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fizetnie a városnak. 

A temetői szabályrendelet intézke-
dik a központi ravatalozó felállításá-
ról is. Ezt a problémát ugyancsak ne-
héz lesz megoldani. A ravatalozó ter-
vei már készen vannak, impozáns mé-
retben, több nagy helyiségből ál ló 
ravatalozót kiván felépíttetni a város 
és az építkezés költsége f>00—600 ezer 
pengő. Nyers számítással is tehát 
legalább 800 ezer pengőbe Uerü'iie 
s'zeged városának a központi teme'ő-
kert és a ravatalozöház felépítése. 

A városnak azonban nincs e n e 
pénze és az idei költségvetésben sem 
jelöltek ki fedezetet a lemetőkert lé-
tesítésére. Felmerült az a terv. hosy 
t millió pengő bankkölcsönt vesz fel 
a város és ebből vásárolja meg a te-
mető céljaira a százholdas földterü-
letet, valamint a központi ravatalozót 
is kölcsönből épitik fel. A kölcsön 
felvételének ninea elvi akadálya, a 
belügyminisztériumban ugyanis je.rz-
lék, hogy a köztemető létesítéséhez, 
az. esetleges kölcsön felvételét enge-
délyeznék. A temetői szabályrendr let 
megállapítja a ravatalozó igénvberé-
telének dijait is és ezekből a dijakból 
jelentős bevétele volna a városnak. 
t>By. hogy a kölcsönt könnvüszeriei 
törleszteni tudná. 

Mindezek utón szükséges volna, ha 
a város hatósága most már hozzáfog-
na az előkészületekhez és a terveket 
gyakorlatilag íg kiviteleznék, meri a 
temetői szabályrendelet ététheléptc-
fésének napja rohamosan közeleg. Az 
előmunkálatok elvégzésére már nines 
sbk idő. hiszen huzamosabb időt vesz. 
majd igénybe az alkalmas terület k|-
jétblfie. a kölcsön perfcktuálása és 
»* építkezések elvégzése is. Ha a vá-
ros n belügyminiszter által megsza-
bott határidőre: 1948 január 1-én va-
lójában életbe akarja léptetni a köz-
iemétől szabályrendeletet, ugy in'en-
z;ven hozzá kell fogni \t előkészMe-
tefchrz. A szabrtlvrendelet megvalósí-
tását nemcsak a miniszter leirata te-
szi kötelezővé a város számár® na. em 
főképp az. a körülmény, hogy a köz-
pnntl temetőkertre és a ravatalozóra 
közegészségügyi, vallási és sok más 
szempontból is múlhatatlanul szükség 
van. 

Kizárólag fogyasztóknak 

és feldolgozóknak a j án l j a 

választékos 
r a k t á r á t 
férfi és női ruhaszövetek-

ben. w lvmekbcn . vala 

min t az összes texti láruk-

ban 

Holfzcr S. ts Fiai 
I vALLAY A L B E R T UTCA 8. 

Föpostával szemben. 271 

legkiválóbb 

klf«]t6Ca|b«rsoK, b ü k k ö n y 
konyhakerti vetemény és virágmagvvk 

meghízható beszerzése 

Ke-fcC?üs M *nclor 
fűszer és vetőmag szaküzletében — 
AZWSED. TISZA LA.108 KORÚT *L 

A/. írással úgy vagyok, hugj meg 
rengeteg a mondán) valóm, körülbe-
lül most kellene kezdenem, fiatalon, 
hegy megírjak mindent, amit láttam, 
hallottam, amiben benne voltam az 
ötödik évtizedbe bajlo idő alatt. Vesz-
teségem azért niucs, üiszen sok min. 
dent megtisztított a perspektíva, kije. 
geccsedett az, ami érthetetlennek tet-
szett, rapszodikus dolgok komoly tar-
talomhoz jutottak, lángolásokat szer-
ző események megfakultak, kiderült a 
jelentek telenségük. 

