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Megkezdték FQssy László perének 
négynapos tárgyalását 

fOssy előadása a forradalmi pontokról és az »ideális munkaállamról« — Vissza-
vonta előzetes vallomását és erőszakos vallatásokról beszélt 

Szerdán folytatják a vádlottak kihallgatását 

(A Délmagyarország munkatársától.') Ember-
ember hátán tolongva, igyekszik bejutni a Vild-
tanács üléstermébe, ahol a törvényszék kedden 
reggel megkezdte a Fiissy-Dinnyés féle per tár. 
gyalását. Az ajtók előtt rendőrök állnak. A kö-
zönség pillanatok alatt megtölti a szük tárgya-
lási termet, a hallgatóság soraiban detektívek 
helyezkednek el. 

Fegyveres őrök hozzák a három letartózta-
tásban levő vádlottat: Ftissy Lászlót, Hcgedils 
Istvánt és Bánfy Ferencet. Dinnyés Ferenc sza-
badlábon védekezik. A vádlottakat dr. Burger 
Béla, dr. Olasz Béla, dr. Tóth László és dr. 
Valentiny Ágoston védi. A vádat dr. Liszkay 
Lóránt képviseli. 

Vild tanácselnök a főtárgyalás magnyitása 
után először figyelmezteti a hallgatóságot, hogy 
minden tetszés, vagy nemtetszés nyilvánítás-
tól tartózkodjon, mert ellenkező esetben a ter-
met kiürítteti. Bejelentette az elnök, hogy 

a tárgyalás négy napig tart. 
Kedden, szerdán a vádlottakat hallgatja ki, 
csütörtökön a tanukat, pénteken perbeszédek 
és ítélet. 

Az elnöki enunciáció végén az ügyész a tárgya-
lás egész tartamára a nyilvánosság kizárását 
kérte. A bíróság nem rendelte el a zárt tárgya-
lást. 

Személyi adataikról hallgatják ki a vádlotta-
Kat. 

Füssy Lászlót kérdezi először az elnök. 
— Mi a foglalkozása? 
— Könyvkereskedő. 
— Milyen végzettége van? 
— Nyolc reál, három félévet a gazdasági aka-

démián, három félévet a jogon, felet a bölcsésze-
ten hallgattam. 

— Büntetve volt? 
— Izgatásért és lázadásért a győri törvény-

szék három évi börtönre itélt. 
Az elnök ezután 

a vádiratot 
ismertette. Eszerint Füssy László ellen gyilkos-
ságra való szövetkezés, robbantószer Jogosulatlan 
beszerzésére irányuló bűntett, az állami és társa-
dalmi rend erőszakos felforgatására irányuló bűntett 
miatt. Dinnyés Ferenc, Hegedűs István és Bánfl 
Ferenc ellen gyilkosságra való szövetkezés, az 
állami és társadalmi rend erőszakos felforgatásá-
ra irányuló bűntett miatt emelt vádat az ügyész-
ség. 

Füssy László bolsevista mozgalmat szervezett, 
— mondja a vádirat indokolása —, a többi ter-
helttel szövetkezett, hogy az állami rendet meg-
bontsa. Tanulmányt irt a „IV. Internacionáléról". 
Elkészítette a forradalmi mozgalom részletes ter-
vét és elhatározta, hogy egyes hatóságok és 
intézmények ellen bombamerényletet követ el, ek-
razitbombát szerzett be, amellyel a rendőrség, 
detektivtestületének helyiségét akarta felrobban-
tani. A többi vádlott Füssy tervét helyeselte. 
Dinnyés felajánlotta különleges haditalálmányait 
Bánfl különleges konstrukciójú pisztolyt készített 
forradalmi oélokra. Ezutám megkezdődtek a 
kihallgatások. Először 

Füssy Lászlót hallgatták ki. 
Nem érzi magát bűnösnek. Tagadja, hogy gyil-

kosságra szövetkezett volna. Az elnök felmutatja 
azokat a füzeteket, amelyekben Füssy terveit, gon-
dolatait jegyezte fel. 

