
Borzalmat halálot tzerencsétlamég 
a felvonókétzüléken 

Az egyik Tisza La|os-kOrolI palota harmadik etneleféröl elindult Kft elkapta ée 
halálra zuzla Tóth Gyula poetaaltlaztet 

Csakhamar megjelentek a helyszínen a posta 
emberei is, Rohonyl Gyula technikai szakértő, 
• vizsgálóbíró és az együttes vizsgálódás során 
igyekeztek a szerencsétlenség lefolyását tisz-
tázni. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénte-
ken délelőtt borzalmas, halálos kimenetelű 
szerencsétlenség történt a Tisza Lajoe-körut 
81 számú házban, amely Széki egyetemi ta-
nár tulajdona. A palota harmadik emeletén 
Tóth Gyula 31 éves levélhordó ki akart szál-
lani • liftből, a készülék azonban még mielőtt 
kilépett volna, megindult, 

az egy lábbal már kívülálló levélhör-
dót magával rántotta is összenyomta. 

A' szerencsétlen levélhordó azonnal meghall• 
Egészen különös körülmények közölt ját-

szódott le a borzalmas tragédia és még nem 
tisztázódott teljesen, hogy a szerencsétlenséget 
a postás vigyázatlansága, vagy a lift műkö-
désében beálló zavar okozta-e. 

Tóth Gyula II. osztályú postaalttszt a Bel-
ffárosban teljesített szolgálatot, a Kigyó-ucca, 
a Tisza Lajos-körut és a Feketesas-ucca kö-
zötti területen. Ezen a részen mindenki jól 
Ismerte a plros-pozsgás arcú, vidám levél-
hordót Tóth pénteken reggel ls megkezd!? 
szokásos szolgálati útját és vitte ki a leveleket. 
Körülbelül tiz órakor ért a Tisza Lajos-kórut 
81 számú házhoz. A harmadik emeleti laká-
sokba címzett leveleket kellett kézbesítenie és 
hogy ne kelljen a lépcsőn felgyalogolnia, kul-
csával kinyitotta a liftet és elindult a géppel 
felfelé. Ami ezután tőrtént, azt csak a Hely-
színen mealelent hatósági emberek rekonstruál-
t ák . 

Az egyik háztartási alkalmazott minden íré-
Iien remegve mondta el a borzalmas szeren-
csétlenséget: ; 

— Vártuk a levélhordó! Minden nap ilyen 
tijban szokott jönni, leginkább csak' a liften 
igyekezett felfelé. Tiz órakor kinéztem a folyo-
sóra és akkor láttam, hogy 

tt postáé bele van szorulva a lift és 
a fal közé, körülötte vérlócsa... 

'A felfedezés ulán nyomban értesítették e 
rendőrséget, ahonnan dr. Deák Ferenc fogal-
mazó vezetésével bizottság szállt kl a hely-
színre. Tóth Gyula ekkor már halott volt. 
TérdelO helyzetben volt belapitva a lift és a 
fái közé. Egészen ugy, mintha elejtett volna 
valamit és fel akarta volna vonni. Az orrából 
nagy sugár vér tódult ki, kezei merevedten 
kifordítva feküdtek, arca teljesen megfeke-
tedve, U felismerhetetlenségig eltorzult. Jobb-
lába melyen a hasba fúródott, ballába a lift-
ktemra fölött lógott Mellelte a földön egy fél 
kifli hevert, — uzsonnájának a maradéka. 

A rendőri bizottság egyelőre csak azt tudta 
megállapítani, hogy Tóth Gyulában már nincs 
élet 

A holtlestét meg sem tudták mozdítani 
tt hely.ről, olyan szorosnn volt be-

ékelve a lift és a fal közé. 
> 

Tűzoltókért telefonáltak", akik kivonultak egy 
szerkocsival, de az ő fáradozásuk is hiábavaló-
nak bizonyult A lift vezetékében rövidzárlat 
állt elő% kivágta a biztosítékot, megszűnt az 
áramszolgáltatás, a liftet nem tudtak elindí-
tani, ugy, hogy 

. « szerencsétlen Tóth Gynla holtteste 
még órákon át feküdt a lift halálos 

szorításában. 
Kijöttek a villanytelep emberei ls, megkezd-
ték a lift hibájának' a kf ívitását és déli 12 
órakor szabadították ki a holttestet , 

A rendőrorvosi vizsgálat szerint 
tt lift összeroppan tolta Tóth Gyulának 
Io mellkasát, ellörle a hátgerincét, a 
hasba benyomódott fobbláb pedig a 
belső szervekben végzett végzetes 

pusztítást, 
ugy, hogy a halál pillauatok alatt következ-
hetett be. 