Legfeljebb arról lehelne a szó, 
hogy iutja-e az időmből? De itt az n 
szerencse, hogy nagyon sok írásom 
kész van évek óta, azt hittem bal-
gán. hogy kötetekké válnak, azokat 
csak ki kell egészíteni. A kötetekről 
lemondtam, időnként azokból csipe-
getek cgycl-mást ezekre a hasábokra, 
— hát hagyják abba a csodálkozók a 
csodálkozást, hogy milyen termékeny 
vagyok. Biztosítok azonban minden-
kit, hogy a leglázasabb tevékenységet 
a halálom utón fogom kifejteni. Már 
rég porrá váltam, amikor még min i ig 
egymást követik a krónikáira ha lesz 
lep. amelyik reflektál rájuk. Ha igy, 
ha úgy. de érzem, hogy forrásmunkát 
jelentenek kcső búvárok számára, va-
lahol azért megtalálhatók lesznek. 

Nem essay-ket írok, az irodu'mi 
méltatásokat átengedem az azzal fog-
lalkozóknak, én az embert keresem a 
mindeneken felül ál ló Tömörkényben 
épp úgy. mint Mórában. Juhász Gyu-
lában, Békefi Antalban, Cserzy Mi-
hályban. meg a többiben, akikről tt-
ot t elpöty&gtettem már szemelvénye-
ket. Talán segélyforrássá válok igv s 
valamely vonással, esemény elmondá-
sával. embert jellemzéssel érthetővé 
teszek addig meg nem érteit sorokat. 
Ezeket a dolgokat őrzöm a legjobban, 
utoljára akarok maradni, amikor már 
mindenki kielemezte a kielemezendo-
krt. Azt se bánom, ha szerénytekn-
ségnek tartják, mégis vallom, hogy 
esztendőket, pláne évtizedekel töltve 
valakivel, megismerhetjük annyira, 
mintha csak a szellem' produktumai-
kat olvassuk, Sőt az előző ad ériel-
met az utóbbinak. 

Láttam a közéletet, ismertem a 
kulisszáit, kezemben volt * vászon, 
amiből azok készültek. A legkeave'e-
tesebb emlék fűz Kállav Alberthez és 
Lázár Györgyhöz, akik Tisza I.ains 
városalkotó munkáját folytatták. Lá-
zárról is terveztem könyvet, ki kel-
lene egészíteni, befejezni azt. ami ed-
dig megvan belőle Ami alább kö-
vetkezik. az abból való részlet, váz-
latos mutatvány 
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it' nem lehet részletezni, annak olvan 
sok az ágazata. Hatalmas fejezet 
benne maga ez a név: Pillich Kálmán, 
aki a költségvetés tárgyalásakor u.ir-
minc Ülést beszélt ki, ismerve min-
den pontosvesszőt, amit a torony 
matt elhullattak. 

Félelmetes kritikus volt, birhozó 
heroldja száz, tudott kegyetlen lenni 
a legjobb barátjával szemben is. Kái-
lay főispán elválhatatlan társa volt 
(Kállay egyébként szerette emberben 
is a kuriózumokat), mégis megmond-
ta neki a magáét, ha a város erdeké-
ről volt szó. Hát hiszen ez volt a 
dolgok lényege: szenvedélyesen, (sok-
szor reménytelenül) szerette mind-
egyikük a várost, csak azl érje min-
den jó. annak az érdekében voltak 
valamennyien ellenfelek. Ellenségek 
soha, hiszen személy szerint nagyra-
fcecsülték egymást. Oe az egyik, a 
kivül álló. másképpen akarta elérnr 
a közös célt. mint a belül lévő, aki 
felelős állásban lévén, sokszor meg-
kötött kézzel, ki nem kiabálható szem-
pontokból eselekedett akárhányszor a 
jobb hajlama ellenére. Nem szabad el-
felejteni. hogy az autonómia akkor 
shh volt ugvan Vikezdetlon mégis 

másutt dönlöltek a dolgainkban. 

Káliavt sosem bántották a rebel-
lis szónoklatok és a még rebelliaebb 
határozatok. Olyan kielrmizhetel'.en 
arckifejezéssel ült az elnöki székben, 
mint a Mikádó (igy is hívták biza!-
nu-s beszélgetésekben), néha mintha 
bólintott is volna. Az volt az elve, 
hogy mindenki szónokolja ki magái 
kedvére, olyan olcsó mulatság ez. 
hogy embcrtelcnség volna megzavar-
ni. Határozhatnak is amit akarnak a 
minisztérium úgyis úgy dönt, ahogy 
ö javasolja a felterjesztésében. Érde-
mes ezért elvenni ennyi embei örö-
mét, átmeneti dicsőségét? 

