
Becsén is „dolgozik" 
egy gázvulkán 

Az algyői olaj és gázkitö-
i ;s nem az egyetlen ma a 
ouna—Tisza-közén. Az új-
vidéki Magyar Szó egy Be-
cse—Zentá közötti gázkitö-
résről közöl riportot, amely 
november óta ,,prüszköl", 
100 atmoszférára becsült 
nyomással Fülsiketítő zajjal 
tör fel a gáz, naponta 700 
ezer köbméternyi széndio-
xid. A helyzet ott annyival 
egyszerűbb, hogy gyúlékony 
gázt nem tartalmaz a kút, 
mérgezéstől nem kell tar-
tani. 

A jugoszláv szakemberek 
tervet készítettek a becsei 

gázkráter elfojtására, de 
leghamarabb január végére 
jósolják a sikert. Ügy ter-
vezik, hogy a kitöréstől 30— 
50 méterre lefúrnak á gáz-
rétegig, és nagy mennyiségű 
vizet préselnek le. A víz ott 
megfagy, jégdugót képez és 
elzárja a kitörési útját. 

A Becse környéki talaj 
rétegek másutt is tartalmaz-
nak széndioxidot. Hűtőhá-
zak működtetéséhez, ener-
gia termeléshez lehetne fel-
használni, de ilyenfajta be-
ruházás iránt a Magyar Szó 
szerint nincs érdeklődés. 

Küldöttségünk 
Moszkvában 
Szombaton reggel Ilku Pál 

művelődésügyi miniszter ve-

zetésévei küldöttség utazott 

Moszkvába, a magyar—szov-

jet kormányközi kulturális ! 

együttműködési bizottság ; 

soronkövetkező ülésére. A 

tanácskozáson megvitatják a 

két ország együttműködésé* 

— egyebek közt az irodalom 

a könyvkiadás területén, va-

lamint a nagyobb rendezvé-

nyek 1069—1970. évi tervét, 

különös tekintettel a Magyar 

Tanácsköztársaság kikiáltá-

sának közelgő 50., hazánk 

felszabadulásának 25. és Le-

nin születésének 100. évfor-

dulójára. 

A térképen nem található 
Darvas József új drámája 

A piactéren megderesedett, 
üres elárusító asztalok áhí-
toznak almával, sárgarépá-
val, karalábéval, túróval, to-
jással, miegyébbel máskor 
oly gazdagon megrakott lá-
dákra, kosarakra. Csakúgy, 
mint a dermesztő hidegben, 
karjukon lógó szatyorral cél-
talanul ténfergő háziasszo-
nyok. Egy-két asztal mögé 
merészkedett be csak néhány 
dorozsmai, szőregi vagy tápéi 
nagybajuszú öregember, min-
denre elszánt Mari néni. ö k 
sem topognak sokáig, ha nem 
) el el félórán belül a méreg-
drágára megszabott áru, el-
i idulnak vele az utcák felé. 
I 'ár ismerős háznál még a 
piacinál is jobb áron elad-
ják, s mehetnek haza. Gon-
dolatukban a konok elszánt-
tág: 

— Dehogy jövök én ide, 
míg ki nem tavaszodik. 

A téren ónnótlankodó né-
hány bódé és a „maszeksor" 
tíz valahány ponyvasátora 
majd csak 7 óra után, 8 óra 
felé nyit. Némelyik akkor se. 

— Zirna van, kérem — 
mondja sátra előtt az egyik 
elárusító. Lábán, cipőjére 
húzva a tápéi gyártású, bun-
kónvi gyékénymamusz. 

— így még kibírható va-
lahogy, bár a reuma mégis 
bennem van. 

A tér másik, mázsaház fe-
löli oldalán a hosszú, igen 
csinos pavilon ablakai mö-
gött olajkályhák adnak kel-
lemes meleget a vasalt fehér 
köpenyben sürgölődő elárusí-
tóknak, meg a bőven tárolt, 
magukat kínáló áruknak. A 
MÉK nem várt tovább, de-
cember 20-ára felépítette ezt 
a pavilont, amelyben zöldsé-
get, gyümölcsöt, élelmiszert, 
frissen sült hurkát, kolbászt, 
jól fűszerezett forralt bort 
kaphat a piaci vásárló. Az 
egész piacon ez az egyedüli 
valamire való üzlet. Van is 
vevője! 

