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Ssalay Antal péníeken délután 
öngyilkosságot Követett el 

XII budapesti tehervonat elé vetette magát, a lterelcelc levágták 
lábalt; egy ólával később meg dall 

(A Délmagijarország munkatársától.) Borzalmas 
módon vetett véget pénteken délután hányatott 
életének Szalay Antal, az ismert szegedi lapbizo-
mányos. Szalay, akin az utóbbi időben az elme 
Tavar jelei mutatkoztak, a Szeged teherpályaud-' 
varrói Budapest felé induló 

gQors'ebervonat elé iehtidt 
fa szörnyű sebeibe nem sokkal később a sebé-
szeti klinikán belehalt. 

Szalay Antal a háború áldozata. A háború előtt 
ígéretes tehetségű színész volt, a színpadról vo-
nult be katonának és a vérbefult frontról rokkan-
tsa tért haza. A háború 

a lobbkarlát szahlfotta le. 
De azért tele volt életerővel és rokkantan, nyomo-
rébon is megkezdte a munkát, hogy uj existenciát 
teremtsen magának, mert rokkantsága miatt szí-
nész többé nem lehetett. A sajtóval voltak már 
korábbról összeköttetései. Hirlapirodát nyitott és 
megkapta többek kőzött Az Est árusítási jogát 
§s, de ezenkivflf bizományosa volt több napilap-
nak, sportlapnak, hetilapnak és folyóiratnak is. 
Helyzete egyre javult 

üzletében legtöbb segítőtársa 
a felesége volt. 

Tragédiája még akkor indult el, am'kor felesége 
juemrégen elhagyta. Házassága nem volt boldog, 
Ide az asszony eltávozása-után nagyon gyámoltala-
nul maradt magára. 

Nem sokkal később ajból megnősült, de ez a 
Wtézassága sem sikerült, pedig második felesége 
Be ki köszönhetett mindent Élete akkor már össze-
kuszálódott Egyre jobban elhanyagolta üzletét 
Megbántotta megbízóit Elvették tőle a lapokat 
é* nemsokára 

elbaguía a másodlh asszony ls. 
Most már végképen egyedül maradt és nagy 

Iyomorba jutott. Nem tudott elhelyezkedni sehol 
em. Legutóbb azzal a gondolattal foglalkozott, 
igy trafikot nyit. Ehez talán, mint hadirokkant, 
aeg is kapta volna a jogot Az illetékesek leg-

alább is biztatták vele. 
Azután egyre különösebb hirek keringtek róla, 

Igyre feltűnőbben viselkedett Apróbb kölcsönök-
ből tengette elnyomorodott életét, akit csak lehe-
tett, megpumpolt. Az utolsó napokban az elme-
zavar egyre feltűnőbb jelekben mutatkozott rajta. 
Íí napokban beállított egy ismert nevü szegedi 
iípitész irodájába, akit közvetlenül nem is ismert 
lyovaglópájcával a kezében szaladgálta körül a 
tervező asztalt és idegesen közölte az építésszel, 
Hogy házat akar építtetni 

— Készítsen nekem mérnök ur terveket, de 
flyorsan, mert sürgős a dolog. 

Aztán meglátott egy kész rajzot az asztalon, 
felkapta és kijelentette, hogy az megfelel, azt 
fogja elkészíttetni, majd köszönés nélkül eltávo-
«ott 

Ugyanaznap felszaladt a Kass-szállóba és a szo-
baasszonnyal szobát nyittatott. Utána azonnal el-
távozott és nem is jelentkezett többé a szállóban. 

Minden ismerősétőt pénzt kért, de megnyug-
tatásul közölte velük, hogy most már rövidesen 
megkapja trafikcngedélgét, a pénzt hiánytalanul 
visszafizetheti. 

— Hamar meglesz a trafik, de azért mégis 

nagyon nehéz lesz kivárni — 
mondogatta szomorúan. 

Sokan látták Újszegeden is. A Főfasor egyik-
másik csendes padján üldögélt hosszú órákig, né-
mán, mozdulatlanul meredt maga elé. Kutyája vo-
nyítva, nyugtalanul szaladgált körülötte, mintha 
az értelmes állat megérezte volna gazdája sötét 
tragédiáját Ez a kutya volt már egyetlen társa, 
de ezt is elhagyta, mert nem tudta gondozni, 

nem todott ételt szerezni nehi, 
hiszen maga is koplalt. 

Kedden bérkocsiba szállt, különböző trafikokba 
ment el és összeszedte azokat a könyveket, ame-
lyeket már régebben adott át bizományba a tra-
fikoknak árusítás céljából. Amikor a bérkocsi 
megtelt már az összeszedett könyvekkel, egysze-
rűen leszállt róla, másikba ült és ezzel folytatta 
körútját, majd amikor ez is megtelt, ugyanígy 
tett egy harmadik kocsival is. Mindhárom bér-
kocsisnak adós maradt és azok feljelentést teltek 
ellene a rendőrségen és beszolgáltatták azt a ren-

geteg könyvet, amit felhalmozott a kocsijukban. 

Csütörtökön ismét felkereste ismerőseit, minden-
kitől pénzt kért, apró kölcsönöket, de nagyon keve-
set kapott. Pénteken reggel pedig az egyik 
Széchenyi-téri lapárust kereste fel, akitől rimán-
kodva kért egy pengő ötven fillért ennivalóra. 
Sirós hangon panaszkodta el, hogy 

már huszonnégy árá ía nem 
evett egyetlen laiatot sem. sze-
retne még egyszer lállahnl. 

Valószínű, hogy akkor* már megérlelődött zakla 
tott lelkében az öngyilkosság gondolata. Külseje 
annyira szánalmas volt, hogy a lapárus megsajnálta 
és átadta neki a másfél pengőt A pénzt Szalay 
megköszönte és iassu, bizonytalan lépésekkel el-
távozott. A lapárus volt az utolsó ember, aki látta 
és aki beszélt vele. 