Lázárt is sokat piszkálta Pillich 
Kálmán, elárasztotta teivvel, tanács-
csal, valósággal a maga szája ize sze-
rint szerette volna átalakítani a köz-
igazgatást. Lázár azonban impulzí-
vabb természet volt. nem tudott arra 
a fitezófiai nyugodt maga-Hatra He-
lyezkedni. mint ahonnan Kállay néz-
te a világot, — hát összekaptak 

A kivül ál ló azl hitélte volna, 
hogy Lázár csak azért r.eni csinál 
meg valami', meri a kezden.ényezé-
Pillichtől származik. 

— Nem jó a terved. Kálmán. 
Szívta tovább a szivarját. üőbfc 

meghömpölygettc szájában a füstöt 
úgy fújta ki — nyilván azzal szál': el 
minden indulata —, szel'd kék SZP-
mével. amelyről sosem lehetett tudni, 
mit látnak, megpihent egy ponton 

— Mi a nem jó benne* — indn'a-
toskodott nagyon csendesen Pillirb 

— Jaj, mondták a henfenlesck 
most baj lesz 

Nem lett baj, elmondták igéikel, 
még Pillich is kapitulált olykor. 

— Győztél. Gyn-lkáru — mondta 
nevetve —, ahoav jó barátokhoz il-
lik. 
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ami meg klelemezést kiván. Talán tu-
dok majd hozzászólni. De Pillich lá-
zadozott, nekikeseredett. interpellá-
ciói a végtelenbe nyúltak, hogy ilvet 
fesz vele a gyerekkori jóbarát, a va-
dásztárs. méltó pórja a tréfacsinálás-
ban. mikor csengelei kirándulásaikon 
olimpusi magaslatot ér el a dévajko-
dó jókedv s olyan pucérrá vetkőzte-
tik szatíráikban egymást, hogy a 
Röntgen-gép napfogyatkozásra való 
kormos üveg ahhoz képest. 

Volt azonban ezeknek a dolgoknak 
érdekes sallangia. Pillich Kálmán 
akárhányszor tanaszlnlhatta. hooy 
azokban az ügyekben, amiket Lázár 
visszautasított, kifogásolt, a polgár-
mester házi nyomozást rendelt el és 
erélyesen intézkedett. Furdalta az ügy 
lényege, némán elszaladni a fü'e mel-
lett nem akarta s rájött egyre-másra. 
Mindez azonban már ugv tünt fel, 
hogv ő jött rá valamire, nem külső 
befolyás érvónvcsült. Azt. hogy kivül-
ről iöijön valami, akkoriban nem 
szerették. Rainer főkapitány is fleg-
niásan tűrte a sajtótámadásokat és 
nem mozdult. De ha valaki neki adta 
át az újsághoz érkezett panaszos le-
velét s nem fujt belőle szenzációt, a 
legnagyobb lelkiismerettel segitet' a 
bajon. 

Aztán egyszer. 1913 őszén, megbe-
tegedett Lázár. Tóth Fercsi házának 
második emeletén lakott már tizen-
egy éve. bár testvérek között is el-
megy ez. a magasság harmadik eme-
letnek A cstgaszerü lépcsőin feljutni 
pedig olvan fizikai teher, hogy a tel-

jesített munkál csak matematikusok: 
tudnak pontosan kiszámítani. Tóth 
Fercsi bajosguzda, maga is regén) be 
illő egyéniség gyönyörű pulotat épít-
tetett, csak a liftet sajnálta. 

Lázár mégis ragaszkodott ehhez a 
lakáshoz, lehet, hogy a magussaga 
tetszett meg neki. messzire lehel el-
látni ablakaiból, már pedig ö minden 
alkotásában messzire nézett. Botoss 
Jóska sokszor megpendítette a kér-
dést. hogy jó volna valahová föld-
szintre költöznie. Unszolta a csalad-
ja is. de nem fejezhették bt- a monda-
tot, a polgármester közbevágott. 

— Nem, nem! Beszéljünk inkább 
másról. 

Akkor lépett működésben Pilitcé 
Kálmán. 

