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CHRISTINE DEMETER HALÁLOS TRÉFÁJA
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Egy forró júliusi napon a
Péter Demeter 1956-ban
36 éves Viveca Esso kereszt jött ki Magyarországról és a
anyjának úszómedencéje mel Szabadeurópa Rádióállomás
lett ült, ahol a 33 éves Ghris- nál dolgozott egy darabig. Ez
tine Demeter, megromlott há azonban nem volt neki elég
zaséletéről beszélt neki. El jövedelmező, ezért Kanadába
mondta, hogy férje, Péter De ment. Kanadában volt taximeter egy másik nőnek ud soffőr, benzinkutas, kefeáru
varol, és hogy el akar tőle ló, majd végül az építkezési
válni. Egyelőre azonban ez iparban helyezkedett el. Sike
nem érné meg, mert akarja rült neki sok pénzre szert
halottnak látni Pétert. Chris- tenni, és egyre ugy dicseke
tine azt is megjegyezte, hogy dett, hogy 400,000 dollár ér
milyen jó is lenne, ha egy téke van. Ez el is képzelhető,
szer Péter meghalna, mert mert volt egy gyönyörű há
akkor elvehetne tőle a pén za, egy Cadillac-je és a fele
zét.
ségének egy Mercedes Benz
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Demetereknek volt egy há
rom éves leányuk, Andrea, és
Christine világosan kifejtet
te, hogy mivel nincs senki ná
luk, ezért ő marad a gyermek
kel odahaza. Viveca közbe
szólt, hogy inkább ő marad,
de Christine ragaszkodott
hozzá, hogy ő maradhasson
otthon. Igyhát a vendégek elt á v o z t a k Demeterrel, és
Christine otthon maradt a
kisleánnyal. A csapat a to
rontói Yorkdale Shopping Plazabe ment, ami 22 mérföldre
volt Demeterek házától.
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kocsija. Ezenkívül finom kris
tályvázákból és hires kana
dai festményekből gyűjte
ményt rendezett be a házánál.
Magát is és feleségét is egy
millió dollárra biztosította be
ugy, hogy bármelyik fél ha
lála esetében a másik fél len
ne a haszonélvező.

Bevásárlás közben az egyik
ponton Demeter hazatelefo
nált. Vivecát is odavitte a te
lefonhoz, s hallatszott, amint
a két nő nevetve mondott
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1973. július 18-án Deme
ter és férfivendége Torontó
ba hajtott, hogy ott valamit
bevásároljanak. A férfi több
üzletbe bement, miközben De
meter panaszkodott a kereszt
lányának, Vivecának, hogy
megromlott a
kapcsolata
Christine-vel, és hogy ő egy
másik nőt szeret. Ekkorra
már a férfi vissza is érkezett,
s még aznap este nagyszabá
sú vacsora volt Demeterek
házában. A vacsora után az
egyik vendég, dr. Sybille Brewer azt javasolta, hogy men
jenek egy másik bevásárló
túrára, mert szeretne egy pár
indiai sarut vásárolni emlé
kül, amit magával vinne az
Egyesült Államokba.
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egymásnak good-byt. Nemso lágyit, aki egyik tagja volt
kára Demeter és vendégei a torontói magyar kolóniának.
hazaindultak.
Amikor az Szilágyi bevallotta, hogy öt
autó a garázsajtó elé ért és evén keresztül Demeter állan
Demeter megnyomta az autó dóan azzal gyötörte, hogy öl
ban levő gombot, hogy a ga lé meg Christinet és jutalom
rázsajtó kinyíljon, a garázs képpen ad neki 10,000 dollárt.
betonján ott találta vérbe Csaba Szilágyi sokáig barát
fagyva a feleségét. Ugy lát ságban volt Demeterrel, de
szik, hogy a férjével kapcso vcgülis szakított vele, mert
latos hátborzongató tréfája nem akart belekeveredni a
ivsszafelé sült el, mert őt lát férj és a feleség feszült viszo
ta holtan a férje, nem pedig nyába.
ellenkezőleg.
Ezenkívül még több sze
A nyomozás során kiderült, mélyt hívtak be a tárgyalóte
hogy a lakásból semmi nem rembe, akikkel Demeter fel
tünt el, tehát nem rablótá vette a kapcsolatot, és pénzi
madás közben ölték meg géret ellenében feleségének
Christinet. Az orvosi vizsgá meggyilkolását kérte tőlülk.
lat azt bizonyította be, hogy A meghallgatott tanuk közöt :
nem történt erőszakos nemi volt Gábor Magosztovics is,
közösülés Ohristine-vel, ha aki elmondta, hogy László
nem szándékos emberölés kö Eper egyszer mutatott neki
vetkezett be. A halottkémi egy fényképet, ami Christine*
jelentés szerint alig néhány ábrázolta. Aztán Eper ismer
Srával előbb halt meg az asz- tette vele, hogy Christine fér
szony, súlyos koponya zú je 10,000 dollárt ajánlott fel
zódás következtében. Egy hó neki, hogy ölje meg az asznappal később annak ellené szonyt. Magosztovics ezután
re, hogy a férfi ártatlanságát mag többször is találkozott
hangoztatta, letartóztatták és Eperrel, aki egy hónappal
csak 75,000 dolláros óvadék Christine megölése után a
ellenében engedték szabadon, rendőrséggel vivott tűzharc
amig a kihallgatás napja el ban életét vesztette.
nem érkezett.
A 12 tagu esküdtszék a
múlt év december 5-én hozta
Az ügyész azzal vádolta meg döntését, mely szerint
Demetert, hogy valakit fel Demetert bűnösnek találták
bérelt feleségének meggyilkol" a felesége ellen szervezett
tatására, mert az 1 millió dol gyilkosságban, és életfogytig
láros biztosítási dijat magá lani börtönbüntetésre Ítélték
rat k akarta megszerezni, és el Amikor az ítéletet felolvasták,
akarta venni Marina Hundtot, Demeter odafordult szerelmé
akit korábban megszeretett. hez és rámosolygott. A nő sír
A vád bizonyítására behívták va hagyta el a tárgyalóter
a tárgyalóterembe Csaba Szi met.
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