Na meg az italárusítók-
nak. Forralt bor, hideg bor, 
kimért és palackozott égetett 
ital, itt-ott feketekávé is fo-
gyasztható. A csoportok fő-
leg ezeken a helyeken ala-
kulnak ki. Persze, a piacnak 
nem az italmérés a rendel-
tetése! S ha már itt tartunk, 
hadd idézzem az előbb emlí-
tett Mari nénik, s az ered-
ménytelenül kószáló venni 
szándékozók többször elhang-
zott kérdését: 

— Tessék mondani, miért 
nem árulnak itt sehol citro-
mos teát, forralt tejet vagy 
kakaót? 

Meg azt, hogy: 
— Hol lehetne megmelegí-

teni a biciklin lefagyott lá-
bamat? 

És ismétlődő sürgetéssel: 
— Kézmosót, WC-t hol 

lelhetünk. 
A Marx térre „bemerész-

kedő" kistermelőkkel, válla-
l.-ti és szövetkezeti elárusí-
t'"'kal, vásárlókkal, a piaci 
h lypénzszedőkkel cserélt vé-
li -nények nagyjából rámu-
tr'nak Szeged oly kevésszer 
emlegetett, inkább takarga-
tf tt piaci helyzetének ma-
g arázatára. 

— Tíz forint helypénzt fi-
zettem a garabolv tojásért. 

— Hatvan forintért bére-
lem havonta ezt az asztalt, s 
naponta ládánként fizetem a 
helypénzt az a lmáért 

1969 január: 

I 
— Téeszünk ötven forin-

tot fizet havonta a pavilon 
által elfoglalt helyért, de sem 
vizünk, sem WC nincs a kö-
zelben. 

Így az eladók. 
— Meg is értem, hogy ha 

alig van felhozatal, ami van, 
az drága. De nem esik jól, 
persze, a nagyobb kiadás. 

— A tojás árába, az a lma 
árába a helypénzt, a dide-
regve eltöltött időt is bekal-
kulál ják az eladók. 

— Végül is mi, fogyasztók 
fizetjük meg az elhanyagolt 
állapotokat, amelyeken még 
csigaléptekkel is alig válto-
zik valami, hosszú évek óta. 

Ez a vevők véleménye 

— A hely pénztarifa nem 
tér el a többi hasonló váro-
sétól. Debrecenben, Pécsett, 
Kecskeméten is nagyjából 
ennyit fizetnek. Van, ahol 
még többet 

— S a helypénzfizetés 
szempontjából sehol . nem 
tesznek különbséget kister-
melő, kiskereskedő, ál lami 
vállalat, földművesszövetke-
zet és a téeszek között 

— Igaz, hogy például Pé-
csett fedett csarnokokban, 
higiéniai szempontból sokkal 
jobb körülmények között 
árusítanak. A többi helység-

ben ls jobb a kommunális 
ellátás az itteninél. 

A helypénzszedők, a ke-
reskedelmi felügyeletet ellá-
tók mondják el ezeket 

A városi tanács kereske-
delmi osztályán kész tervek 
mutatják, hogy végig teljes 
tetővel fedett szilárd fala-
zatú pavilonsort építenek, 
melyhez előreláthatólag az 
idén hozzá is fognak. Több 
mint ötmillió forint lesz en-
nek a költsége, amelyhez 
mintegy 20 százalékos arány-
bein hozzájárulást kérnek a 
leendő használóktól. A kis-
kereskedők és a piacon áru-
sító kisiparasok többsége 
ugyancsak pavilonsorok épí-
tését vál lalta A tervek még 
januárban elkészülnek. Szer-
vező a KISOSZ, illetve a 
KIOSZ. Néhány téesz nem a 
tanácstól akar pariion bé-
relni, hanem maga épít Bő-
vítik a víz- és világításháló-
zatot is és tervbe vették egy 
jó külsejű mosdó és WC épí-
tését is. A tanács kereske-
delmi osztálya most dolgozik 
az ú j rendeletem, amely a 
helypénztarifát is az adott 
állapotoknak megfelelően 
szabja majd meg. 

