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egy főiskolai hallgató 
Megmagyarázhatatlan diákivagédia a Kovíhy-kollégiumban 

(A Délmagyarország munkatársától) 

McgdöntK-ntő kettős diáktragédia zak-
latta fel szerdán délelőtt a Boldogasz 
szony-MJgáruli polgári iskolai tanár-
képző főiskola és a szomszédos llor-
thy-koiiégium folyosójának csendjei. 
Izgatott diákcsoportok adták egymás-
nak a hirt, hogy a Horliiy-kollégtutn 
főépületének egyik másodikemeleli 
szobájában gyilkosság és öngyilkos-
ság történt. Pillanatok alatt futótűz-
ként terjedt el a szörnyű liir, hogy 

ltenke József másodéves főis-
kolai hallgató agyonlőtte szo-
batársát, Hegedűs Tibor niá-
sodéves bölcsészhallgatót, majd 
önmaga ellen fordította re-
volverét és önmagával végzett. 

Az első pillanatban senki sem tudta, 
bogy tulajdonképpen mi történt, ho-
gyan történt, inert az intézet gond-
noksága a rettentő tragédia felfedeze-
se ulan lezáratta a folyosót, amp.y-
nek pgvik szobájában a véres eseme-
nyek lejátszódtak és a rendőrség meg-
ét kezeséig senki sem léphetett a szo-
bába. Igy egyelőre találgatások löl-

_tölték ki azt a néhány kínosan hosz-
szn percet, aniig a véres eset felfene-
zése után a nyomban értesített men-
tők és a rendőrség emberei megérnez-
tck. 

Egy ha'oii és egy súlyos 
sebesült a 249-es szobában 

Tiz óra tájban történt a kettős 
tragédia, pár percen belül már olt 
volt a rendőri bizottság dr. M ó r ó 
József rendőrfogalmazó vezetésével és 
megérkezett a mentőautó is. A rerulör-
fngalmazó és a kíséretében levő de-
tektivek felmentek a második emelet-' 
re a 219-es szobába. Véres látvány to-
gudta a belépőket. 

Közvetlenül az ajtó előtt fe-
küdt mozdulatlanul vértócsa 
közepén Hegedűs Tibor, az 
egyik ágyon pedig Benke Ti-

bor teste nyugodott. 

A mentőorvosok megállapították, hogy 
Hegedűs már halott. Hon ke még éii, 
rövid szaggatott hörgő hangokat hal-
latott. véres hab jött a szájából. A 
mentőkocsi személyzete azonnal a 
mentőautóba tette Benkét, a kocsi ro-
bogva indult vele a sebészeti klinika 
felé, rövid pár perc múlva azonban 
megérkezett a hir, hogy alig indultak 
el a súlyosan sebesült Benkével, a fia-
talember a mentőautóban meghalt, ugv-
hogy a mentők a klinika helyett a 
bonctani intézetbe vitték. 

A rendőri bizollság ezulán meg-
kezdte a kettős tragédia részleteinek 
tisztázását. Először a takariló sze-
mélyzet tagjait hallgatták ki, akik a 
lövések zajára figyelmesek lellek, fel-
fedezték a gyilkosságot és a nyomá-
ban bekövetkezett öngyilkosságot. A 
lakaritó személyzet tagjai elmondot-
ták, hogy 10 óra tájban a 219-cs szo-
ba szomszédságában takarítottak, ami-
kor 

hangos dörrenés zajára lellek 

figyelmesek. 

A lövés után nyomban hangos kiáltás 
ballatszolt a 219-esből, majd még egv 
lövés reszkettette meg a levegőt, pár 
pillanat ulán egv harmadik. Az altisz. 

Besvarosi e*iazi 

Ma is 5, 7. 9 

MAGDOLNA 
Harsányi világhírű regénye filmen 

LÁZÁR, TURAY, 

F E T R O V n 8, LEHOTAY, stb. 

tek megkövülten hallgatták a lövése-
ket, majd egyikőjük a 219-es szoba aj-
tajúhoz rohant, be akart nyitni, az aj-
tó azonban be volt zaJ'va. Benézett a 
kulcslyukon, de nem latolt semmit, 
mert a zárban belülről benne volt a 
kulcs. Az altiszt csak szagloérzckévei 
éizekelhctte a bent lejátszódott ese-
ményekel, amennyiben megállapitoiiu. 
bogy a szobáüol az ajtó hasadékon al 
lőporfüst szaga jön kifelé. Rögtön 
megsejtette, hogy odabent mi törteiine-
tett, ezért társai segítségével betörte 
a szoba ajtaját. A szobában az a kép 
fogadta őket, amelyet már fentebb le-
irtunk. Ezután történt meg a mentők 
é:, a rendőrség értcsitcse. 

