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A mórahalmi Gyepsoron 1958-ban 
A Gyepsor tTfmLtt ^ 

a magyar faluhoz, mint 
fényhez az árnyék, örökszép 
regények sokasága született a 
tíz- és százezernyi magyar 
gyepsor lakóinak sanyarú 
életéről. A sárbaragadt »ap-
rószemú* gazfedeles viskók-
ról, melyeknek három örö-
kös, soha el nem maradható 
vendége volt: a csendőr, a 
végrehajtó és a halál. Is-
mertem valamikor magam is 
gyepsoriakat, Bertáékat, 
Kisséket, Fehéréket, ahol 
alig múlt el anélkül a tél, 
hogy ne lett volna szükség 
cukros ládára. Nem fának, 
szénnek, aszalt almának kel-
lett az, hanem koporsónak. 
A cukros ládában deszka is, 
szög is volt annyi, hogy ki 
lehetett állítani belőle egy 
kis gyermekkoporsót. 

Lám, lám, sokszor mi fel-
nőttek is olyanok vagyunk, 
mint a kicsinyek. Letöröl-
jük a könnyeket, s máris tu-
dunk nevetni, sértődötten 
dúzzogni is, s könnyen felejt-
jük, mi fájt még az imént. 
Tizenhárom esztendő csak 
egy szusszantásnyi idő 
a történelemben, s ez is 
elég volt ahhoz, hogy sok 
mindennel együtt feledjük a 
"gyepsort* is. 

A tüdőbaj, ? á g r é s T i : 
nyái már nincsenek sehol, 
lltcatöltés lett a falakból, a 
járda meg az útkövezet alá. 
Nem őrizték meg a névtáb-
lákat sem. Egyiket átfestet-
ték, a másik helyett újat 
csináltak, ilyen és ehhez ha-
sonló felírásokkal: Május 1 
utca, Petőfi utca, Lenin ut-
ca, Tolbuhin utca. S ma 
már tudtommal egész Csong-
rád megyében csak egyetlen 
Gyepsor van: Mórahalmon. 
Itt így nevezik ma is. He-
lyén pár éve még szántó-
földek húzódtak, most meg 
egytől-egyig újak itt a há-
zak. Hogy mégis miért lett 
ez Gyepsor, ez is kiderül 
majd később. 

Az 1860-as években rak-
ták le a község alapjait. 
"Kapitányságot* létesítettek, 
Szegedről kirendelt tisztvi-
selők, rendőrök számára épí-
tettek néhány lakást, hiva-
tali helyiségeket, ahol a 
szegedi, kiskunsági puszták 
népe elintézhette apróbb 
ügyes-bajos dolgát. Vagy 
éppen törvényt ültek felet-
tük verekedésért, tyúklopás-
ért. A templomot 1905-ben 
építették. Az időközben el-
telt 40 esztendő alatt egyet-
len ház sem épült fel a "ka-
pitányság* körül. Csak a 
templom után épített egy-
két jobbmódú gazda házat 
itt a leendő faluban, hogyha 
megöregszenek, ne kelljen 
messzire járniok imádkozni. 
Azután a templom mellett 
hosszában és előtte kereszt-
ben kiépült két hosszú utca 
és építettek még két néhány 
házból álló rövid utcát is. 
Ebben a faluban a múltban 
nem igen voltak szegény em-
berek. A birtokhatár 10 
holdnál kezdődött, s általá-
ban ötven holdig terjedt. 
Vagyis csak ilyen emberek 
szerezhettek letelepedési en-
gedélyt a tanyaközpontban. 
A cselédek, a napszámosok 
hada kint élt a tanyán. 