A másfélniázsás ember nem keres-
hette fel Lázárt, amúgy is nehezen 
mozgott, hát levelet irt neki. rm-g-
hányva-vetve ugy a kérdést, mintha 
a mérnökség valamely intézkedését 
boncolná girizdekre. 

— Gondold meg, Gyurikáin ezt, 
vedd fontolóra azt. Én is szeretnék-
néha vendéged lenni, dc hogy az. Is-
ten csodája révén jussak fel hozzád, 
legfeljebb ha a Bernát kölcsön adja 
nz elevátorát. A toronyira se mehetek, 
fel, pedig nem ártana egyszer onnan 
körülnézni, sose tudja az ember, me-
lyik szemszögből vesz észre valamit, 
azért szívesen lemondok erről a terv-
ről. csak hozzád szeretnék nagyon el-
jutni. A tanácsnokok most a lakásod-
ra járnak ülésre, vendégül láttad már 
ágyad körül az egész kőzigazgattél 
bizottságot, a miniszteri tanácsosak, 
se gyerekemberek, ha lejönnek Sze-
gedre és megtátogatnak, mennyivel 
szivesebben keresnek fel egy földszin-
tes lakásban, mint abban az. ördögto-
ronyban. Hallgass rám. édes Gyuri-
kám, költözz földszintre. 

Mikor igy elrcszletezte a kérdést, 
hogy már jobban nem is lehet, oda-
tette a végére. 

— Személyes inzultusnak veszem 
ezek után. ha nem hallgatsz rám. mi rt 
annak tulajdonítom a makacsságodat, 
hogv nem akarsz látni. 

T.ázár elolvasta a levelet, némely 
részleténél meg is állt. eltűnődött, 
majd azt mondta: 

— Igaza van Kálmánnak, keres-
setek földszinti lakást. 

Hát ez volt az első eset. amikor-
Lázár elfogadta Pillich Kálmán in-
dítványai. 

Májusban el is költözött a mai 
Horthv Miklós-utcában levő Erdélvi-
palotába. onnan irányította a közige®' 
gatósl. 

— Érdekes, mondta, hogy minla 
hozzám járnak ülésre az urak. mindig 
többen vagyunk, mint a bizottsági 'c-
reniben. Itt még nem voltunk határo-
zatképtelenek. 

Állandóan biztatták, hogy javul az 
• állapota, néha jobban érezte magát és 
készülődött fel a városházára. Ugy 
kellett erőszakkal visszatartani. 

— Csak egy kis türelemmel lég j 
még. biztatta Somogyi Szilveszter fő-

1 kapitány. Nem jelenhetsz meg lopva 
a hivatalodban, az ünnepélyes bevo-
nulás lesz. én rendezem meg. A lép-
csőkön kétfelül sorfalat állanak © 
tisztviselőid, te pedig köztük haladsj 
fel. 

Amire azt mondta Fekete Ipolv, 
Lázár »oldalkanonok*-ja, aki szintén 
jól isméi te a polgármester szokásait* 
hogv valósággal hajnalban két s el-
sőnek jelenik meg n hivatalában. 

Jó. jó. csak azl szeretném tud-
ni hogyan gyüjötd össze olvan ko:á» 
a hivatalnoksereget? 

Nem is mozdult ki többet Lázár a 
földszintes lakásból Amikor végre 
elhagyta. még mélyebbre helyezték. 

Sz. Szigethy Vilmos 

Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett fe eségem és 
édesanvánk, 

Deák Sándorné sz. Halász Mária 
varatlauul e,hunyt. Teme1ét= f. hó 29-én d. u. 5 órakor az alsóvárosi temetó 
kápolnájából. Az. engesztelő szentm.sét f. hó 29-én d. e. 11 órakor az alsó-
városi templomban mutatjuk be. O y é a z o l ó c s a l i d . 

MŰVEZETŐT 
keresünk kb. 70—80 munkás ve-
zetésére. Főként Diesel moto-
rok, szivógá/gcnerátorok. autók 
cs az általános gépszakmában 
kellő jártassággal rendeikező 
szakemberek ajánlatát mielőbb 
kérjük. — Fizetési igény és 
származás megjelölendő. Az ál-
lás állandó és azonnal elfoglal-
ható SZ ILÁGYI és UISKANT 

motor és ©épgvára Misk-rle 