Hogyan iöeténi a heiíős 
tragédia 7 

A rendőrség ezután annak megál-
lapításához fogott, hogyan történt a 
219-es szobában lejátszódott kettős 
tragédia. A takarító személyzet után 
először is Hegedűs Tibor és ltenke 
József szobatársait hallgatták ki. A 
szobában öten laktak: a tragédia ket 
szerencsétlen sorsú szereplője, rajtuk 
kívül T u r c s á n y i Emil, T ó t h Ist-
ván és G y ö n g y ö s i András, mir.d 
hárman főiskolai hallgatók. A finmi-
emberek elmondották, hogy reggel 9 
órakor távoztak el hazulról, hogy a 
szomszédos főiskolára menjenek órá-
ra. ltenke is velük ment, neki is órá-
ja volt, Hegedűs, aki alapvizsgára ké-
szült, kijelentette, |p)gy otthon mariid, 
tanul, A négy fiatalember együtt ér-
kezett meg a főiskolára, 

ltenke azonban nein ment be 
órára, azt mondotta, bogy va-
lamit el kell intéznie és visz-

Szafordult. 

Nem tudják, hogy ekkor hova ment, 19 
óra előtt néhány perccel azonban 
ti-bben látták, amint visszament a 
Horthy-kollégiiiinba és felment a má-
sodik emeletre. Amint bement a szo-
bába, ráfordította az ajtóban levő 
kulcsot. Nemsokkal ezután eldördült 
odabent az első lövés, amelyet még 
kettő követett gyors egymásutánban. 
Az első három lövés Hegedűsnek szólt, 
a negyedikkel önmagával végzett 
Benke. A lövésnyomokkal nem egye-
zett a takarító altisztek vallomáss 
akik azt mondották, hogy csak három 
lövést hallottak. Ebből arra következ-
tetnek, hogy nz első két lövés olyan 
gyors egymásutánban történt, liogv az 
első és második lövés hangja össze-
folyt. 

Az első lövés balkarján érte Hege-
dűst, a második a mellén találta el. 

A szerencsétlen fiatalember 
nyilván ki akart menekülni a 
szobából az első két lövés 
után és az ajtóhoz r«liant. Ek-
kor dördült el harmadszor a 
revolver Benke kezében és a 
golyó nyakszirtjén találta He. 

eediis Tibort. 

A fiatalember nyomban összeesett és 
meghalt. 

Renke ezután önmagát lőtte me'Ibe 
és az ágyra feküdt, előbb azonban a 6 
milliméteres hatlövetű forgópisztolyt, 
amelyből a lövéseket leadta, az asztal-
ra tette. Az is lehetséges, hogv az 
ágyon követte el az öngyilkosságot és 

A »Bnrs István* jó magyar film 
volt! Az »András« még jobb volt! 
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maradt még annyi ereje, hogy nz asz-
talhoz vánszorogjon a pisztolyt letenni. 

Ezt a körülményt most mar nem iebet 
tisztázni, mert a haldokló Benke Jó-
zsefet nem tudlak kihallgatni. 

Kéi iőbaráí 

Sem a szobatársak, sem pedig a 
két tragikus sorsú fiatalember lobbi 
barátai, évfolyamtársai arra vonatko-
zólag nem tudlak felvilágosítást adni. 

mi lehet a sötét diákdráina 
hátterében és mi indította ar-
ra Benkét, hogy kioltsa jóba-
rátja. Hegedűs Tibor életét, 

majd önmagával végezzen. 

Mert Hegedűs Tibor és Benke jóbara-
tok voltak. A 21 eves Hegedűs, aki 
tavaly meg szintén főiskolás volt es 
a második félévben iratkozott at az 
egyelem francia—német tanszakara, 
második éve szoros barátságot tar-
tott fpnn a 24 éves Benkével, aki a ta-
nárképző főiskola biológiai tanszaka 
nak másodéves hallgatója volt. A diá-
kok vallomása szerint ez a biuá!>ng 
az utóbbi időben meglazult, a két fia-
talember elhidegült egymástól és Bea-
két, aki azelőtt sokat volt barátjával 
mostanában minőig egyedül láttak. A 
különben is magábazárkózott fiatalem-
ber ekkor még zárkózottabb lett, ma-
gányosan rótta sétáit. Egyesek sze-
rint valósággal buskomorrá vált. He-
gedűssel ezután is beszédes viszony-
ban volt. de néha 
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Ingerült szóváltások voltak 

köztük, 

a szóváltások azonban sohse fajultak 
viszekedéssé. Kihallgatott a rendőr-
ség több olyan főiskolást Benke bará-
ti köréből, akik többször hallották 
Bcnkétől, hogy 

öngyilkossági terveket forgat 
fejében. 

A barátok nem vették komolyan ezt a 
fenyegetőzést, azt hitték, hogy Benke 
csak tréfál. Vannak olyanok is Benke 
kihnllga'ott barátai között, akik tudni 
vclik, bogv Benkének és Hegedűsnek 

közös titkuk volt, 

amit Hegedűs most cl akart árulni. 

Véleményük szerint Benke azért lőtte 
le barátját, hogy a titkol el ne árul-
hassa. Hogy mi lehetett ez a lilok, ar. 
ra vonatkozólag senki sem tud fe:vi-
lágosítást adni. 

