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Juhász Gyula a ravatalon 
Csütörtökön délben kisérik utolsó útjára 

a kultúrpalota oszlopcsarnokából 
(A D álmagyar ország munkatársától.) A szegedi 

városháza tornyán nem lobogtál fekete zászlót 
az áprilisi szel, de a szivekben sötéten komorlik 
a gyász az cinemuit költőért, aki a mindent meg-
oldó, mindent elintéző halál fenségével sápad! 
arcán fekszik a ravatalon és a végtelenség jég. 
hideg nyugalmával várja az első és az utolsó 
tisztességet, amellyel szülővárosa hódol géniusza 
előtt. Juhász Gyula nem volt városi főtisztviselő, 
örökös tagja nem volt „ törvényhatóságnak, nem 
őrizte tarsolyában a szegedi diszpolgárság nemes-
levelet sem és igy a városháza tornya nem hir-
detheti a fájdalmat, amit minden szegedi és min_ 
de.n magyar szin érez, de a művelődés szegcdi 
palotájának ormán szomorúan lobog a fekete 
zászló és ékesenszálló némasággal hirdeti, hogy 
nem a politikai éleinek, hanem a magyar kultú-
rának, amely örök, van siratnivalója. 

RendhlvUli tanácsülés 
Juhász Gyula tragikus halá lának hirc már 

kedden este szétröpült az egész országban. A 
késő esti órákban bemondta a szomorú hirt a 
rádió is. a reggeli lapok pedig a legnagyobb 
megilletődöttség hangján számoltak be arról 
a súlyos veszteségről, amely a magyarságot 
érte. 

Dr. P á l f y József polgármester, aki a sze-
gedi f i lharmonikusok Beethoven-hangverse-
nvén értesült Juhász Gyula haláláról, kedden 
reggel rendkívüli ülésre hívta egybe a váhos 
tanácsát és az ülésen őszinte megrendüléssel 
jelentette be a tragikus eseményt. Á tanács el-
határozta, hogy 

Gyászjelentést adott ki Juhász Gyula csa-
ládja, a város, a Délmagyarország szerkesztő-
sége. a Magvar Téka. 

A részvét 
A tragikus esemény a legmélyebb gyászba 

az elhunyt költő matrónakoru édesanyját, ön-
feláldozó ápolóját borilolla. Özvegy J u h á s z 
Illésné ma s<-m tudja elhinni, hogv fia, akit 
annyira szeretett, annyira babusgatott, nincs 
többé. Rettenetesen megtörte a csapás, könny-
tcleniil zokog kedd este óla szüntelenül. Ki-
sebbik fia. J u h á s z Endre és leánya, K ő -
n i g Pélerné, ál landóan mellette tartózkodnak, 
hogy vigasztalják, ők maguk is vigasztalásra 
szorulnának. 

Közben özönlik hozzájuk az ország minden 
részébe! a részvét, az együttérzés megnyilat-
kozása. A részvéltáviralok már teljesen elbo-
rítják az elárvult Fodor-uccai lakás, ebédlőasz-
talát, amelynek egyik sarkában annyit ült 
hosszú remetesége alatt a beteg költő és réve-
dezett megtört, szomorú tekintettel maga elé. 

Dr. P á l f y József polgármester Juhász 
Gyula édesanyjához a város hatósága és kö-
zönsége nevében meleghangú részvétlevelet 
küldött, amelyben arról értesítette, liogv a 
költőt a város a maga halott iának tekinti és 
végtisztcsségéről a hatóság gondoskodik. 

A ravatal 
A halott költőt a délelőtti órákban helyez-

ték be utolsó lakásába, abba a fekete, nehéz 
tölgyfakoporsóba, amelyet szülővárosa válasz-

tott ki számára. Közben elkészült a Kultúrpa-
lota előcsarnokában a fenségesen szép ravatal, 
a falakat széles gyászdrapériákkal vonták he, 
a csarnokot pá lnúkka l , dísznövényekkel éke-
sítették fel. a ravatal köré hatalmas kandelá-
berekel állítottak. Délután szállították át ide 
a fekete tölgvfakonorsót és helyeztek el a ra-
vatalon. amelyre elsőnek a város hatalmas ko-
szol uját tették. A koszorú széles selyemszalag-
ján a szomorú felírással: 

KOSZORÚS KÖLTŐJÉNEK — SZEGEN 
SZ. KIR. VAROS KÖZÖNSÉGE. 

