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Egy hónapra ítélte a tábla 
az orosházi táltost, 

aki gyűlöletet szító durva röpcédulákkal izgatott 

A tábla megsemmisítette a törvényszék felmentő ítéletét — „Itt nem 
»gazdasági propagandáról« van szó, hanem hitfelekezet elleni izgatás 

bűncselekményéről" 

(A Dói magyar ország munkatársától) Kedden 

délelőtt a turáni egyistenhivö táltos: Virrasztó Mi-

hály nyilasvezér és másik kct társa állott vád-

lottként a szegedi Ítélőtábla előtt. A mult évben 

Orosházán több helyen izgató röpcédulákat és fel-

iratokat ragasztottak ki, amelyeken a szöveg fölöfit 

Ízléstelen, durva torzrajz volt látható. A durva 

rajz alatt az állott, hogy »a magyar fal ellen 

vétkezik az, aki zsidónál vásárol«. 

A nyomozás során megállapítottan, hogy s 

torzképeket és nyomtatványokat Virrasztó táltos 

terjeszti. A rendőrség előtt ezt a nyilas vezet 5 be-

ismerte, sőt két társa: Szemenyei Lajos ézs Pu-

Hánszky Ferenc is beismerte, hogy a kiragasztasz 

ban segédkeztek. Később azonban ezt a vallomá-

sukat visszavonták. 

Ilyen előzmények után került az ügy a mult év 

végén a szegcdi törvényszék egyik tanácsa elé. 

Négy nyilaskeresztes ellen indult eljárás hit fele-

kezet elleni izgatás cimén. Perbefogták Nesz Ká-

roly budapesti nyilasvezért is, mert megállapítást 

nyert, hogy összeköttetésben volt az orosháziak-

kal, 6őt állítólag a torzrajzok és a nyomtatványok 

tőle származtak. A törvényszék feltűnő Ítéletet ho-

zott, mind a négy nyilast felmentette a vád alól, 

azzal az indokolással, hogy »cselekményük nem volt 

izgatás a zsidó hitfelekezet ellen«, a torzképek és 

a nyomtatványok terjesztésével csupán »gazdasági 

propagandát csináltak«. 

Az ügyész fellebbezése folytán az ügy az Ítélő-

tábla elé került és Sáfár Sándor tanácsa kedden 

vonta felelősségre Virrasztó Mihályt és másik két 

társát. A harmadik vádlott, Nesz Károly nem je-

lent meg a táblai tárgyaláson, ezért ügyét elkülö-

nítették és a legközelebbi tárgyalásra előveze-

tését rendelték el. 

A táblai tárgyalásson az iratok ismertetése után 

Sáfár tanácselnök megkérdezte a vádlottaktól, 

hogy 

voltak-e büntetve, 

mire Virrasztó Mihály azt felelte, hogy nem. 

— De elítélték már —• szólt közbe az előadó 

bíró. 

Kitűnt aztán az iratokból, hogy izgatásért'3 hó-

ra pi fegyházra, sajtó utján elkövetett becsületsér-

tésért pedig 50 pengőre Ítélték Virrasztó Mihályt 

1935-ben, de mindkét büntetését felfüggesztették. 

Nesz Károly könnyű testisértésért, majd súlyos 

testisértésért volt pénzbüntetésre i tél ve, becsület-

sértésért pedig egyhónapi fogházra Ítélték. Bősé-

ges a harmadikvádlottnak, Szemenyei Lajosnak a 

bünlajstroma. Lopásért egyhónapi fogházra, gyil-

kosság ős emberölés kísérlete miatt 6 óni és 6 

havi börtönre, könnyű teslisértéscrt 14 napi fog-

házra és felmenő ágbeli rokonon elkövetett súlyos 

testisértésért 2 hónapi fogházra büníetíék. 

A vádlottak a táblai tárgyalés során tagadták 

a részükre rótt cselekményt. 

Dr. Horánszky Miklós föügyészhelyettes szerint 

a vádlottak ténykedése nem gazdasági propaganda 

volt, hanem a torzképekkel és a nyomtatványokkal 

elkövették a hitfelckezet elleni izgatást, mert kl-
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fejezetten izgattak a zsidó vallás ellen. A tör-

vényszék Ítéletének rr .-jállapitása és az izgató 

nyomtatványok szövege között — mondotta a 

főügyész — óriást különbség van, mert a szóban-

forgó nyomtatványok terjesztése az izgatás bűn-

cselekményének minden tényálladékát kimeríti. A 

vádlottak — mondotta a főügyész — szögbe 

állították a magyar fajt a zsidó vallással és ez-

zel elkövették a felekezet elleni izgatást. 

