
MAGYAR JOGÁSZ       1878-04-14

Gömöryné szül. Komlósy Róza a jobb körökhöz tartozó 20—22 éves asszony férjét, Gömöry 

Gyulát  a  „Három  nyolcas”-hoz  címzett  vendéglő  tulajdonosát  1877.  október  9-én  reggel 

megmérgezte.  Gömöryné  szobaleánya  Denhoff  Ilka  által  azon  ürügy  alatt,  hogy  szépitőszer 

készítéséhez van reá szüksége, Kiss József zenész nejétől úgynevezett szeracsikát hozatott 40 

kron.  Gömöryné a hozott  mérget  megtörette  s  két részre osztá,  felét  a leánynak adta,  eltevés 

végett, felét pedig magához vevén, azt mondá, hogy e méreggel megmérgezi férjét. A leány első 

ijedtségétől felocsúdva rögtön tudatta a hallottakat a dajkával egy öreg cseléddel s kérte őt, hogy 

menjen be hamar és hívja ki  az urat.  A dajka eleinte vonakodott,  később azonban bemenvén, 

kihívta urát, de ki már ez idő alatt a neje által megmérgezett kávét megitta. Gömöry pár perc múlva 

kimenvén, Denhoff Ilka rögtön közölte vele a történteket s meleg vizet adott neki inni, mely hányás  

ingert idézvén elő, Gömöry minden komolyabb baj nélkül, leszámítva az ijedséget, megszabadult. 

Rögtön orvost hivatván, Dr. Cabdebó constatálta a mérgezést s a leánynál levő második adagot, 

mely,  mint  kitűnt,  Gömörynek  délbe  a  levesben  lett  volna  beadandó,  elvette,  megvizsgálta  s 

beterjeszté a tszékhez, A kimerítő elővizsgálat után f.  é. november 26-án tartatott ez ügyben a 

végtárgyalás, melyen Nagy Sándor kir. tanácsos és törv. elnök elnökölt. Vádlottak padján: Gömöry 

Gyuláné  szül:  Komlósy  Róza  gyilkossági  kísérlet  bűntettével  s  Denhoff  Ilka  a  büntettbeni 

bünrészeséggel van vádolva.... 

A végtárgyalásnál, melyet a törvényszék elnöke a nála már megszokott erélylyel és tapintattal  

vezetett,  fölhozatott,  hogy  vádlott  Gömöryné  beösmerte,  hogy  férje  kávéjába  a  szeracsikát 

bekeverte,  de  korántsem azért,  hogy férjét  megölni  akarta  volna.  Nem tudta,  hogy az  méreg, 

hanem egyedül azért, mert férjére féltékeny, s azt hallá, hogy a szeracsikától, a ki azt élvezi, „mély 

álomba esik s titkait kibeszéli”. Ő csak azt akarta s egyebet semmit. Szereti férjét s gyermekeit s 

távol volt tőle a bűnös gondolat. 

A férj könnyezve megbocsát nejének, s kijelenti, hogy szereti őt s nincs semmi oka sem azt 

hinni, hogy neje életére tört volna. A legboldogabb házasságban éltek s élnek jelenleg is. 

Denhoff Ilka nem tudta, hogy az asszony férjét akarta megmérgezni s „midőn meghallá, rögtön 

közöltette gazdájával. Ő nyújtott  segédkezet megmentésére. A kihallgatott  tanuk közül csak Dr.  

Cabdebó vallomása bir jelentőséggel, ki mint szakértő is szerepelt s kijelenté, hogy a beadott por  

mérget (mercurium corosinumot) tartalmaz. 

A kir.  ügyész előadván a  vádat,  Gömörynét  gyilkossági  kísérlet  miatt  5  évi,  Denhoff  Ilkát  a 

büntettbeni részességért 2 évi,- börtönre kéri ítélni. 

A törvényszék Gömöryné szül. Komlósy Rózát életbiztonság elleni vétségért hat havi, Denhoff 

Ilkát  e  büntettbeni  bünrészességért  egy  havi  börtönre  ítélték.  Vádlottak,  úgy  a  kir.  ügyész 

föllebbeztek. 


