
llÚziók
lden azért is hálálkodni
:llett a fogadalmi ünne.
:n, hogy a gondviselés
egkímélte a várost hábo-
;kban és forradalmakban
: írtózatoktó|, emberi ór.
ngések borzalmaitól.
nelyek közt nem szent-
g' de tipornivaló olcsó
ngy az éIet. (1922)

koÉesÍogóso
dés könnyű és felelótlen
:repét vették át most a
üogh páter alkalmazo!
. A komoly mértéktartó
rálatnak helye van,
rnban a túllicitálás fele-
len módszerét alantas
rgulatkeltésnek kell mi.

(r947)

l Íöbb ÚÍ
íkra teljesítették, ebből
|usz tíz száza|ékot a
rx tér szolgáltatta' Az
d útépítés ugyanis nem
repelt a tervekben.
|geteg az üres hely az
ai fasorokban, mivel
r pótolják az elpusztult
tt. A tavaszi fásítási ak-
lan 1200 fát ültettek a
rsban. (1972')

I vagy?

Benke Norbert

ban vitte magával, cuc.
pedig egy zöld sporttás.
L csomagolta. Egy lila
í, női, elöl-csomagtartós
ntain bike-kerékpáron
lt neki a világnak. Az
és fia gyakran járt
grád megyében. A Sár.
üdülőjük van' de csó.
.al a határtól egészen
tgrádig bejárták a Ti.
vagyis Norbi jól ismeri
yóvidéket. Benke Nor.
ek most egészen rövit|,

AmÍ a berlinÍ Jekete . rrregqrE szemejlerqK(

Jíize]böI kÍnaradt Ínitöl bilizlil
7 mikor meghalt az én jó banÍtom, Bakó Andrós kiil-.n' ft| tel^etrtam egJ frizetet a g!ószommal és az ő tör-

téneteivel Berlínben Íogtam i muntaúhoz liz volt,
e-leinte ragyogó és véres, később nyirkos i' outot,,.
Nem minden történet keriilhetettübía afiizetbe. Akad.
nak tiirténeteb amelyekről pélúíul egyizerűen megÍe-
led'leeÚem. Mint.péIúÍul errőL onnőn kezdem, űgt
millen nyomorult egy alak ís tud lenni az Iró. Egyszer
egl tópartí vóroskóban vollam irodalmt tanócíkozó-
son. A tó dögliitt volt. Ealott és zöld vtÚijkiir, frirdőző
eq1 

17ú! se. A tóparton viszont a bodegók, o pő,,,,y,-
':.tÍ! ,.: 9 kísbüfék még lékgezÍék o t,ö"i,,i sör és a
sühkolbdsz illaafu. Hót Ie kietett oda meníi. Egy dét-
t1fuí7 nev9s' k9moly Író tartou fiilolvastíst a tapőrti u.
borban. MegftÍradtam a mondatok szeltd óraáósiban,
s óvatosan kisurrantam az előadóterembőt. A tiparti
bodegókra gondoltam. Ilanem a következő pilla,itto,
halk nyiiszÍtést hallottam. Mintha a vilái niffeléről
s-zóIt volna egy elveszteÍt IeIkecske. Megrózűm i7"i,^.
S akkor újra fiilhangzott a nyüszttés. botta-os1i rut-
ségbeesett hangocska. Egy gyermek hangja! Gyanút
foqtam, s a szemközti melléihetységbe bfiem.-ítiaat
Klóros csönd, senki nem felel. bsak az irók pisiie rr-
melgetektt locsogva a piszodrból. HalIó, hailó!"Apa,
:al@na! egyszefTe oz egyik mellékhelységből. Benyi.
tottam. Négyéves forma kisfiú iiaögéh a v1cékagylón.

A1la nem törli ki afenekem, mondta.

' Es nézett rdm. MegvizsgtilÍam. Valóban. Kis barna
büszke kolbósz alatta. Könny a szemében. Kitiirijltem a
cle:::k t!le(t' lz apa jó két óra múlva tért meg a
partróI, alkoholtóI és napfénytől boldogan'

No és a Béluka, kérdeÚem tőle.
Eszelősen a fejéhez kapott.