Mit mond a Meniegi 
mii murin mórahal. mi statisztika? Móraha-

lom önálló közigazga-
iasú községnek — ennek 
a határszéli falunak — 
(nem tévedés) 68 beépített és 
ma is építés alatt álló, szé-
pen fásított utcája van. Eny-

nyi utcának még csak nevet 
adni is nehéz dolog. Hogy 
meg legyen a 68 név, szük-
ség volt még a "Gyepsor-
ra is. Csak ebben az évben 
120 két- és háromszobás 
összkomfortos falusi ház 
épült fel itt. Tavaly pedig 
73. Csak e 193 ház közül 
mintegy 150-nek a tulajdo-
nosa már fürdőszobát is 
építtetett magának. Mint Né-
met elvtárstól, a tanács el-
nökétől megtudtam, utóbb 
újabb 250, három-négyszáz 
öles telket mértek ki, me-
lyeknek a beépítésére jövő-
re kerül sór. 

Most lássuk közelebbről a 
Gyepsort. Nagy — három-
négyszárnyas — frissen fes-
tett és még festetlen abla-
kok alatt ballagok a jár-
dán. Csak úgy találomra 
nyitom meg az egylk kilin-
cset. A kapun belül takaros, 
12 éves forma kislány fo-
gad. Az üvegezett, világos 
folyosón át fehérre síkált 
padlójú nappali szobába tes-
sékel. Anyukája zoknit stop-
pol éppen a nagy ablak előtt. 
Hamar megbarátkozunk, s 
falusi szokás szerint ez a me-
nyecske is panasszal kezdi: 

— Hát van azért itt még 
baj elég. Kívül mán csak jól 
áll a házunk, sokba került 
a kőporozás, de belül, lát-
hatja, még fehérek a falak. 
A duplaajtókat se rég vet-
tük meg. 

— És ezelőtt hol volt a 
házuk? 

Kurta a válasz: Sehol. 
— Hanem úgy látom, ma-

gukat lepipálják itt a szom-
szédék — intek a két szom-
szédos új ház felé. 

— Nem pipálnak azok le — 
tiltakozik a menyecske. Ez 
itt mellettünk a Deák Feri 
háza, traktoros a gépállomá-
son. Szép az övé is, de 60 
centivel rövidebb, mint a 
miénk. 

— Gondolom, jó terméseik 
voltak mostanában? 

— Nem éppen, mert nincs 
is a kerten kívül földünk. A 
párom napszámos, cselédem-
ber volt azelőtt, most meg 
tisztviselő a tanácsnál. 

Átellenben 
ban az ásotthalmi úton túl, 
egy valóságos villanegyed tá-
rul elém. Magas sátortetős, 
alápincézett épületek egész 
lömegc. Újak, s éppen olya-
nok, amilyeneket ezelőtt az 
urak építettek maguknak vi-
déki birtokaikra. 

Most megint az elnökkel 
beszélgetünk és megint csak 
a bajokról. 

— Kivernek már a faluból 
az emberek a vízműért. 
Mert egy törpe vízmüvet és I 

A Rádió 
tánczenekara 
Szegeden 

A Magyar Rádió és Tele-; 
vízió tánczenekara, amely; 
most ü n n e p l i m e g a l a k u l á s a - ; 
nak tizedik évfordulóját, de-; 
cember 1-én, hétfőn este 
órakor bemutatja új műso-"; 
rát a Szegedi Nemzeti Szín-; 
házban. A zenekart Zsoldos; 
Imre vezeti. Közreműködnek 
a legnépszerűbb és a rádió-; 
ból is sokszor hallott tánc-; 
dal-énekesek: Akos Stefi,; 
Hollós Ilona. Zárai Márta; 
és Vámosi János. A műsort; 
Brachfeld Siegfried, a Ma-
gyar Rádió munkatársu kon-| 
ferálja. Művészeti vezető; 
Bágya András, sok népszerű; 
táncdal és sanzon szerzője.; 

egy strandfürdőt akarunk. 
Másfél millió kellene hozzá 
és az évi községfejlesztési 
alapból való jövedelmünk 
csak 600 ezer forint. De már 
eljártunk a dologban. Lesz 
másfélmillió hitelünk a 
banktól. 1960-ra állni fog a 
vízmű, úszkálni lehet a für-
dőben is. Anyag is kellene 
még — folytatja az elnök — 
az új utcák villamosításához. 
Különösen póznákból van 
hiány. Mert a falusi ember 
is úgy van már a villannyal, 
nem találja helyét a lakás-
ban, ha nem ég a villany. 