Dr. Lévay Ferenc Virrasztó védelmében szó-

lalt fel és arról beszélt, hogy a vádlottak csak 

áldozatok, a felbujtókat kellene felelősségre von-

ni. A magyar fajba — mondotta — beleszámit a 

hazafias zsidó is. 

A másik két vádlott védője is felmentést kért. 

Felszólalt még Virrasztó Mihály is és megint 

arról beszélt, hogy »gazdasági propagandát« fej-

tett ki a nyomtatványok terjesztésével. 

Hosszas tanácskozás után hozta meg a táblai 

tanács az ítéletét, amellyel 

megsemmisítette az elsőfokú Íté-
letet, Virrasztó Mihályt izgatás vét-
ségében bűnösnek mondta k i cs 1 

hónapi fogházra ítélte. 

Kötelezte továbbá a bünügyi költségek megfizeté-

(A Délmagyarország munkatársától.) A sza-

badtéri játékok rendezőbizottságát szombaton 

alakította meg a közgyűlés s a polgármester hét-

főn délelőtt 11 órára már összehívta az első 

iilést- A meghívás küldöncök és telefon ut ján 

történt. A közönség bizonyára őrömmel értesül 

az intézkedésnek a sablón-közigazgaláshoz 

mért erről a gyorsaságáról. A szabadtéri játék, 

ha azt akarják, hogy sikongjon, nem is bir el 

mást, mint grandiozitást intézkedésekben, fan-

táziában és végrehajtásban. 

* 

Az első ülésen másra, mint annak eldönté-

sére, hogy ki legyen a művészi vezető, — te-

hát nem a rendező — nem jutott idő. A hatá-

rozat — az eddigi megnyilatkozások s nyilvá-

nosságra eddig nem került egyéb adatok sze-

rint — mégis közelégcdetlcnségct keltett. A Dél-

ínagyarország olvasó bíborából sokan szólal-

nak fel a határozat ellen és sürgetik, mint az 

egyik telefonáló mondta, az erélyes állásfog-

lalást. A szegedi sajtó: Friss Újság, U j Nemze-

dék, szembefordulnak a rendezőbizottság ha-

tározatával, amelyet eihibázottnak tartanak — 

értesülésünk szerint — a hetilapok is. % 
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sére is. Szemenyei Lajos és Pukánsjzky Ferenc 

felmentését a tábla helybenhagyta. 

Az Ítélet indokolása megállapítja, hogy Virrasz-

tó Mihály eljárása kimeríti a hit felekezet elleni iz-

gatást a nyomtatványok és a torzképek gyűlölet 

szitására és terjesztésére alkalmasak. A másik 

két vádlottnál a csendőröknél tett beismerő val-

lomást a bíróság nem találta olyan megnyugtató 

bizonyítéknak, amely alapul szolgálhatna a bűnös-« 

ség megállapítására, ezért a felmentő Ítéletet hely-

ben hagyta. 

A főügyész Virrasztó Mihály esetében súlyosbí-

tásért semmiségi panaszt jelentette be, a másJlt 

két vádlott felmentését tudomásul vette. 

Van-e jogosultsága ilyen körülmények kő-

zött annak az álláspontnak, mely szerint árt a 

játékoknak, aki a rendezőbizottsági határozat 

helyességét vagy helytelenségét vitatja? Azt 

szabad firtatni, hogy helyes-e vagy helytelen, 

hogy a tanyán havi 50 fillér ebadót szednek. 

Tetszésünk szerint boncolhatjuk egy színházi 

előadás rendezői hibáit vagy szükségleteit, a 

moziműsor botrányos hiányait , oldalakat Írha-

tunk arról, hogy két fillérrel drágább vagy ol-

csóbb legyen-e a kocsik h idvámja , csak 

arról ne szabadjon irni, hogy ki 

kerül jön annak a legnagyobb vá-

rosi kulturakciónak az élére, amely 

világhirt szerzett Szegednek, 

amelynek szorosabb összefüggései 

vannak a város fejlődésével, mint 

a többi szegedi kulturakciónak 

együttesen? 

Az olyan városban, mint amilyen Szeged, az 

újságnak elháríthatatlan kötelességei vannak 

a várossal, sőt az egész országrésszel szemben. 

Miután pedig attól, hogy ki lesz a művészi ve-

Ki legyen 
az idei szabadtéri Játékok 

művészeti vezetője 
Dekadencia, visszaesés, vagy — fejlődés 

Művészi, idegenforgalmi szempontok és a szegedi mű-
vészet fejlődése 


