – continuat
fertályforma (idő) = negyedóra – un sfert de oră
firkoncz = firkanc, firkálmány – mâzgălitură, scris neciteţ
forspont = előfogat; katonák, tisztségviselők szállítására való jobbágyszolgáltatás
– servicii iobăgeşti obligatorii la transportul soldaţilor şi a ofiţerilor
ft = forint – forint
fractur = fraktúr, betűképcsalád – fractur
g. n. e. = görög nem egyesült – ortodox
géhrok = gehrock, hosszú zakó – sacou lung
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kalop = galopp – galop
kamara = kamra – cămară
kapszlitartó = gyutacs (csappantyú) tartója – suport capsă
kaput = (katona) köpeny – haină militară
kr = krajcár – creiţar
m./vm. = megye, vármegye – judeţ, comitat
mk. = maga kezével (sajátkezűleg) – cu propria mână
n. n. = nemes és nemzetes – nobil
palánt = palánta – răsad
patrol = őrjárat, járőr – patrulă
pft = pengőforint – unitate monetară din Ungaria între anii 1927 – 1946
pintér = bognár, kádár – dogar
r. í. = rögtönítélő (bíróság) – curte marţială
repetir (zsebóra) = ismétlődő (?) – repetat
sánc = mesterséges, földből épített védelmi vonal; itt gát jelentésben – şanţ, dig
srét = sörét – alice
stikkol = hímez – brodează
Sz. András hó = december – luna Sfântului Andrei (decembrie)
Sz. Mihály napja = szeptember 29. – ziua Sfântului Mihai (29 septembrie)
tzol = coll, a hüvelyk német eredetű elnevezése – ţol
P. H. = pecsét helye – locul sigiliului
xr = krajcár – creiţar
p. p. = papírpengő – bancnote din Ungaria între anii 1927 – 1946
r., r. cath. = római (katolikus) – romano-catolic
t. i. = tudni illik – va să zică
xr = krajcár – creiţar
vft, v. ft = vonásforint – forint
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