Nem sokkal később elhelyezték a ravatal 
mellett a Délmagyarorszá^ szerkesztőségének 
koszorú iát. majd egymásután érkeztek a szebb-
nél-szebb koszorúk, az irodalmi társaságok, a 
karátok, az ismerősök utolsó üdvözlete az utol-
só tilra induló költőnek. 

* 

fis elárvultan várja gazdáját az ujszegedi 

Juhász-kúria, amely sohasem láeta még és most 

már nem is fogja látni a költőt. Vedig élel^vJ; 

cz a ház volt egyil; legszebb álma. Gondov édes-

anyja ezt az álmát szerelte volna valóra váltani. 

A Boumgar len-díj megtakarított ősszegéből épít-

tette fel a szerény hajlékot Újszegeden és ugy 

tervezte, hogy a tavasszal elhagyja a Fodor-

uccui bérelt lakást, hogy fiával együtt átköltöz-

zön ebbe az uj házba. Ar uj házba, amely kár-

pótlás lelt volna a régi, palánki, Ipar.uccai Ju-

hász-portáért. Az egész Palánkkal együtt ezt az 

emlékektől terhes házat is fel kellett 'áldozni, 

hogy hajlékot kapjanak az egyetem intézetei, 

örök fájdalom maradt a költő szivében az öreg 

ház elvesztése és édesanyjának szive ugy érezte, 

hogy talán meggyógyul köllő-fia, ha saját haj-

lékába menekülhet . . . A kis ház most már. 

liiálm várja gazdáját, aki a végtelenségbe és ni 

örökkévalóságba költözőit előle. 

Juhász Gyulát, Szeged szülöttét, a 
város halottjának tekinti, temeté-
séről gondoskodik és a belvárosi 
temetőben. Móra Ferenc sir ja mel-
lett díszsírhelyet jelöl ki számára. 

A csiitörtdKi temetés 
A tanács ezután a temetés részieleit is megbe-

szélte. Elhatározta, hogy Juhász Gyulát a 
Kultúrpalota oszlopcsarnokában ravataloztatja 
fel és csütörtökön délben onnan temetteti el. A 
temetési szertartás déli tizenkét órakor kezdő-
dik. A koporsói akkor viszik k i az oszlopcsar-
nok előtt felállítandó ravatalra, amely előli 
elsőnek dr. P á l f v József polgármester bú-
csúztatja el a város nagv halottját a város tör-
vényhatósága és közönsége nevében. A veszte-
ségről. amely Szegedet és a magyar kultúrát 
érte Juhász Gyula halálával, gyászjelentést 
adott ki a város és azt elküldölte a kormány-
nak, a társtöryényhalóságoknak, az irodalmi 
és kulturál is intézményeknek, az irodalmi tár-
saságoknak és a sajtónak. 

A Dugonics-Társaság, amelynek Juhász 
Gyula rendes és tiszteleti lag.ja volt. a teme-
tésen testületileg vesz részt, koszorút helyez a 
koporsóra és a társaság nevében dr. S z a l a y 
József elnök mond búcsúztatót. A Petőfi-Tár-
saság és a Kisfaludv-Társaság nevében dr. 
S i k Sándor búcsúztatia el a magyar iroda-
lom nagv halotlját. A Magyar Újságírók Egye-
sülete leküldi a konorsóra a Jókai-leplet, amely 
az elmúlt esztendők alatt jó egynéhányszor 
megfordult már Szegeden. . . 

Csütörtökön délelőtt 10 órakor gyászmise 
lesz a fogadalmi templomban Jul iász Gvula 
lelkiüdvéért. 

A tábla is felmentette 
Gárgyán Ilonát 

a férjgyilkossági vád alól 

Belvárosi Mozi Csütörtökön utoUi'-a 

G U Ü l O t i n ? Dickens regényének filmvSI-
tozatn. R o n a t d Col lmann. 

Széchenyi Moz i Csütörtök és pénteken 
csak két napig'. A Warner íilmg-yár attrakciója 

Menekülő szerelem 
agy ünnepolt szinészoö nagy szerelme. F5s?.-

K A Y FRANCIS é s LUKACS R A l 

Rád bizom a feleségem! 
JesO'ekel már Arnsltii a Bclváro»l 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
Ítélőtábla Kovács-tanácsa szerdán tárgyalta Gár-
gyán Ilona gyilkossági bünpörét. Mint ismeretes, 

! Gárgyán Ilona, aki az ismert alsóvárosi Gárgyán-
családból származik, tavaly revolverrel agyon-

lőtte férjét, Berta József sofőrt. A fiatalasszonyt a 
rendőrség letartóztatta, majd később a vizsgáló-
bíró szabadlábra helyezte az ügyészség vádiratot 
adott ki ellene szándékos emberölés bünlette cí-
mén. 

