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Időutazás a Délmagyarországgal: 1933, az emberi tartás példája (24. rész) 

Halálra ítélték a bérgyilkos Pipás Pistát 
Nagy érdeklődéssel kísért perben a Sze-
gcdi ítélőtábla halálra ítélte Pipás Pis-
tát. Shvoy Kálmán altábornagy azzal 
hívta föl magára a figyelmet, hogy a 
zsidó temetőben hősi emlékművet ava-
tott, abban az évben, amikor az egye-
temen tovább folynak az antiszemita 
megmozdulások. Szent-Györgyi Albert 
pedig megtartotta első előadását a 
C-vitamin előállításáról. 

Pipás Pista, azaz Rieger Pálné férfiruhá-
ban járta a szegedi tanyavilágot, bérgyil-
kosságokat vállalva. Azaz eltette láb alól 
a „fölöslegessé vált" férjeket. 

Az évtized bűnügye 
Az évtized bűnügyében a Szegedi íté-

lőtáblán hozott verdiktről a következő-
képpen tudósít a lap: (A Délmagyaror-
szág munkatársától.) „Állandó izgalmak 
között, hatalmas tömeg jelenlétében 
hirdette ki szombaton délben Kovács 
Rókus elnök a tábla ítéletét Pipás Pista 
és társai bűnügyében. A tárgyalóterem 
az ítélethirdetés idejére zsúfolásig meg-
telt. A hallgatóság soraiban sok elegáns 
nőt lehetett látni. Az uccán is hatalmas 
embertömeg ácsorgott, mialatt benn a 
teremben az Ítélethirdetés tartott. 

- Az ítélőtábla - enunciálta az elnök -
a védelem részéről bejelentett fellebbe-
zéseket elutasította, illetve visszautasí-
totta." 

A bíróság néhány esetben szigorította 
a korábban kiszabott büntetéseket, „a 
többi vádlottra kiszabott büntetést: 

Dobák Antalné életfogytig tartó fegy-
házat, Pipás Pista halálbüntetést, Hor-
váth é§ Csiszár 15-15 esztendei fegyhá-
zát helybenhagyta." 

ATYagédia sikere 
Tanulságos, ahogyan június 8-i vezér-

cikkében a nagy formátumú polgármes-
ter, Somogyi Szilveszter betegségén ke-
sereg a a lap Az elárvult város címmel. 

„Jól tudjuk, hogy múló betegség múló 
hatása korlátozza a város polgármeste-
rének aktivitását - írja a DM. - De akár-

95 E V - 9 5 NAPBAN ELBESZELVE • 
Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlege-
sek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. 

Az ember tragédiája a dómszínpadon 1933-ban 

milyen jól tudjuk is ezt, s akármennyire 
várjuk is a legközelebbi napoktól, hogy 
visszaadják a város vezetőjének teljes 
munkabírását és csorbítatlan tevékeny-
ségét, mégis fájdalmas érzést kelt min-
den személyi rokonszenven felül az, 

hogy a város akkor kénytelen nélkülözni 
vezetőit, amikor az utolsó évek legna-
gyobb fenyegetésével szemben volna 
szükség védekezésre. Ennek a városnak 
nincsenek barátai és nincsenek támoga-
tói. Mióta Klebelsberg Kunó meghalt, 

azóta ez a város elvesztette a politikai 
hatalom védelmét. Alig van, nem város, 
de község ebben az országban, amelyik 
ennyire elárvultan, ennyire társtalanul, 
ennyire barát és pártfogó nélkül nézne 
elébe sorsa beteljesedésének." 