Minden valószínűség szerint a dolog ugy 
történhetett, hogy amikor Tóth Gyula felért 
a III. emeletre, kinyitotta a lift ajtaját, hogy 
kiléphessen a folyosóra. A lift megállt és 
Tóth ezután s folyosóra vezető rácsot akarta 
kinyitni. A lift ebben a pillanatban megindult 
és mielőtt Tóth kinyithatta volna a vasrácsot, 

tt már mozgásban levő készülék el-
kapta, félig maga alá szorította és a 

jalhoz lapította. 
Tóth Gyulának guggoló helyzetében még a 
postássapka ls a fején maradt 

órákon át tartott, amig a liftet megindít-
hatták és hosszú ideig tartott a szakértői 
szemle is. A palota házmes'ere mondja, több-
ször figyelmeztette Tóthot, ne használja a 
liftet, mert nincsen engedélye. Tóth azonban, 
szerinte, nem hallgatott a figyelmeztetésre, 
saját kulcsával nyitotta ki a földszinten a lift-
hez vezető rácsot Érdekes, hogy liftkulcsot 

Tóth Gyula senkitől sem kapott, amivel a 
rácsot kinyitotta az a postahivatalban levő 
íróasztalának volt a kulcsa, amely éppen bele-
illett a rács zárjába. A rendőrorvosi vizsgálat 
után Tóth Gyula holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították, ahol felbon-
colják. 

A szerencsétlenség hírére ncreek alatt több-
száz főnyi tömeg verődött össze a palota körül. 
Egy szakasz rendőr vezényeltek ki a rend 
fentartására. Pontosan senki sem tudta ml 
történt, de a tűzoltó kocsi, a hullaszállító 
furgon és a gázgyár szerelő aulója feltűnést 
keltett 

Tóth Gyula 1916 óta állott a posta szolgála-
tában. Végtelenül rendes és megbízható levél-
hordónak bizonyult akit a közönség is na-
gyon szeretett Tóth családos ember volt fele-
séget és két gyermeket hagyott hátra. Szőre-
gen lakott, onnan Járt be naponta kerékpár 
jávai nehéz kötelességét teljesitenl A szeren-
csétlenségről először a rendező pályaudvaron 
szolgálatot teljesítő vasutas bátyját értesítet-
ték, ald megrendülten, zokogva érkezeit meg 
szerencsétlenül Járt öccse holttestéhez. Fele-
ségét később értesítették. 

A rendőrség a szerencsétlenség ügyében • 
Iegtüzetesebb nyomozást folytatja te annak 
a megállapítására, hogy a lift működésében 
beállott hiba mennyiben járult a baleset elő-
idézéséhez. ennek következtében pedig ter-
hel-e valakit felelősség gondatlanságért 

A halálraítélt Olajos Károlyné 
a szegedi tábla előtt 

Véntehen a b i z o n y í t á s Iclegészítésénelc aáalt ismertettél* 
— S z o m b a t o n Qtrdetnc lei a z Í t é l e t e t 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m n n k a t á r s á t ó l ) 
A halálra Ítélt Olajos Károlyné bűnügyét pénte-
ken kezdte tárgyalni másodízben a szegedi ítélő-
tábla Eeváes.tanácsa. Olajos Károlyné, mint emlé-
kezetes, 1927-ben Vésztőn megölte férjét, Szabó lat-
vánt majd férjhez ment Olajos Károlyhoz. A 
gyulai törvényszék halálos Ítéletét 1930 augusztu-
sában a szegedi ítélőtábla Is helybenhagy la A 
Kúria 1931 januárjában foglalkozott az figyel és 
a bizonyítás kiegészítése végett vlssmküldle as 
Ítéletei a szegedi táblásak. 

Az Ítélőtábla augusztus 26-án Is tárgyalta ezt 
az ügyet, de itt ujabb bizonyítási kérelemmel állott 
elő az ügyészség és a védelem, ugy, hogy a bí-
róság a bejelentett fontos adatok kivizsgálása miatt 
elnapolta a tárgyalást A védő ezen a tárgyaláson 
azt kérte, bogy hallgasson meg a bíróság szak-
értőket arra nézve, hogy keselik-e az orvosok a 
maláriát arzénnel, valamint vegyészszakértőket arra 
nézve, hogy a koporsóban talált arzén nem szár-
mazhatott-e a koporsó faforgácsaiból, a művirág 
k iszoruból. 