Búcsúlevél Benke József 
fiókiában 

A tragikus esetre as a bucsulevé> 
sem derít világosságot, amelyet Ben-
ke József kollégiumi szohajában levő 
asztal fiókjában találtak. A fiatalemhi r 
a rendőrséghez eimezto levelét és c*ak 
annyit ir benne, hogy 

egyedül ö a felelős a bekövet, 
kezett eseményekért, senki 

mást ne okoljanak. 

Azt irja még, bogy a legegyszerűbb 
módon, minden disz mellőzésével te 
illessek el és haláláról szüleit is csak 
temetése után értesítsék. Nem akarja, 
hogy szülei jelen legyenek temetésén, 
mert nem érdemli meg, hogy sajnálják, 

A rendőrséghez címzett levélen kí-
vül még két levelet irt Benke, ezeke' 
azonban rendkívül válságos lelkiálla-
potban írhatta, mert az írás teljesen 
olvashatatlan. 

Abból, hogy Benke búcsúlevelet irt, 
arra következtetnek, hogy 

készült tettének elkövetésére, 
csak az alkalmas pillanatot 
varta, amikor végrehajthatja 

azt. 

Előzőleg semmivel sem árulta ei szán-
dékát, reggel ugyanugy viselkedett, 
mint más alkalommal. 

A rendőrség most tovább nyomoz 
annak megállapítása érdekében, nij 
vitte rá Benkét, ezt a s/.elid, csendes, 
joinodoru, jó tanulmányi előmeneteli! 
fiút szörnyű tettének elkövetésére, 
l'isztázásra szorul még az is, honnan 
vette Benke a hatlövetű forgópisz-
tolyt, amellyel barátja és önmaga éle-
tet kioltotta. 

A két halott barát holtteste most 
egymás mellett pihen a bonctani inie.-
zetben. Csütörtökön mindkét holttes-
tet felboncolja a rendőrség orvo>a, 
hogy a golyótalálatok pontos helyét, 
útját és a bekövetkezett halál okát 
egészen pontosan megállapítsák. \ 
rendőrség egyébként még szerdán dél-
után értesítette a két tragikus sor-ti 
fiatalember szüleit gyermekeik halá-
láról. Hegedűs Tibor édesapjának, aki 
csendőreIhadnagv, Pestszenterzsébeire 
ment a távirat, Benke apjának ped:g, 
iki vasmegyei kisgazda, Zsadáuyba 
küldtek értesítést. 

A repiilts fontosságról 
nyilatkozott a hormánqzálie yeMcs 

egy olasz lapban 
ifjuság lelkesedik a re-Róma, április 22. A Popoio dl Ro-

ma budapesti külön tudósítója beszél-
getést folytatolt vitéz H o r t h y Jst-
ván kormányzóhelyettessel. Az olasz 
tudósító megállapítja, hogy a Főmél-
tóságu ur a legszigorubb birák véle-
ménye szerint is Magyarország egyik 
legjobb pilótája. Szilárdan hisz a re-
pülésben, mint a korszerű háború dön-
tő eszközében. Erről a kérdésről a 
kormányzóhelyettes a következőket 
mondotta az olasz tudósító előtt: 

— Hosszú repülöutaim és tanulmá-
nyaim alatt meggyőződtem arról, bogy 
a repülésnek milyen döntő jelentősé-
ge van a korszerű háborúban, amely-
ei sem képzelhető légi erő nélkül. A 
szövetségeseink nagy sikerei és Fran-
ciaország meglepő összeomlása a 'égi 
haderők közt mutatkozó nagy különb-
séggel magyarázható elsősorban. 

A légi fegyvernem fejlődésének 
pénzügyi kérdését megoldjuk, 
a magyar kormány minden ál-
dozatot meghoz, hogy a legjobb 

eredményt érje el. 
Elsőrangú embereink vannak és Ma-
gyarországnak nincs szüksége sok 
propagandához arra, Hogy a, magyar 
ifjúság a repülésnek szentelje magát. 

A magyar 
pülésért. 

Az olasz tudósító kérdésére, hogy 
melyik repülöriemet szereti legjobban 
a korinányzólielyettes ur igy válaszolt: 

— A vadászrepülést. Én magam is 
olasz vadászgépeken repülök és el 
vagyok tőlük ragadtatva. A magyar 
repülők csaknem valamennyien leg-
újabb tipusu olasz gépekkel rendelkez-
nek és az olasz pilótákat is bámulom-

Az olasz tudósító a továbbiakban 
azt irja, hogy Horthy Istvánt nem 
hiába hívják Magyarország első re-
pülőjének, a magyar repülés az ő leg-
főbb irányítása mellett véglegesen ki 
fog épülni. 

Széchényi Itfozi 
Ma B, 1. 9 órakor 

Habostorta csata, nevetőverseny, 
a legpazarabb amerikai bohózat! 
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