
V 111.30 

Verescsényi bács! halála 
Terescsényi György kiváló Írótárs :nknak, M>y-

nyi *rép novella és regény szerzőjének tdesnpja, 
Terescsényi Gyula, vasárnap virradóra 87 évei 
korában szelíden jobblélre szenderül'., pontot téve 
ezzel olyan változatos élet végére, amely maga is 
beillik fantasztikus regérynek. 

Bennszülött szegedi volt, egyetlen Ha Teres-
csényi Györgynek, a város egyik leggazdagabb 
polgárának. Hogy többet ne mondjunk, az öreg 
Györgyé volt a Kállay Albert-, akkor még Hid-
utrában, a hatalmas Holtzer-ház, amit a múltból 
megmaradt kevés öregek ma is Terescséayi-ház-
nak hívnak. Aminthogy nem egyhamar múlnak 
el a Dercsényi, meg a Zsótér-nevekhez fűződő tu-
lajdonjogi megnevezések sem. 

Az egykori gazdagságból az idők folyamán 
.-.ok minden elolvadt, régi patricius-familiák nem 
udták a vagyonokat átmenteni több generációra, 
mintha csak zárt időkre szolgáltatta volna ki azo-
kat az élet. 

Terescsényi Gyula gazdag ember ifiur-fiu-
ként elvi^ezte ugyan a keszthelyi gazdasági aka-
démiát, aztán előbb a maga sándorfalval földjén 
gazdálkodott, utóbb a Pallavicini-uradalom gaz-
datisztje lett, mindenesetre azonban igyekezett, 
— a magyar fátumnak megfelelően, — hogy már 
a harmadik generáció tisztán a maga emberségé-
ből tartsa fenn magát 

Mikor aztán minden elfogyott Gyula bácsinak 
ts a város adott kenyeret szerény kis hivatalt 
amelyben végre megelégedetten élt, mint csupán 
mások, akik az apró skvarkáből legföljebb kurta 
sóhajokban gondolnak vissza a hajdani latifun-
diumokra. Szelíd, csendes, ember lett a Gyula bá-
csi is, hivatalnoki törzsasztalok derűs lelkű tagja, 
Immár meditálva és politizálva kvaterkázó elmúlt 
virtuskodások reflexeként. 

Az Irodalom mindig vonzotta és bohémek kő-
zött érezte, magát a legjobban. A régi Szegedi 
Híradó, meg a Szegedi Napló sűrű egymásutánban 
közölte Is a szépirodalmi munkáit főleg vissza-
emlékezéseit, mert azok közé tartozott, akik nagy 
triókra tekinthetnek vissza, az évtizedek folyamán 
mindenben résztvettek s utolsó mohikánokká vál-
va, történelmi forrásokként szerepeltek azok 
előtt, akiknek a jelenen kivül nem közömbös a 
nmlt sem. 

Ez az irodalmi működés azonban nem emelke-
dett felül az átlagon, jórészt amatőrködés volt, 
belső lelki élet sürgető megnyilatkozása, szinte 
valami vibráló kezdet dőzetes jelentkezés, ami-
ből majd diadalmasan bontakozik ki a fiának, a 
mi Györgyünknek érdekes, rendkívüli idők talen-

tuma és egyénisége. Csakhogy nkVorlra az írno-
ka ólomszérükön szánt s paloták helyett maga te-
remt maginak egész uj világot megérzésekből, 
álmokból. 

Tipusa maradt az öreg Terescsényi mindvégig 
a színtiszta magyar egyéniségnek, amiben van 
egy kis kényelem, nagy adag nembánom és ten-
gernvl majdlesz-valahogy. Régen egyszer, a le-
gendás időkben, mikor Vágó Pált búcsúztatta 
Szeged, bohém népe, — búcsúztatta pedig álló két 
hétig, — ott volt a társaságban az öreg ls, meg-
jelent már korán este. Tréfák során Irodalmi ter-
vek, álmok Is fakadoztak, mindenki készült éle-
tének arra a nagy müvére, amit soha az életben 
megírni nem fog, akkor sóhajtott fel Gyula bácsi 
— talán a második hét vége felé valamelyik haj-
nalon: 

— Hej, csak időm volna, majd megmutatnám 
még én is, hogy mit tudok. 

