BUDAPESTI HIRLAP 1905-01-08
Hegedűs Béla letartóztatása.

(Saját tudósitónktól.) Előkelő származással, nagy vagyonnal, becsült
társadalmi állásban évekig zajos gavallér-szerepet játszott Budapesten zendrei és gerendi Hegedűs Béla
ügyvéd és volt országgyűlési képviselő. Vagyonát léhán eltékozolta, a megszokott jólét után való
kapkodásában oda is nyúlt a keze, ahol a más vagyona volt, ezért a társaság magából kilökte, s ma befogadta
a rendőrség börtöne.
Akik Hegedűs Bélát közelebbről ismerik, csodálják, hogy — már régen nem került a börtönbe. Amiért ma a
rendőrség letartóztatta, még aránylag a legkisebb bűne, bár ezt is a nagystílű szélhámosok
körmönfontságával követte el. Váltót hamisított két volt képviselőtársa, Lónyay Sándor és Lónyay Géza
nevére, de olyképpen, hogy a bíróság mégsem minősítheti váltóhamisításnak a tettét. Még nyolc évvel ezelőtt
a két Lónyay-testvér háromezer koronás váltót zsirált Hegedűsnek, a melyre a pénzt a jászkiséri
takarékpénztár fizette ki. A váltó megújítására Hegedűs többizben kért és kapott kitöltetlen váltóra zsírót
Lónyayéktól egészen 1899-ig. Ekkor, az utolsó alkalommal, kétkoronás bélyegü váltólapot tett Hegedűs a két
Lónyay elé a képviselőház telefonszobájába, a jászkiséri váltón való kezességük meghosszabbítására.
A váltót Lónyay Sándor mint kibocsátó, Lónyay Géza pedig: mint. forgató irta alá, egyébként a váltó ki töltetlen
maradt, az Összeget s a maga nevét, mint elfogadóét, Hegedűs nem irta alá. Két év múlva, 1901- ben tudták
meg Lónyayék, hogy a biankó-váltókat egyetlen egyszer sem fordította Hegedűs Béla a háromezer koronás
tartozás törlesztésére: a jászkiséri takarékpénztár ugyanis pörölte az eredeti váltót, s a két kezesnek meg is
kellett fizetni a háromezer koronát.
Lónyayék kérdőre vonták Hegedűst, a ki kijelentette, hogy nem volt pénze, azért nem rendezte adósságát s a
biankó-váltók ott hevernek hasznavehetetlenül íróasztala fiókjában. Lónyayék nem kérték vissza a biankóváltókat s jó barátságban lévén Hegedűssel, utóbb már el is felejtették az egész dolgot, Három esztendő
múltán azután váratlanul ötezer koronás váltótartozásért végrehajtást foganatosítottak Lónyay Sándor ellen. A
képviselő nem tudott semmit erről az adósságáról s különösnek tetszett neki az is, hogy sem a váltókereset
beadásáról, sem a végrehajtás elrendeléséről nem kapott semmi bírósági értesítést. A váltót Hoffmann
Benedeknek, a Népszínház ruhatárosának nevében perelték. Lóuyay Sándor tudva, hogy Hegedűs a
ruhatárossal — a Népszínház, egyedüli vagyonos emberével, aki Porzsolt Kálmán akkori igazgatónak is
állandó hitelezője volt — pénzügyi összeköttetésben van, elment Hegedűshöz s elmondotta neki a hirtelen
végrehajtás esetét. Hegedűs kijelentette, hogy. ő mint ügyvéd majd végére jár a dolognak, a váltót nem kell
majd kifizetni, mert csak csalásról, vagy tévedésről lehet szó. Be is nyújtott Lónyay Sándor nevében kifogásoló
keresetet a végrehajtás ellen, ami húzta-halasztotta az eljárást, de a bíróság végül is kimondotta, hogy nem
kutatja a váltó keletkezésének történetét, a tanukat sem hallgatta ki s Lónyay Sándornak meg kellett fizetnie
az ötezer koronát. Lónyay többizben mondotta Hegedűsnek, hogy szeretné látni azt a váltót, a melynek
alapján megsarcolták, de az ügyvéd mindig talált valami ürügyet, a melylyel megakadályozta Lónyayt érthető
kíváncsiságának kielégítésében. Utóbb azután különösnek találta Lónyay ezt az eljárást s elmondotta az
egész váltó-históriát egy másik ügyvéd barátjának. Ez az ügyvéd azt tanácsolta Lónyay Sándornak, hogy
menjen el a váltóbiztoshoz, Bácskai -dr. ügyvédhez, a ki majd megmutatja neki a váltót.