[Belvárosi Mozi 

Ma, szerdán utoljára 

a nagyszerű 

Vén gazember 

— Csak részben az enyémek — mondta Füssy. 
— Radványi ideái voltak a forradalmi pontoza-
tok. 

Az elnök részletesen ismerteti Füssy feljegy-
zéseit. Felmutatja azt a skiccet, amelyik a detek-
tivtestület helyiségét ábrázolja. 

— Ez a skicc tehát a detektivtestttlet felrob-
bantásához készfiit? 

Füssy: Nem, csak olyan patront akartaik ott 
elhelyezni, ami emberéletben nem tenne kárt 

A jegyző ezután felolvasta Füssy „tanulmá-
nyát" a IV. Internacionáléról. Füssy László sze-
rint nem elég a II. és III. internacionálé, mert 
„azok nem tudtak produkálni semmH". Ideális 
„munkaáHornra" van szükség. 

— Igaz-e, hogy a budapesti kommunista köz-
ponttal ismertette a IV. Internacionálé tervét? 

— Nem igaz. Különben is azit, amit a 
rendőrségen jegyzőkönyvbe mondtam, visszavo-
nom. Nem mondottam art, ami a detefctivjelentés-
ben van. 

— Ismertette Hegedűssel, B ám fival és Dinnyés-
sel a tervét? 

— Nem ismertettem, osak egyes szavak hang-
zottak el közöttünk. Nem vontam be őket sem-
mibe. 

— A detektívek előtt tett vallomásában min-
dent bevallott. 

— Szellemi terror után a detektívet korbácsos 
terrorja kőve+kezett és igy születtek meg a val-
lomásod. — válaszolta Füssy. 

— Erről eddig sehol sem beszélt. 
Füssy ezután azt mondja, hogy a rendőrségen 

borzalmas lelkiállapotban volt. Azt a bombát, ami-
ről azt mondják, hogy robbantani akartak vele, 
először Borbola főtanácsos asztalán látta. 

— Saját kezével irta fel a Jegyzeteire „oszten-
tatio bombamerénylet emberélet teltétlen kimé-
lésével" — szól most Vild elnök —, mit szól 
ehez? 

Füssy azt mondja, hogy az egyes intézmények 
ellen tervezett merényleteket csak 

presszió alatt 
ismerte be a rendőrségen, az ügyészségen pedig 
azt vallotta, hogy semmiféle bombamerényletet 
nem tervez. Tagadta, hogy bombát kapott volna 
Pestről. Ismétli, hogy a rendörségen megfélemlí-
tő terrorral vallatták. 

Tiz perc szünet következett, majd Vild Ká-
roly tanácselnök folytatta Füssy kihallgatását. 

— Arról tudtak-e társai, hogy ön egy másik 
rend megteremtésére irányuló mozgalmat szer-
vez? 

— Tudtak, — válaszolta Füssy —, de nem be-
széltük meg a dolgokat, nem tárgyaltuk. A témá-
kat Radványi vetette fel és igy kapcsolódtunk be 
valamennyien. Amit a rendőrségen mondtam: 
nem vállalom, még Isten előtt seml 

— Azt a vallomását sem, amit a rendőrtisztek 
előtt tett? — kérdi az elnök. 

— Semmi különbség nincs a rendőrség első 
emelete és a szuterén között, — válaszolja Füssy 
remegve. 

— Pesten nem bántották a detektívek? 
— Nem, ott intelligensebb emberek hallgat-

tak ki. 
— Dinnyés ismerte-e az ön felforgató ideáit? 
— Csak nagyjában, mert csak mint problémá-

val foglalkoztam az üggyel. Dinnyés lekicsinyelte 
az én eszméimet 

— Dinnyés azt mondta, hogy a mai rendszert 
csak ugy lehetne megdönteni, ha a szovjetet ka-
tonailag erőssé tennék? 