Nem érhetett rá, mert mindig kellett távozót 
búcsúztatni, érkezőt üdvözölni, meglévőt szeretni. 

Ifjabb korában még a „bódéban" sok műked-
velői előadáson fellépett, de később ls szerette a 
színpadot, főleg kedves szerepét a Cigányt, ami-
ben Tóvölgyi Margit volt a partnere. Sőt színda-

rabot Is Irt — nagy tádlra való Irodalmi ha-
gyatéka maradt — a „800 év Szeged WHhrt». 
bői" cimü. revüszerfi színdarabja színre la került 
Szegeden. i 

Körülbelül kilenc esztendő előtt vette le lábírói 
az öregség, amely náln korábban jelentkezett, 
mert kergették a gondok. Utolsó birtoka egy kis 
újszegedi kertecske volt, áldott jósága életpárja, 
mindnyájuk gondos lelkiismerete, abból esinált 
miniatűr „ mintagazdaságof, rózsaligetet ami-
kor aztán meghalt Gyila bácsi életereje Is ro-
gyadozni kezdett A nyugdíj kicsike volt jöttek a 
családi gondok, az uj szegedi „birtok"-ot is el 
kellett adni s akkor az örökké tiszta levegő otán 
a városi bérház következett. Ott feküdt egész nap 
az ágyon, tiszta eszmélettel mindvégig, bár egyre 
jobban folyó érdeklődével a világ dolgai Iránt. 
Csak akkor villant fel az életkedve, ha megláto-
gatta utolsó barátja, Hernády Márton nyugalma-
zott állomásfőnök, aki még nála ls öregebb, az-
ért olyan délceg és egyenes, mint a nádszál 

Vasárnap hajnalban csendesen elszenderedett, 
megapasztva a régi Szeged színeit György és 
Gyula fián kivül két lánya és anokái «rászól-
ják. Temetése kedden délután lesz. 

„Amit rámbizíaíok, elvégeztem. 
Kél szerelmi OngylIkossAg 

€€ 

(A Délmagyarország munkatársából.) Srta-

no] Vidoszáva 19 éves battonyai leány vasár-
nap este az Istálló meslergerendájára fel-
akasztotta magát és mire rátaláltak, meghalt. 
A leány öngyilkossága előtt rendbehozta a 
ház környékét, ellátta a rábízott jószágokat, 
azután egy papirosra ezt irta: 

»Amit rámbh'atok. elvégszlrm. Ker< 8%et-
Amikor rokonai rátaláltak, már halott volt. Az 

öngyilkosság mögött romantikus szerelmi tör-
ténet húzódik meg. Sztanoj Vidoszáva, az árva 
szerb leány szerelmes volt egy magyar le-
génybe, aki viszont szerette. A fiu szülei azon-
ban ellenezték a házasságot, de a leány ro-
konai sem nézték jó szemmel a fiút. Amikor 
a fiatal legény tudomást szerzett a leány ha-
láláról. öngyilkosságot akart elkövetni, azon 
az éjszakán kétszer is öngyilkosságot kísérelt 

meg, de mind a kétszer megmentették. 

Hasonló eset tőrtént öttömösőn. Itt egy le-

gény vált meg hasonló okokból az élettől. 
Ifj. Kovács György 21 éves öttömösl legény 
már régóta szerelmes volt egy szép zsellér-
leányba. A legény jómódú szülei ellenezték 
a házasságot n szegény leánnyal és hiába igye-
kezett a legény meggyőzni szüleit, nem kapta 
meg a házassághoz szükséges szülői be'e-
egyezést. Vasárnap hajnalban, amikor még 
mindenki aludt a tanyába, a legény e*y kö-
téllel a kezében felmászott a padlásra és a 
szelelőnyiláson kibújt a tetőre. A hossza kötél 
egyik végét rákötötte a kéményre, a másik 

végéből hurkot font és rátette a nyakára. Ez-

után leugrott a letöröl. A kötél nem en-
gedte, Iiogy főidet érjen, nagyot rándult és 
a kővetkező pillanatban a szerencsétlen legény 
ott lógott a tanya fala mellett, holtan. Ami-
kor a leány megtudta, hogy vőlegénye meg-
halt, öngyilkosságot akart elkövetni, de meg-
akadályozták. " 

Szeneden költse 
el a szegedi 
pénzt, mert 
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