Lónyay úgy is tett s a váltóbiztosnál kínos meglepetés érte. A váltót látva, első pillanatra konstatálta, hogy
azonos azzal a váltóval, a melyet biankó irt alá kezesként Géza testvérével 1899-hen a képviselőházban s a
mely váltónak az lett volna a rendeltetése, hogy a jászkiséri takarékpénztárnál levő háromezer koronás
tartozás rendezésére fordittassék. Hegedűs Béla azonban nem ezt tette vele, hanem ötezer koronáról állította
ki s a nevét nem a Lónyay Sándor neve alá, hanem fölébe irta, a mi által Lónyay Sándor ki- bocsájtói (kezesi)
minőségéből elfogadói minőség lett-, vagyis ő lett az adós és Hegedűs Béla a kezes. Azt is megtette Hegedűs,
hogy a másik kezesnek, Lónyay Gézának a váltó hátán levő neve -alá odaírta: óvás nélkül, s ezzel érte el,
hogy a váltót meg nem óvatolták s a bíróság már csak a végrehajtás foganatosításáról értesítetté Lónyay
Sándort. A két koronás váltóra végül az illetéktöbbletet is utólag ragasztotta rá Hegedűs, hogy a két Lónyay az
aláíráskor észre ne vegye, hogy a váltón nem háromezer, hanem ötezer koronás összegnek megfelelő bélyeg
van.
Mind e furfang fölfedezése után Lónyay Sándor és Lónyay Géza csalás és okirathamisitás miatt bűnvádi
följelentést tett e héten Hegedűs Béla ellen. Bérczy Béla rendőrkapitány ma délután magához idézte a
főkapitányságra a megvádolt embert s estig vallatta. Hegedűs tagadni próbált, de végre is kénytelen volt
megvallani bűnét s a rendőrkapitány letartóztatta. A letartóztatást azzal okolja meg a rendőrség, hogy
Hegedűs Bélára, aki ellen a budapesti törvényszéken sikkasztás és hamis bukás miatt is folyik bűnvádi
eljárás, akkora büntetés vár, hogy szökésétől lehet tartani.
Hegedűs Béla, aki ötvennégyéves ember, dúsgazdag jászberényi földbirtokos-családból származik. Szülei
nagy vagyonán Ferenc öccsével osztozkodott, a ki a jászkiséri takarékpénztár vezérigazgatója volt s
mostanában halt meg. Hegedűs Ferenc jobban bánt a pénzzel, mint a bátyja, az apai jussát meg is
gyarapította s mivel legényember volt, a vagyonát Hegedűs Béla örökli, a ki, ha züllöttsége idő előtt a börtönbe
nem juttatja, az örökségből megint talpra állhatott volna. De nemcsak a szülői ház látta el nagy vagyonnal
Hegedűs Bélát, hanem két feleségével is sok pénzt kapott. Első. felesége Eördögh Vilma volt, a kitől egy fia

született. Családos ember korában ütött ki Hegedűsön az a szenvedelme, a mely minden romlásának okozója
lett: szerelmi kalandok után futkosott napestig s arra költötte pénzét az éjjeli mulatóhelyeken is. Számos
szeretőt tartott s fényűző ellátásukra fordította a maga és a felesége minden vagyonát. Elfogyott a pénze.
Amig sok volt a forintja, sok volt a szeretője, a mikor a vagyona elúszott, elhagyták, magára maradt. De
Hegedűs segített magán: elvált a feleségétől s elvett megint egy gazdag leányt, Komlóssy Gizellát.
[sajtóhiba:.a helyes név Ilona] S ennek a pénzéből újra folytatta előbbi életét. De ez az asszony rápiritott:
megszökött egy — cigánynyal, Rigó Jóskával, a hires Rigó Jancsinak, a Chimay hercegnő volt szeretőjének
az öcscsével; most Szentpétervárott vannak.
Amikor a második asszony elhagyta Hegedűs Bélát, maradt még pénze a hozományból. Ügyvédi prakszisa is
szépen jövedelmezett; kétes igazságú, piszkos pörei voltak, leginkább olyan félék, a melyekben érteni kell a
hamis tanuk állításához is, s ezek a perek jó hasznot hajtottak. Jószágigazgatója volt továbbá Firczák
munkácsi püspöknek. Szóval, volt jövedelme Hegedűsnek s nem is hagyott föl egy pillanatra sem a
könnyelmű élettel. Sip-utcai háza, a melyet egyedül lakott, valóságos mulatóhely volt, a hol folyton szólt a
muzsika s a hol mindig volt két- háromszáz üveg pezsgő és konyak a pincében.