lzenhéges úristen, a badibanfelejtettem a gyereket!
Ez.az tró ,,ug!.IÍ voh ugyan, de iem aafiarorczó-

gon lakott. Van ilyen. Ez az tró Röszkétől íí dékbb,e
Iakott. EozztÍ atazott el egtszerBakó Andrtús köhői es-
tet tartani. Bakó ólÍalóban ijrömmel és szorongya uta-
z1tt. Ez.rytúr csak ígt volÍ. Abban a déli orsaÍg"ban ak-
ko1 nuúr kepetlen és véres luÍboni ífia. Mé; most h
talólnak tömegsírokat, és a sebek flújnak és iem gyó-
glulna!. Azon a ftildön otyan , gyűIöl"t, minthZ az
!,y.aÍ:ne! szÍvnók magukba a cseisemők. Ide utazon
?:ró'.Ji,Iolvasott nóIuÍny vercet, pipózott és beszélge-
tett, okosan vóIaszok a kiizönség iirdéseire' meli tar-
dések első sorban az éIat értelmére, a kökéízet 

"ili,Í,o,a köhő feladakÍtra votutkoztak. Bakí összevoita a
szemöaökét és vóIaszok. Az ő életének az éftelme a
plté1zet, miközben a kiihészetének az értelme az élete.
Ennyi, kiirüIbelül. Este aztón jól beittak venaagl,ftaia-
val, az tróval Bakó másnap vonattal utazott vísíza ize.
gedre. Aztró, aki egysler a vécébenfelejteue a glenne.
két, megmutaÍta Bakónak, metyik v:onattal tériőt hazs.
A restiben ittak még valamiÍ. AzÍdn Bakó ftilszóllt. bú-
csút intett, kényelmesen elhelyezpedett, is lehúnyta a
szemeit. AzhÍn mert köIÍő volt, mégcsalhatatlan, föInyi-
totta. Idegen kiilvóros suhant a vonatablak elau. úég
éppen az utolsó kiilvórosi últomósnól tesruíllhatott. Az-
tón dadogva, a diihtől remegve hívta a vendéghÍtójóÍ.
Szinte .hörgött, ahogy mondta. Az a vongt, o-í,,1i;ttit-
tette, éppen a luúboniba tartott.

o TőrsashőzokróI a TÍsztelt Ház

A nyóri csúcsidóben oió| mutot,, egy i

rlatÍJZ-ú- Ü,,,,^

Kiszely GyörgY
p]oÍesszoÍ elhunyt

Súlyos veszteség érte a
Szent-Györgyi Albert or.

gének köszönhető a hazai
humángenetikai kutatások

Vórosszerie gombo
módro szoporodnok oz
i||e9ólis szemét|erokók.
Egyre röbben viszik oz éi
|ep!e olott o kü|önbiizó
féle hu|lodékoko| elho-
1Yogo|r terÜletekrc, gon-
dozoilon porkokbo illet
ve eldugottobb rerekre.
A nyóri melegben oz ó|.
|ori'rctemek, éietmorg-
dék, volominr kÜ|önfó.
le kisebb vól|olkozósok
me!!ékrermékei nemcsok
ferle|mes bÚzr óroszrq-
nok mogukbó|, honem
o iórvónyokot ieriesztó
rógcsólók és rovorok
ideólis búvóhe|yéÜ| is
szo|gólnok.

A viírosban íok vadlerakó
,jizemel'', a Szélsó sori Bika-

tónál például naponta 60-70
köbméter hulladék gyűlik
össze. A Vám téren az idósek
otthoná mellett álló konté-
nert a Környezetgazdálkodá-
si Kht. múlt csütörtökön el-
vitte, de sokan még mindig
utánfu tókkal, kerékpárokkal
oda hordjrák a szemetÍiket. A
lakók az'élviselhetetlen brjz
miatt nem szellóztethetnek.
Több idős ember rosszul lett
a rothadó dögök és ételmara.
dékok szagától. Egy ilyen
szeméthegy elsziállítása több
százezet forintba kerÍil na-
ponta. A vám téri konténert
azért szljntették meg' mert aZ
ürítéséért nem fizetett senki,
nem volt gazÁája. Pedig az
ürítés uüín pár órával már úi.
ból tele |ett. Ha aZ olthon
dolgozói megkérték a szeme-

Ex libris Son
o Munkotqrsun|<tól

A könyvtr{rát Szegednek
ajándékozó Somogyi Kiroly
felbecsülhetetlen értékű gyűj-
teményének minden évben
n'ás.mís részletével ismerked-
het a közönség - a.fudós
könywáros' Na7y Eruébet jG
volríból. A Somogyi-könyv-

üírban nyaranta megrendezett
kiálításai valódi művelódés-
történeti kincsestiárak.

Aki nászínja az idót' hogy a
könyl'tír csendjében és hrÍvó
sében btingéssze a ua|ókat és a
látnivalók ktizött eligazító
jegy zgteket. érdeldeszítő idG
utazással ajándékozza meg

Töruénv ü lrlll


