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Részlet az összefoglaló jelentésből:

„1957 február 12 –én reggel Keve 
Mihály karhatalmista gyulai szolgálati 
helyéről Kondoros községbe utazott, 
hogy 2 napos eltávozását ottani la-
kásán töltse. Másnap, február 13.-án 
sertést akart vágni. Minthogy lakásá-
ra sem ment haza, és eltávozásának 
letelte után szolgálati helyén sem 
jelentkezett, keresésére indultak.
1957 február 19.-én megtalálták Keve 
holttestét a kondorosi lakásához köze-
li, egyik romtanya ledöntött fala alatt.. Az akkor lefolytatott nyo-
mozás megállapította, hogy 1967 február 12-én este, amikor ment 
volna haza tanyai lakására Keve Mihály -, késsel elvágták a torkát, 
elveték a fegyverét, majd a romtanyához vitték, ahol a romtanya 
még álló falát rádöntötték. Az 1957-ben lefolytatott széleskörű 
nyomozás során több személy került előzetes letartóztatásba, két 
személyt bíróság elé is állították, akiket azonban a bűncselekmény 
vádja alól felmentettek. A Keve Mihálytól a gyilkosság alkalmával 
elvett fegyver a további nyomozás során nem sikerült megtalálni.
1961 május végén névtelen bejelentés érkezett a szarvasi Járá-
si Rendőrkapitányságra, amelyszerint Vajgel Mihály kondorosi 
lakosnál 2 drb „TT” pisztoly található. Ezt követően a házkutatás 
során Vajgel lakásán egy udvari színben hulladék vasanyagok alatt 
elásva megtalálták a 2 drb „TT” pisztolyt, 3 drb tárral és 22 drb 
tölténnyel. A fegyverek lezsírozott állapotban, vasdobozban voltak 

elásva.. Egyik „TT” pisz-
tolyból a számok el voltak 
távolítva. Vajgel Mihály 
ekkor őrizetbe, majd előze-
tes letartóztatásba került, 
ügyének vizsgálatát átvette 
a politikai nyomozó osztály, 
vizsgálati alosztálya.

A szakértő 
metallográ-
fiai vizsgá-
lattal kimu-
tatta, hogy 
a kireszelt 
fegy-
verszám 
CG.6404 
02 52 volt. 
Ezt a szá-

mot azonosították Keve Mihály karhatalmista eltűnt fegyverének 
számával, és az azonosság kétséget kizárólag megállapítható volt.
Ezt követően lefolytatott nyomozás során megállapítottuk, Vajgel 
Mihály két társával együtt ölte meg Keve Mihályt és a kireszelt 
számú pisztolyt a gyikosság alkalmával vették el Kevétől.. A má-
sik pisztolyt Vajgel Mihály 1958.-ban Mezőtúron Vizi József hon-
védzenész társától lopta” 
A gyilkossággal kapcsolatban a lefolytatott nyomozás a következő-
ket állapította meg: A történetet a bizonyítási kísérlet során ké-
szült felvételek mutatják meg
Békéscsaba, 1961.július 29.

Hidas Mihály           dr Sajti Imre
Rendőr alezredes    rendőr főhadnagy

Vajgel MIHály éS tárSaI 
által elkövetett bűncselekmény nyo-
mozása, a tettesek felderítése, a bizo-
nyítási kísérlet lefolytatása ahogy azt 
egy  bűnügyi technikus fényképei 
bemutatják.

Jelentés, amely 
bizonyítja, hogy 
a CG-64-04 szá-
mú TT pisztolyt 
1957 február 
11.-én Szabó 
Antal
R. hadnagy 
adta kölcsön 
Keve  
Mihálynak.

Megyei Főkapitány           
Vizsgálati Alosztály Vezető
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Vajgel Mihály 
lakásán talált 2 

darab TT pisztoly 
3 darab tárral és 
22 drb tölténnyel. 
A baloldaki volt 
Keve Mihálytól 

ellopott pisztoly

A pisztoly számainak előhívására 
vonatkozó szakértői vélemény

A pisztoly  
számának  

metallográfiai  
előhívása után
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A területi rajz 
bemutatja 
kondoros azon 
részét, ahol 
a terheltek a 
bűncselekményt 
elkövették

A helyszínrajz azokat 
a legfontosabb helyeket 
tünteti fel, amelyek 
a bűncselekményekkel 
kapcsolatosak, vagy 
a bűncselekmény 
körülményeinek 
megértéséhez fontosak

A helyszín- 
vázlat  
a bűncselekmény 
közvetlen 
helyszínét 
tartalmazza 
méretarány nélkül
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Vajgel Mihály 
először 
 tanyájukon 
az istállóban 
rejtette el 
a Keve Mihály-
tól a gyilkosság 
alkalmával 
elvett „TT” 
pisztolyt egy 
másik”TT”  
pisztollyal 
együtt, melyet 
Mezőtúron Vizi 
József zenész 
társától lopott 
el.