Még kilenc évvel ezelőtt olyan jól állott Hegedűs, hogy többekkel egyetemben megalapította a Magyar
Színházat. Elnöke volt négy évig a színházat alapitó részvénytársaságnak s ebbe az időbe esik a Magyar
Színháznak az a válsága, a melyből csak Hegedűs távozása után került ki nagynehezen. Négy évi elnöksége
alatt három kiváló igazgatót üldözött el a színháztól azzal a botrányos viselkedésével, a melyért különben
pofon is jutott osztályrészéül a színház nem egy művésznőjétől. A részvényesek végre is belátták, hogy
Hegedűs .garázdálkodásának végét kell vetni, mert nem kapnak tisztességes és hozzáértő igazgatót, s
rábírták a lemondásra. Három évvel ezelőtt vált meg a Magyar Színháztól Hegedűs s bár tiz darab részvénye
ma is van. a színháznál, befolyása az utóbbi időben a Magyar Színház ügyeire nem volt.
A Magyar Színháztól való távozása után, az. utolsó három évben ment teljesen tönkre és züllött el egészen
Hegedűs Béla. Egy esztendővel ezelőtt csődbe jutott s le kellett mondania ügyvédi gyakorlatáról. Nem volt
semmi jövedelme s ekkor kezdte meg azokat a szélhámosságait, a melyek most a börtönbe juttatták. Előkelő
barátai ugyan elfordultak tőle, de megmaradt néhány s ezeknek a pumpolásából, kibicelésből s effélékből élt;
a végső szükségben néhány forintocskát kölcsönzött neki egyike-másika azoknak a könnyű- vérű
hölgyecskéknek is, a kikre valamikor ezreseit költötte. Efféle pénzekből teremtette elő mindennapi
szükségleteit, de a mikor fölébredt benne, a régi mulatós gavallér, -akkor nagyobb pénzre volt szüksége, s
akkor nem volt válogatós a szédelgés és csalás eszközeiben. Váltót hamisított, ezen kezdte. A leánya volt
nevelőnőjétől, Pistorelli Emmától kicsalta ötezer korona megtakarított pénzét, hogy majd megőrzi, de
elköltötte. Ebből nyilvános botrány is lett, mert a nevelőnő egyik katonatiszt rokona megkardlapozta Hegedűst
a sikkasztásért. Föl is jelenítette a nevelőnő Hegedűst a rendőrségen, s ebben a dologban is folyik bűnvádi
eljárás ellene. Egy vidéki terménykereskedő hamis bukás miatt inditott pert Hegedűs ellen s az utolsó dolog, a
mi szintén most derült ki, hogy Hegedűs még színházi elnök korában a Magyar Színház tagjainak bíróilag
lefoglalt fizetését visszatartotta ugyan, de nem adta át a hitelezőknek hanem — maga költötte el. De
valamennyi bűnös cselekedete közt az volt a leggonoszabb, a melylyel a tulajdon fiát a halálba kergette. Első
feleségétől való Béla fia tavaly, a mikor nagykorú lett, az anyai örökségét kérte az apjától, a ki, mint
természetes gyám kezelte a fiú pénzét. Hegedűs Béla azonban nem tudta az örökséget a fiának kiadni, mert
azt is elköltötte. A fiú ezen anynyira elkeseredett, hogy apja szemeláttára agyonlőtte magát. Ilyen bűnök
terhelik a Hegedűs Béla lelkiismeretét s azért nem lepi meg egyik ismerősét sem a dolog, hogy a rendőrség
börtönébe jutott.

BUDAPESTI HIRLAP 1905-05-17
Hegedűs.Béla ügye

A budapesti rendőrség ez év elején letartóztatta Hegedűs Béla fővárosi ügyvédet
akit Lónyay Sándor csalással és okirat hamisítással vádolt A törvényszék az előzetes letartóztatást jóváhagyta
később azonban kaució mellett szabadon bocsátotta a megvádolt ügyvédet A vizsgálatot nem rég befejezték s
most a királyi ügyészség a törvényszék elé terjesztett indítványában kijelenti, hogy a vádat Hegedűs ellen
elejti Indítványát az ügyészség azzal okolja meg hogy a vizsgálat kiderítette, hogy Lónyay Sándor azon
följelentése mely szerint Hegedűs egy 5000 koronás váltót egy 3000 koronás váltó kicserélésére kért tőle és
íratott vele, nem felel meg a valóságnak, mert az 5000. koronás váltó az 1900 évből van keltezve még
ugyanabban azaz évben le is járt, a 3000 koronás váltót pedig az 1901-ik évben állították ki és értékesítették.
ki van tehát zárva, hogy Hegedűs a 3000 koronás váltó meghosszabbítására kérte Lónyaytól az 5000 koronás
váltó aláírását Ez indítvány alapján a vizsgálóbíró a vizsgálatot és az eljárást beszüntette.
Hasonlóképpen megszüntették Hegedűs ellen azt az eljárást is melyet a csődjéből kifolyólag indítottak ellene.