Csépi József 

M e g n y í l t Fritz Cremer 
s z e g e d i kiállítása 

A Móra Ferenc Múzeum 
képtárában tegnap délután 
megnyitották Fritz órenier 
]:étszeres nemzeti-díjas né-
met szobrászművész kiállí-
tását. Vidéken csak a szege-
di közönségnek nyílt módja 
arra, hogy saját városéban 
tekinthesse meg a neves 
mester nagyszerű alkotásait. 

Megnyitó beszédet Dénes 
Leó, a Kulturális Kapcsola-
tok Intézetének alelnöke 
mondott. Az ünnepélyes 
megnyitón megjelent a vá-
rosi tanács és a városi párt-
bizottság több vezető képvi-
selője is. Már az első na-
pon sok látogatója volt a 
művészi kiállításnak. 

A budapesti fúvósötös 
a „C" sorozat 

első hangversenyén 
A bérleti hangversenyek 

"C« sorozatának első kon-
certjére kerül sor novem-
ber 29-én, szombaton este 
7 órakor, a Zeneművészeti 
Szakiskola hangversenyter-
mében. A koncert műsorá-
ban Bach—Vaszy Pastoralés 
fuga-ját, Danzi fúvós-ötösét, 
Ibert három rövid darabját, 
Mozart B-dur divertimentó-
ját, Lajta két szerzeményét 
és skót dalokat hallhatunk 
Török Erzsi Kossuth-díjas 
énekművész, valamint a bu-
dapesti fúvósötös (Jeney— 
Szeszler—Meizl—Ónozó—Hara) 
előadásában. 

/
ászi Oszkár a szlovák kérdésben tanácskozásokat kez-

dett Hodzsa Milánnal, a Csehszlovák Köztársaság 
teljhatalmú budapesti követével. Hasonló céllal a fővárosba 
érkezett Maniu Gyula, az aradi román nemzeti tanács vezé-
re is. 

Januárra tűzték ki az új nemzetgyűlési választásokat. 
A kormány elhatározta, hogy bevezeti a munkanélküli 

segélyt: a férfi szakmunkásoknak napi 10, a nőknek 6 ko-
rona segélyt adnak. A segélyezés körül később nagy harcok 
dúltak, s ezek jelentősen hozzájárultak a néptömegek forra-
dalmasodásához. 

A Délmagyarország írja: »Tengerészkatonák! Csütör-
tökön délután 3 órakor gyűlést tartunk a Munkásotthon-
ban (Fekete-ház), amelyre meghívjuk az összes Szegeden 
tartózkodó tengerészeket.« Köztudomású, hogy a katonák 
legöntudatosabb, legforradalmibb csoportjait a tengerészek 
alkották. 

Dettre János egy nála járt küldöttség előtt fölvetette 
a polgári pártok — a Károlyi-párt és a Radikális Párt — 
egyesülésének gondolatát. Kijelentette, hogy szerinte csak 
két pártra van szükség: egy polgári és egy munkáspártra. 

A Szegedi Napló »Egy fölösleges tanács-' címmel bírálja 
az ún. Nők Tanácsát, amelyet Reök Ivánné s több más sze-
gedi »úriasszony« kezdett szervezni, demokratikus címke 
alatt, s mint később beigazolódott: ellenforradalmi céllal. 

Újból terjed a spanyolnátha. 