Steiner Imre 
mezőtúri 
lakos is 
segített 
a fegyverek 
rejtege-
tésében

1961. májusában 
mindkét fegyvert 
lezsírozta, rongy 
közé egy vaska-

zettába tette és a 
tanyájukon lévő 
színben a vasak 

alá elásta

A házkutatás alkalmával készült fényképek:
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Ezzel 
a köszörűvel 
távolította el 
Vajgel Mihály 
a pisztolyról 
a számokat

A három 
elkövető: 

Vajgel Mihály, 
Nyemcsok 

György, 
Gulyás Tamás

megtalált két  
pisztoly…..

…..a hozzávaló  
3 darab tárral,  
amelyek töltve  
voltak 
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A helyszíni bizonyítási kisérlet alkalmával készült fényképek:
A bizonyítási kísérlet során Nyemcsok 
György, Vajgel Mihály, és Gulyás Tamás 
terheltek a kondorosi Iskola dűlő és 
Szeszfőzde dűlő találkozásánál meg-
mutatják, hogy 1957 február 12-én 
Keve Mihály meggyilkolása helyéhez 
merről haladtak (Az iskola dűlőn 
mutatnak a Nemcsok tanya felé.

Az előbbi helyről 
elindultak 

a Szeszfőzde dűlőn 
a Látkóczki tanya 

felé. Elöl Nyemcsók 
György, utána Vajgel 

Mihály, a végén pedig 
Gulyás Tamás halad

A felvétel még 1957 
március 19-én készült 
a Szeszfőzde és a 
Fecske dűlő találkozási 
pontjánál. A Szeszfőzde 
dűlő látható. 
A terheltek haladási 
irányát jelzi
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A Fecske dűlő jobb 
oldalán lévő fasort kb. 

30 méter távolságra 
elhagyták a terheltek, 

amikor megálltak. 
Nyemcsók György (bal 

oldalon) arra 
a tanyára mutat 

amelyben 
Keve Mihály 

a gyilkosság előtt 
lakott.

Terheltek bemutatják, 
hogy hol várakoztak 
Keve Mihályra, és 
milyen távolságra 
lehetett tőlük 
amikor észrevették. 
Ez a távolság kb. 15 
méter lehetett.

  Ilyen 
alakzatban 

fogadták 
terheltek 

Keve Mihályt



�

Keve Mihály 
megkínálta 
terhelteket 
cigarettával

Amikor a kézfo-
gással Nyemcsók 
Györgyhöz ért…

….Nemcsók 
György elkapta 
előbb Keve Mihály 
jobb, majd bal 
kezét, ugyanak-
kor Gulyás Tamás 
jobb kezével be-
fogta Keve Mihály 
száját, bal kezével 
pedig megfogta 
fejét és….
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….leterítették , 
a földre, majd….

1957 február 
19-i felvétel 

szerint 
a késsel ilyen 
vágást ejtett 

Vajgel  
Keve Mihály 

nyakán

Ezután Gulyás 
Tamás kivette Keve 
pisztolyát és azt 
zsebre tette

Terheltek együttes 
erővel felemelték  
a földről Keve 
holttestét…
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….és vitték 
a romtanya 
irányába. A 
„romtanya” 
ott lehetett, 
ahol 
a képen 
a textil-
anyaggal 
jelölték.

Lefektették  
a fal tövé-
ben, majd 

ráborították 
a falat

Nyemcsók 
György 

a „romtanya” 
körül egy 

faágat vett 
magához, 

elgereblyézték 
a nyomokat, az 
megölés helyén 
földet hordtak 

a vértócsára

A „romtanyá-
nál” Nyemcsók 
a faágakat  
a ledöntött fal 
tetejére tette
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Keve Mihály 
aktatáskájából 

Nyemcsók György 
kiszedte a benne 

található 2 darab 
pálinkás és  

1 darab tejesüve-
get és ugyancsak 

kivette abból Keve 
egyujjas kesztyű-
jét és azt átadta 

Gulyás 
Tamásnak.

Vajgel Mihály 
valamelyik 
társától átvette 
a pisztolyt, és ki-
ürítette csövéből 
a töltényt

A tejesüveget  
a Határdűlőn 
továbbhaladva 
Gulyás Tamás  
törte össze

Keve Mihály holt-
teste 1957.február 

19-én, amikor 
megtalálták a 

téglahalom alatt