A tőrvényszék előtt 

megtartott főtárgyaláson Gárgyán Hona elismerte, 
hogy agyonlőtte férjét, de — mint mondotta — 
a fegyvert önvédelemből használta. Elmondotta, 
hogy férje nem szeretett dolgozni csak ivott és 
mulatozott, közben pedig durván bánt vele. Több-
ször megfenyegette azzal, bogy megöli. Ok nélkül 
féltékenykedett rá és hiába igyekezett lelkére be-
szélni, nem sikerült. Az esetet megelőzőleg a férje 
többeknek kijelentette, hogy végezni fog a felesé-
gével. De már előzőleg is jelenet jelenetet köve-
tett, többizben különváltak, mindég botrányos kö-
rülmények között. Férje többizben bántalmazta, 

kénytelen volt emiatt nem egyszer feljelentést 
is tenni férje ellen, de a feljelentéseket mindig 
visszavonta. A kérdéses alkalommal a férje az 
•uccán csinált jelenetet, majd amikor ő hazasza-
ladt. utánasietett és széket emeli rá. olyan fenye-
gető módon, hogy attól tartott: most érkezett cl 
a sokat emlegetett leszámolás. A revolver ott fe-
küdt a varrókosárban, ezt felkapta és maga sem 
tudja, liogv miképen, elsütötte. Férje a következő 
pillanatban összeesett és meghalt. 

A törvényszék több tanút hallgatott ki. akik 
részben mentő, részben terhelő vallomást is let-
tek a vádlott ellen. A vallomások elhangzása 
ulán az ügyész módosította "a vádat, még pedig 
gyilkosság bűntettére, mert az elhangzott vallomá-
sok alapján ugy látta, hogy a vádlott előre meg-
fontolt szándékkal kyekezejt menszabadulm fér-

jétől. A biróság felmentette a vád alól Gárgyán 

Ilonát, mert ugy látta, hogy 

önvédelcmből használta a revolvert. 

Az ügyész az Ítélet ellen fellebbezést jelentett be. 
A főügyészség a fellebbezést visszavonta, mire az 
elhunyt Berta József édesanyja vette ál a pótma-
gánvádat és most ennek az alapján folyt tovább 
az eljárás. 

A szerdai táblai tárgyaláson 
már Berta József édesanyja, illetve annak képvi-
seletében dr. Eisner Manó képviselte a vádat. Az 
iratok ismertetése után a sértett képviselője ter-
jedelmes bizonyítási indítványt terjesztett elő, 
amelyben uj bírói helyszíni szemle megtartását 
Indítványozta a helyszín pontos Ierögzitésére, a 
távolságok felmérésére, kérte, hogy a széket és 
a varrvkosarat vegyék bűnjelként őrizetbe, jóllehet 
bizonyos, hogy ezeket a tárgyakat már nent talál-
ják meg. de az indítvány éppen ezért bír fontos-
sággal, kérte a rendőrséget megkeresni abban az 
irányban, hogy a revolver kinek a tulajdona volt, 
a vádlott ugyanis azt állította, hogy a férjéé volt, 
holott ez nem felel meg o valóságnak, indítvá-
nyozott ezenkívül fegyverszakértői szemlét is, 
végül sereg tanút jelentett be annak igazolására, 
hogy nem a férje, ellenkezőleg a vádlott víse'ke-
dett durván és gorombán és ö ingerelte állandóan 
a férjét Tanukat kért kihallgatni arra nézve, 
bogy az. asszony házassága alatt felváltva pol-
gári és katonai egyénekkel sétált az uccán és hogy 
nem férje bántalmazása miatt feküdt a kórház, 
ban. 

A biróság a védő, dr. Bnrger Béla felszólalása 
után az indítványt elutasította, mert azokat az 
ügy érdemi eldöntése szempontjából lényegtelen-
nek tartja. A vád- és védőbeszéd elhangzása után 
a tábla este hat órakor hirdette ki ítéletét, amely-
ben 

Jiclubcnhagula uz elsőfokú ítéletei és » 

* 