Próba népszámlálás 
lesz a megyében 

Mint ismeretes, a közeljö-
vőben népszámlálást tartanak 
Magyarországon. Ennek előz-
ményeként több megyében, 
így Csongrád megyében is 
próba népszámlálásra kerül 
sor egyes adminisztratív 
módszerek kikísérletezésére. 
Értesülésünk szerint a me-
gyében a próba népszámlá-
lás a jövő év első hónapjai-
ban kezdődik a kijelölt köz-
ségekben. A számlálóbizto-
sok adatokat gyűjtenek a 
népességre és egyéb fontos 
kérdésekre vonatkozóan. A 
próba népszámlálás eredmé-
nyétől függően alakítják 
majd ki a helyes adatfelvé-
teli rendszert. 

— A B ü k k f e n n s í k o n . ikíszütt 
sz 500 m é t e r hooszú d ró tkö té l -
pá lya R f a a n y a g tovább í t á sá ra . 
A köté lpá lya munkábá l l l t á sáva l 
t.z eddig nehezen megközel í t -
he tő he lyekrő l is e lszál l í that-
j á k a k idön tö t t fát . n a szál -
l í tás Jóval k ö n n y e b b és o l -
csóbb. 

Örömmel jöttem Magyarországra 
Beszélgetés L. N. Derjugin professzorral 

L. N. Derjugin egyike annak a 25 szov-
jet tudósnak, akik a hazánk és a Szov-
jetunió között létrejött kulturális csere-
egyezmény keretében Magyarországra lá-
togattak és látogatnak. Derjugin professzor 
a Kultúrkapcsolatok Intézetének meghívd-

— Közkívána t ra megismét l ik 
a T isza tá j i roda lmi Színpad Ka-
r in thy -e s t j é t bé r le ten kívül i elő-
adásban . December 1-én. hé t főn 
es te 7 ó r a k o r Ismét h a l l h a t j u k 
K a r i n t h y nagysze rű versel t , atí-
lusparódlá t t é s karco la ta l t 
Ascher Oszkár Kossu th -d í j a s 
e lőadóművész , a leghiva to t tabb 
K a r i n t h y - l n t e r p r e t á t o r k ö z r e m ű -
ködésével . | 

sára a budapesti Műegyetem elméleti vib 
lamosságtani tanszékiének vendégeként há-
rom hetet tölt nálunk. Ebből a három hét-
ből két napot szentelt arra, hogy eljöjjön 
Szegedre, s beszélgessen szegedi fiziku-
sokkal. 

— A moszkvai repülőmérnök-képző in-
tézetben dolgozom — válaszolt kérdésünk-
re. Az elméleti villamosságtan tanára va-
gyok. Magyarországra örömmel jöttem, 
hiszen ez az ország világszerte ismert 
magasszinvonalú rádiótechnikájáról. Hogy 
ez valóban így van, arról személyesen 
győződtem meg a budapesti elektromos és 
rádióműszaki üzemekben. Fővárosi ven-
déglátómnak, Simányi Károly, a Műegye-
tem elméleti villamosságtan tanszéke ve-
zető professzorának könyvét jói ismerem, 
s most hasznos eszmecserét is folytathat-
tunk erről a jelentős munkáról. 

— Horváth Jánossal, az önök egyete-
mének, a Szegedi Tudományegyetem ter-
mészettudományi karának professzorával, 
az elektromágneses térelmélettel kapcso-
latos kutatásairól beszélgettünk. Megidto* 
gattam Budó Ágoston professzor intéze-
tét, a Kísérleti Fizikai Intézetet is. a 
szegedi fizikusokkal folytatott eszmecse-
rénk, úgy érzem, számomra is igen hasz-
nos és eredményes volt. 

— Nagyon sajnálom, hogy ilyen rossz 
az időjárás. Budapestből, Európa egyik 
legszebb fővárosából is igen keveset lát-
hattam, mert az ittlétem óta eltelt 10 nap 
alatt vagy esett az eső, vagy pedig kőd 
volt. Remélem, ha legközelebb Magyar-
országra — és Szegedre — jövök, nem fog 
rossz idő akadályozni abban, hogy tüze-
tesebben szétnézzek, megtekintsem e vá-
rosok nevezetességeit, gyönyörködjem 
szépségükben. 