Ebben az évben vált Madách drámája, 
Az ember tragédiája a dómszínpad meg-
határozó darabjává. Augusztus 27-i szá-
mában így ír a bemutatóról a DM: 

„Csoda az árkádok között. Csoda a 
templom tornyai előtt. Csoda a szegedi 
ég alatt. Álmokból és lelkesedésből, kul-
túrából és akaratból, hitből és rajongás-
ból készült el ez az óriási színpad, ez a 
szegedi csoda - és a lelkesedés, az álmok 
csillagai fölött magasan, szikrázóan és 
világítóan az augusztusi ég csillagosan, 
orgonásan és harangosan, mintha jóság-
gal és szépséggel, színnel és ízzel teríteni 
be a szegedi csodát. 

Madách drámai szimfóniája túlemel-
kedett a színház megépített határán és 
felszárnyal a Dóm-tér kilencvenméteres 
tornyainak magasságába, felszáll a ha-
tártalan ég határáig... A falak közül az ég 
felé jutott a költő és ez a szárnyalás 
együtt zeng Szeged akarásának szelle-

mével az árkádok között. Klebelsberg ál-
mai kísértenek itt a Pantheon árnyai-
val." 

A hősök emlékezete 
Az erősödő antiszemitizmus közepet-

te Shvoy Kálmán altábornagy, a szegedi 
dandár parancsnoka kivételes példáját 
mutatta az emberi tartásnak és tisztes-
ségnek, amikor Frankéi Jenő rabbi társa-
ságában a zsidó temetőben felavatta az 
I. világháború frontjain elesett szegedi 
zsidó hősök emlékművét. „Lélekemelő 
katonai ünnepség keretében avatta fel 
vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy a 
zsidó hősök emlékművét" - szól a DM 
címe. És a tudósítás: „ - A szegedi ve-
gyesdandár és állomásparancsnokság 
1930 május 1-én történt átvétele után 
1931. május 1-én, a hősök emlékünne-
pe alkalmával a protestánsok meghív-
tak, hogy vegyek részt az ő ünnepükön. 
Elmentem és az ünnepély keretén belül, 
amikor az emlékművet meg akartam 
koszorúzni, elképedve láttam, hogy 
nincs semmi emlék, csak egy nagy gye-
pes halom. Teljes mértékben átéreztem, 
hogy teljesen tarthatatlan azon helyzet, 
hogy míg a róm. kat. temetőben egy mo-
numentális, szép emlékkereszt van, ad-
dig a többi felekezetek hősi temetőiben 
semmiféle emlékmű nem hirdeti a hő-
sök dicsőségét. Elhatároztam, hogy pa-
rancsnokiásom egyik feladata az lesz, 
hogy Szeged város minden vallásfeleke-
zetének hősi temetőjében, egy-egy em-
lékművet emelje. 1931-32. év telén és 
nyarán összegyűjtve a szükséges pénz-
összeget, az elmúlt év október és no-
vember havában felállítottuk a protes-
táns és gör. keleti temetőben az emlék-
művet: a folyó évben pedig a szegedi zsi-
dó hitközség megértő segítségével és 
nagy hozzájárulásával a zsidó hősi ha-
lottak dicsőségét hirdető ezen emlék-
művet." 

Shvoy Kálmánt a következő esztendő-
ben nyugdíjazták. 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

A DELMAGYARORSZAG Kiadó felvételt hirdet 

KIADVÁNYSZERKESZTŐ, 
REKLÁMGRAFIKUS 

munkakörbe, kereskedelmi kiadványok készítésére. 
Feltétel: többéves számítógépes gyakorlat. 

QuarkXPress. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
valamint alapfokú nyomdai Ismeretek. 

Jelentkezést „TÖRDELŐ" jeligére (önéletrajzzal, referenciával) kérjük. 
Cím: Délmagyarország Kiadó 6720 Szeged, Stefánia 10. 

r Szegedi kereskedelmi partnercégünk számára keresünk részmunkaidőbe munkatársakat az alábbi 
munkakörbe: 

P É N Z T Á R O S 
Feladatok: • A pénztár kezelése és adminisztrációja. 

Elvárások: - Kereskedelmi végzettség és/vagy szakmai tapasztalat. 
- Jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség. 