Délután félkettő körűi, a belvárosi katolikus 
temető közelében az egyik vasúti pályaőr egy 
borzalmasan összeroncsolt, eszméletlen férfit talált 
a sínek között A törzsről hiányzott az egyik láb, 
amelyet térdből szelt le a vonat kereke. Másik 
lába összeroncsolódva, véresen hajolt át az egyik 
sínen. A pályaőr nyomban telefonált a mentőknek, 
mert látta, hogy a szerencsétlen ember még él. 
A mentőautó azonnal kiment érte és beszállította 
a sebészeti klinikára, ahol azután alig egy óra 
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múlva, anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, 

meghalt. 
A rendőrség megállapította, hogy Szalay Antal 

öngyilkosságot követett el. Délután félkettőkor ha-
lad el a belvárosi katolikus temető mellett a 
gyorsteher, amely Szegedről Budapestre megy. Sza-
lay valószinüleg a Budapestről érkező személy-
vonat elé akarta magát vetni, azonban a tehervonat 
megelőzte a személyvonatot és igy a szerencsétlen 
ember ezzel végeztette ki magát A vonat nagy 
sebességgel haladt, senki sem vette észre róla, 
hogy 

egy féiharu ember ugrih a 
prüszköld mozdony elé. 

A kocsik keresztülgázoltak rajta és Szalay Antal 
ott maradt a pályatesten eszméletlenül, szörnyű 
sebekkel. A kerekek a jobblábát térdből levágták, 
ballábát pedig összeroncsolták. A levágott alsó 
lábszárát a vasúti töltés oldalában találták meg. 

Zsebeiben semmi irás nem volt búcsúlevelet 
nem hagyott hátra, ugy látszik, nem volt már 
kitől búcsúznia. 

Mindössze negyvenegy éves volt 

Pénteken 
f ulyot repülőszerencsétlenség történt 

a repülőtér közelében 
Bessenyei Lajos és Szénóssy Imre pilóták gépe lezuhant, mindketten 

súlyosan megsérültek 
A szerencsétlenségei motorhiba okozta 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-

teken délelőtt féltizenegy óra tájban súlyos 

repülőszerencsétlenség történt a szegedi re-

pülőtér közelében, a pesti és a szabadkai 

vasútvonal által bezárt szögben. A repülő-

szerencsétlenségről a következő hivatalos ér-

tesítést adták ki: 

Szegeden ma délelőtt az ottani Aero 

Klub egyik sportrepülőgépén vitéz Bes-

senyei Lajos és Szénássy Imre pilóta 

felszállott és leszállás közben még eddig 

ismeretlen okból balesetet szenvedett. 

Bessenyei karját törte, Szénássy pedig 

zuzódásokat szenvedett. 

A szerencsétlenség híre gyorsan terjedt el 

a városban és mindenütt nagy megdöbbenést 

keltett, mert a szegedi repülőknél régi idő 

óta nem történt hasonló baleset. Részletek 

azonban nehezen szivárogtak ki, mert a sze-

rencsétlenség után elzárták a repülőteret és 

minden felvilágosítás elől elzárkóztak. A re-

pülőiérről a telefon érdeklődésre azt a választ 

adták, hogy szigorú parancsuk van arra, hogy 

semmiféle felvilágosítást ne adjanak. A ki-

szivárgott hírekből a következőképen lehet 

megkonstruálni a szerencsétlenséget: 

Délelőtt, röviddel a szerencsétlenség előtt 

szállt föl egy kétüléses 

Fokker-gépen 

vitéz Bessenyei Lajos és Szénássy Imre. Egy 

ideig a város fölött keringtek. A gép rende-

sen működött. Féltizenegy óra lehetett, ami-

kor Bessenyei a repülőtér felé irányozta a 

gépet. Körülbelül 70 méter magasságban lehe-

tett a gép és má r eléggé megközelitette a le-

szállás helyét, amikor a pilóták észrevették. 

hogy a motorral valami baf van, 

zúgása ki-kihagy és a gép meginog. Siklóre-

püléssel igyekeztek földet érni, ma jd ami-

kor ez nem ment, 

a zuhanó gépből, közvetlenül 
földelérés elöli kiugrottak. 

A két pilóta az esés következtében súlyos sé-

repüllőtér mellett gyakorlatozó katonák vették 

repülőtér mllett gyakorlatozó katonák vették 

észre, akik a nagy csattanásra lettek figyel-

mesek. Odarohantak a füstölgő géphez, ma jd 

értesítették a repülőteret, ahonnan pi lóták 

rohantak a szerencsétlenség színhelyére Vi-

téz Bessenyei és Szénássy eszméletlenül fe-

küdtek a gép közelében. A sebesülteket a 

repülőtér orvosa részesítette első segélyben. 

Nemsokára m á r a közrendészeti kórház műtő-

asztalán feküdtek. 

V. Bessenyey Lalos az orvosi 
megállapítás szerint fobbkartö-
rést, orrcsonttörést és középtoku 
agyrázkódást, Szénássy Imre 
pedig medencezuzódást szenve-
dett. Mindkettőjük állapota rend-
kívül súlyos, mégis Bessenyei 
sérült meg erősebben és az ö 

állapota aggasztóbb. 

Bessenyei Lajos nemrég került Szegedre. F ia 

Bessenyei Lajosnak, a debreceni főg imnáz ium 

igazgatójának. 

A szerencsétlenségnek alig volt szemtanuja. 

mert olyan helyen történt, ahol nem feltűnő 

az alacsonyan szálló gép. Sokan voltak, akik 

Ma és mindennap 
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