(P—p) 

Siklós János: 

A MEGTALÁLT ÚT 

Vasárnap zárul 
a Nemzetközi Fottikiá'ltíús 

A Nemzetközi Művészi 
Fotókiállítás iránt változat-
lanul lart az " érdeklődés. 
Csütörtökön vásárhelyi, szen-
tesi, mezőkovácsházi cs 
kecskeméti diákcsoportok te-
kintették meg a kiállítást. 
A két héttel ezelőtt meg-
nyílt kiállítás vasárnap este 
zárul. EJTŐ a napra újabb 
vidéki látogatókra számíta-
nak. A békéscsabai IBUSZ 
levélben máris bejelentette, 
hogy a kiállítás megtekinté-
sére népes csoportot szerve-
zett. Az IBUSZ utasai va-
sárnap, a délelőtt fél II óm-
kor érkező menetrend sze-

rinti vonathoz csatolt külön-
szerclvénnyel utaznak Sze-
gedre. 

A fotókiállítás szerves ré-
szét képezi az ugyancsak 
nemzetközi anyagból váloga-
tott színes dia-képek bemu-
mutatása, amelynek utolsó 
vetítése ma, pénteken dél-
után 5 órakor lesz a Báb-
színházban. 

A Szegedi Fotóklub tag-
jai szombaton este 6 órakor 
kollektíve tekintik meg a 
kiállítást dr. Lajos Sándor, 
a művészeti bizottság elnö-
kének tárlatvezetésével. 

J^edvetlenül ébredt, az éjszakai családi vihartól, meg 
az ideijiyugtató méregtől. Kábán, révülten teklnt-

í getett a szobában, idegenül hatott az egyetlen megszokott 
helyiség berendezése. Nézte a faragott fekete szekrényt és 
úgy tűnt előtte, hogy a két ajtó szemmé változott rajta 

lés a dombos homlokcsont mögül szigorúan figyelik mozdu-
I latait. A kerek asztalka, meg a két szék megindult a ma-
I gas hengeralakú vaskályha irányába, lassan, bicegve ha-
lladtak a bútorok. 

Az olvasólámpa sárga, erőtlen fénye bántotta a szemét, 
I amint az éjjeliszekrény tenyérnyi felületén levő össze-
ívisszaságot szemlélte. Elkapkodott írásra jellemző sarkos 

betűkkel, lefelé hajló sorral címzett boríték, kis üvegecske, 
| egy bögre víz. kis kanál, üres tányér. Elfordult. A másik 
' rézágy megvetve, érintetlenül, csak a tiszta pizsama hiány-
jzik, pedig délután odakészítette. Azután a kis gyerek rács-
; csal körülvont fekhelyére tévedt nyomott, zavaros értel-
; me. Gesztenyés hajú, erős, sűrűhúsú kisfia egyenletes 
;légzése nyugtatta. 

— Fázik a gyerek. 
Meglepődött a falakról visszacsapódé érdekes hangtól. 
— Milyen furcsán beszélek — érezhetően duzzadt nyel-

|vét tapogatta fogsorával. 
— A sok gyógyszer. Igon a z . . . 
Kilépett az ágyból, betakargatta az alvót, az asztal-

ihoz ment. fogta a kézitükröt, ágya szélére ült és az éjjeli-
t szekrényen égő lámpa fölé hajolt. A tükörből viaszos szí-
j mi. mély redftkkel erezett arcának tört vanásait nézte. Sö-
Itétszőke fésületlen haja vadon nőtt erdei bozóthoz hasonlí-
tott. duzzadt szemhéja elfogta acélszürke szemének íé-
!nyét. 

— Negyvenötéves öregasszonynak látszom, pedig hu-
• szon hét sem vagyok. Megöregedtem testben, lélekben. 