Jelentkezni önéletrajzzal levélben "Kereskedelem" jeligére vagy személyesen 1 héten belül az alábbi 
címen lehet: 
HUMÁN RENT MAGYARORSZÁG KFT. 
6722 Szeged, Londont krt. 22/b 
Telefon: 06 (62) 540 94« 
E-mail: szeged.lroda@humanrent.hu 
Szolgáltatásaink díjmentesek. 

Intézmény akkredltáctós Munkavállalóinkat a 
lajstromszám: 0906 Credit Suisse biztosítja. 
OKÉV nyilv.szám: 07-0002 04 
Nyilvántartásba vételi szám: . 
60487-2/2004-0100-339 

CREDIT 
SUISSE 

A képek iiuszJróciók^Akciqnk a készlet erejéig érvenye^k! *Új \psótás esetén! SZENZÁCIÓS 0LT0NY-KOSZTÜM-ES ~ KABATCSERE AKCI0 SZEGEDEN! 
Régi öltönyét, kosztümjét és kabátját 

1 0.ÖOÖ Ff "©ff beszámítjuk* Akció ideie: márc.3-márc. 11-ig! 
Cím: Bartók Béla Muv. Központ. 
Szeged Vörösmarty út 3./bejárat a Deák F, utcából/ 

1: H-P: 09-18-ig.Szombat-Vasárnap:09-12-ig. 

A hefyes választ beküldő 
előfizetóTnkkozött 

Áisorso/unÁ Jx2 db belépői 
a 6. (Szegedi dCemze/lözi 

idilárfeszíioálHlamenco Sáiaesijére 
JlCircius 13., oasámap, 1930 

SZTE TIK Nagyterem (az új egyetemi könyvtár) 

Válaszoljon kérdésünkre, ás küldje be 
NYlLT LEVELEZŐLAPOM 
Melyik országból származik a flamenco? 

Náv:.. 

Clm: 

Tel.: 

I J Igen. előfizető vagyok 

Q most szeretnék előfizetni 

Beküldési határidő: 2005 március 111 
A nyertesek nevét keressék a március 11-1 számban. 

A borítékra írják rá: „FLAMENCO" 

DÉLMAGYARORSZÁG 

DÉLVILÁG 

l)t-liii:iKyi*rors/¡iK 

ONLINE 
• www.delmagyar.hu 1 

f I N F O R M Á C I Ó S 
TECHNOLÓGIA * 

Tavaszi akció 2005. február 14. és április 15. között! 
A tavasz beköszöntével a MatávkábelTV is új lehetőséget kínál. Most még 
kedvezőbb feltételekkel, akár 6900 Ft-ért csatlakozhat hálózatunkhoz, és 
a több mint 40 csatorna nyújtotta, változatos programokkal a Világ nyílik ki 
Ön előtt. Ráadásul, ha az HBO-t is megrendeli, egy éven keresztül 500 Ft-tal 
kevesebbért nézheti a legjobb filmeket!* 

M M H M H M H I 

matáv. k 
Kényelmes szórakozás 

További részletek 
a w w w . m a t a v k a b e l t v . h u címen található 
honlapunkon, és mobiltelefonról is hívható 

zöldszámunkon: 06 80 33 55 77, 

Akciónk kizárólag a MatávkábelTV lefedőhálózatáról közvetlenül elérhető 
területekre érvényes. 
* A kedvezmény 1 éves hűségnyilatkozathoz kötött. Más HBO 
kedvezménnyel nem vonható össze. 

Értékesítés már 
a Matáv Pontokban is! 

matáv P NF <tüPP 
Kösse meg szerződését ügyfélszolgálati 
irodáinkban (6721 Szeged. Csongrádi sgt. 
és 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 7 
Ha az ott található szerencsekereket 
megforgatja, akár 2000 Ft kedvezményt 
is kaphat a belépési díjból. 

mailto:szeged.lroda@humanrent.hu
http://www.delmagyar.hu
http://www.matavkabeltv.hu