— Rettenetesen nem igaz ebből egy saó sem, 
— mondta erre a kérdésre Füssy. 

— Hát a detektívek ezt az ujjukból szopták? 
— A detektívet Radványi fanatizálta, aimak 

hisznek most is. 
— Presszió alatt tette a vallomását? 
— A korbácsot felmutatták, ez «lég presszió 

volt Dinnyés találmányát a szovjetnek szánta, 
de félt az értékesítéstől. Radványi veteitte fel, 
hogy „mi van azzal a Dinnyéssel, 

a szovjetnél lehetne a találmányt 
értékesíteni 

— Radványival én beszéltem előzőleg 
Dinnyés találmányáról. Radványi az egész isme-
retségünk alatt mindig kémnek adta ki magát és 
igy féikőzött hozzám. 

divatos, sikkes 

a legjobb minőség 

Mindig 
Mindig 
Soha nem drága 

Lusztig lenre 
kötött kabátja, harisnyája 

Széchenyi-íér Z. 
Tisza-szálló mellett. ít 

Füssy ezután részletesen elmondta BAnflval 
és Hegedűssel való ismeretségét. Hangsúlyozta, 
hogy ezek sem csatlakoztak a mozgalomhoz. 
Dinnyésre vonatkozólag az elnök még felolvassa 
Füssynek a vizsgálóbíró előtt tett vallomását, 
amely szerint Füssy Dinnyést nem tartja bolse-
vistának, „tévelygő ember, baloldali radikális", 
de szélsőséges nacionalista érzelmű. 

Hegedűs Istvánt 
szólította be: 

Hegedűs nem érzi magát bűnösnek. Füssvvel 
az inségmunkán ismerkedett meg egy szocialista 
vita során. Négyszer kereste fel Füssy és egyszer 
arra kérte, hogy iratkozzon be hozzá szeminá-
riumra, de ő nem volt erre hajlandó. Füssy poli-
tikáról sohasem beszélt és arról sem, hogy vala-
mi „uj államot" akar megalakítani. A detektívek 
előtt elhangzott vallomását kényszer alatt tette. 

— A detektívek elébem tettek egy patrónt — 
mondta —, hogy ismerem-e? Én nemmel válaszol-
tam, mire bevittek egy másik szobába. Gnesba 
kötöttek, felakasztottak két karral egy székre és 
gummibottal addig ütöttek, amíg talpamból felser-
kent a vér. 

— Amikor Pestre vittek, ott ts guzsbakőtöttek, 
de nem vertek meg. Szegeden a verés következte 
ben menni sem tudtam, az állomásra is antón vit-
tek ki. A rendőrkapitány nem bántott, de félteni 
a következményektől és nem mertem visszavonni 
a detektívek előtt tett vallomásomat. 

— Mikor verték meg magát Szegeden? — kér-
dezte az elnök. 

— Elíg sokáig vertek a múlt év juniusában. 
Az elnök közli, hogy a törvényszéki orvosok 

szakvéleménye szerint Horváton külső bántalma-
zás jeleit nem találták. 

Horvát azután azt mondotta, hogy a bombáról 
nem tudott 

— Hát akkor miért vallotta a detektívet előtt? 
— Mert gúzsba voltam kötve és ütöttek-vertek. 

Semmihez sem csatlakoztam, összejöveteleken nem 
vettem részt, párthíveket nem gyüjtőttm, bomba-
merényletekről nem tudok. 

Horvát kihallgatását a bíróság ezzel befejez-
te. Az elnök a tárgyalás folytatását szerdán dél-
előttre halasztotta, amikor megkezdik a többi vád-
lott kihallgatását 

Filléres vacsora Nagy Károlynál 
Kelemen u. ÍZ., SzenlháromsAg ucca 30. 
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