J ? aradinak érezte magát, mintha két napig egyfolytá-
ban szener lapátolt volna. Letette a tükröt, az ab-

lakhoz lépegetett és kinyitotta a barna spaletta egyik szár-
nyát. 

— Reggel van, szürke, komor reggel — sóhajtott és ér-
dektelenül nézte az ismert utcát. 

A hideg eső egyenletesen kopogott az ablak külső bá-
dogpárkányán. a vizes járdán gyalogos emberek siettek, 
kabátba húzott nyakkal, aeaaonyok, lányok eeernyák aktit. 

A közeli gyárakhoz iparkodtak. Egy-egy autó suhant el a 
széles betonúton. 

— Boldog emberek, örülnek az életnek, saépne lát-
ják a kopár utcát — fogta fel tisztuló értelme az elé - tá-
rulkozó képet, összefüggést keresve a szomorú ösz és ki-
látástalan élete között. 

— Egyforma üresek és céltalanok vagyunk, én meg az út. 
Vizestollú veréb röppent az ablakhoz, sárga-szürke 

csőrével sebesen kopogtatta a nedves horganylemezt. Ét-
ket keresett. O szektatta ide a kis madarakat, mert olyan 
érzése volt, hogy ezek a hontalan, kiszolgáltatott csöppságek 
is hazulról repültek Ide, megérezték az otthoni szagol. Etet-
gette őket és nekik panaszkodott, hogy azután mindjárt 
szégyenlősen elpiruljon csacsiságán. 

— Kis butám. Adnék enni, de nekem sincs, a mozdulat 
is nehezemre esik. Kis hontalan madaram. 

Milyen rossz is lehet az élete egy verébnek. Ott al-
szik, ahol megéri az estét, óvatosan kémleli a várható ve-
szedelmet. Reggel elkezdi, röpdös táplálókért, keres, haj-
szol, hogy ne forduljon le éhében az éjjeli eresz alól, vagy 
nappal a faágról. 

Mégis csak jobb neki, mint énnekem — hasonlítgatta 
helyzetét a tepogó madárhoz — mert neki nincs értelme, 
nem tud szellemet teremteni és ennélfogva nem marja kim 
gyötrődés. 

Q ondoUitai szabálytalanul forgolódtak, logikai üesae-
függések, átmenetek nélkül változtak, ösz kopasz-

totta jávor- és kőrisfák a férjétől megszokott dicsőítő jel-
zőkkel szemben sivár, rideggé, kibírhatatlanná teremtették 
az utcát, meg a várost. 

Visszaemlékezett Vilmos dicsőítő megjegyzésedre, szinte 
hallani vélte és önkéntelenül elmosolyogta magát. 

— Látod, milyen más itt minden? Hiába Bonn, a Nyu-
gat városa, nem koszos, gyertyafényű Budapest és még 
kevésbé lapos, tunya Szeged. 

r- Igen, ezek az utcai kerítés-oszlopok valóban párat-
lanok — mondaná most Vilmosnak, ha itt lenne. 

Szegednél nincs szebb város — ifédelmezte születésé-
nek helyét, — a Tisza, régi emléket örzö Sárga. Bakfis ko-
ra, a Szilléri sugárúti kis házikó, ahol meglátta a napot, 
anyja arcát. 

— Mozdulatait soha nem felejtem el. Szegény apám. . . 
— sajogták benne a felelevenedett gyerekévek és ezekről 
olyan áhítattal, újraéléssel beszélt, minit valami kincsről, 
amíIlye 1 kívüle senki más nem rendelkezik. 

— Na jól van, ne nacionalistáskodjál, az emberek egy 
része azt tartja legszebb helynek, ahol meglátta a világot, 
ahová gyerekéveinek emlékezetes élményei kötik. Ez tel-
jesen impresszív, szubjektív dolog - fölényeskedett 
amikor -otthont emlegette előtte. 