Dr. Zombory J m 6 főügyészhelyettes bizonyítási 
indítványában elmondotta, bogy Vésztón majd-
nem ugyanabban ez időben két mérgezés volt Az 
egyik per vádlottja A. Tótfi Imréné, ekl a vád 
szerint férjét tette el láb alól. A. Tóth Imréné és 
Olajos Károlyné jó barátnők völtak. A két asz-
szony letartóztatása után egy cellába került • 
gyulai ügyészség fogházában és ott megesküdtek 
egymásnak, bogy egyik sem fog terhelő adatokat 
szolgáltatni a másik ellen és a bűncselekmények 
elkövetését körömszakadtáig tagadják. A két asz-
szony cella társai előtt bevallotta, hogy együtt vá-
sárolták Budapesten e mérget 18 mázsa búzáért éa 
a méreg hatását előbb A. Tóth Imrén próbálták 
ld. A. Tóth Imre halála után, két hónap múlva 
került sor Szabó István megölésére. A oellatár-
sak a két asszony beszédéről jelentést tettek. A. 
Tóth Imrénél a törvényszék bizonyítékok híján 
felmentette és amikor ügye a szegedi tábla elé 
került, erre a oellabeli beszélgetésre nézve hi-
zonvitást rendelt el a bíróság és ugy határozott, 
hogy tanuként kihallgatja a cellatársakat, vala-
mint Olajos Károlyt A bíróság a pénteki tárgyalá-
son ismertette az újonnan beszerzett adatokat 

A fekete fejkendős, megtört Olajos Károlynét 
a tárgyalás előtt megkérdezték a folyosón. 

— Na, mit álmodott az éjjel? 
— Azt álmodom — válaszolta csendesen —, 

hogy sekélyvizű patakot látok magam előtt es 
könnyűszerrel át tudok kelni a felső p a r t r j . . . 

A bíróság elsősorban is ismertette a bünper 
iratait majd rátértek az ujabbi adatokra. A gyulai 

törvényszék birája, aki a vizsgálattal meg volt 
bizva, kihallgatta Olajos Károlyné oell a társait, 
akik azonban arra nézve, hogy Olajosné beval-
lotta-e e gyilkosságot, n?m a w n k nyilatkozni. 

— Olajosné — vallották — roppant zárkózot-
tén viselkedett, senkivel se beszélt és nem nyi-
latkozott 

D. Kies Istvánné jóval többet tudott mondani. 
Ez az asszony a fogházban bizalmasa lett Olajos-
nénák. Bevallotta, hogy Olajosaié megbízásából le-
velet is csempészett az ugyancsak fogoly A. Tóth 
Imrénének és kiszabadulása után kvelet vitt Ola-
josnétól gyermekeinek. A leveleket ls sikerült meg-
szerezni. Az A. Tóth Imrénének írott egyik le-
velében azt panaszolja Olajosné, bogy .1. Tótbne 
Indított ellene hajszát és ö volt az, ald légykövet 
csempészett férje koporsójába, bogy az arzén-
tartalmu légykő ellene bizonyítékot szolgáltasson 
Erős szavakkal szidalmazza levelében volt ba-
rátnőjét és azzal yádolja, hogy mindezt azért 
tette, mert elvette tőle Olajos Károlyt Levele 
végén pedig a következő szavak olvashatók tób-< 
bek között: 

— Ha gytOMltm Is, én esak tgyet gyilkol-

Egy másik levelet gyermekeinek küldött Ola-
josné és ebben óva inti gyermekeit attól, hogy 
A. Tóth Imrénének higyjenek. A gyilkosságról itt 
nem tett említést 

A bíróság ezután rátért e védelem által kért 
bizonyítás kiegészítési eljárás eredményének ismer-
tetésére. Az Igazságügyi Orvosi Tanács azt a vé-
leményt terjesztette elő, hogy • mélá ié t nem szo. 
kás arzénnal gyógykezelni, a "íalária orvossága 
a kinin. A vegyészeti szakértő véleménye sem 
kedvező Olajos Károlynéra. A vélemény szerint 
a koporsó alkatrészeiből a virágokból nem ke-
rülhetett oly nagy mennyiségű arzén a koporsóba, 
mint amilyen mennyiséget ott találtak. 

A biróság a tárgyalást szombaton folyta J a Ek-
kor kerül sor a még hátra levő iratok ismer-
tetéséra. ítéletet előreláthatólag a délutáni órák-
ban hirdet a bíróság. 
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