K. i. 

Tavaly tavasszal Végh An-

tal, az ismert fiatal író ri-

portot tett közzé a Valóság 

hasábjain egy kis nyírségi fa-

lu, Penészlek mai állapotá-

ról. A szociográfiai eszközök-

kel komponált írás megdöb-

bentő képet festett a kis falu 

elmaradottságáról. A riport 

vihart kavart. Tiltakozott a 

falu és tiltakoztak a megye 

vezetői: Végh Antal nem az 

igazat írta. Tekintve, hogy a 

riport csak részlete volt an-

nak a nagyarányú szociográ-

fiai kutatásnak, amit a fiatal 

író, mint a rövidesen meg-

induló Magyarország felfede-
zése című könyvsorozat 

egyik kötetének szerzője, 

szűkebb hazájában, Szabolcs-

ban végzett, Darvas József, a 

sorozat szerkesztője, hogy a 

további kutatás normális fel-

tételeit biztosítsa, maga is el-

látogatott Szabolcsba és a 

szóban forgó kis faluba, Pe-

nészlekre. Élményeit a Kor-
társ szeptemberi számában 

írta meg. Ez a riport — ha 

lehet —, még izgalmasabb, 

mint a vitát kiváltó eredeti. 

Kiderült, a penészleki ügy-

ben nemcsak az a megdöb-

bentő, ami a faluban van, 

hanem az is, ahogyan ezt a 

valóságfeltáró-felfedező ri-

portot a helyiek, a falusiak és 

a megye vezetői fogadták. 

Darvas József szabolcsi él-

ményeiből drámát írt. Drá-

májának anyaga a szeptem-

beri riport. Szerepelnek ben-

ne az ügy összes fontos sze-

replői, a Kortársból jó l is-

mert alakok, az öreg igazga-

tó-tanító, a kis védőnő, a vi-

hart kavaró cikk szerzője, a 

megyei pártbizottság titkára 

és még maga a szerző, Dar-

vas József is. Természetesen 

nem egy az egyben jelennek 

meg ezek az emberek a da-
rabban, nem szimpla azonos-
ságról van szó: a dráma a 
szépirodalom szféráiba eme-
li a riportot. Az egyezések 
keresése pikáns, de értelmet-
len dolog lenne: a drámában 
a mondanivaló érvényessége 
az érdekes, tehát az, hogy 
tud-e általánossá válni, vagy 
megmarad az egyedi ügy 
színvonalán. 

A cselekmény egy pesti 
szerkesztőségben kezdődik. A 
tiltakozások hullámaitól fel-
kavart szerkesztőség vezető-
je elhatározza, hogy — az 
ügyeket tisztázandó — mun-
katársaival, köztük a ripor-
tok szerzőjével ellátogat a 
megyébe és a faluba, amely-
nek neve a drámában Ormos. 
Innen a darab címe: A tér-
képen nem található. Ilyen 
nevű falu ninc& 

A látogatás azután úgy 

folytatódik, ahogyan az ese-

ményeket a riportból már 

ismerjük. Először a megye el-

ső emberével, a főszerkesz-

tő régi barátjával találko-

zunk, aztán megismerjük a 

felbolydult fa lu t A vizsgálat 

megállapítja, hogy amit a ri-

porter írt, az igaz. Igaz a 

gyerekek fejében talált tetű, 

a kétszáz analfabéta, a dena-

turált szeszt és a hülyítő no-

vabort iszogató gyerekek. 

Mindezt a tiltakozók tulaj-

donképpen csak részben ta-

gadják-vitatják, az fá j nekik 

a legjobban, hogy ezt egyál-

talán megírták: minek kel-

lett ezzel fölbolygatni a fa-

lut, ez így nem hasznos, nem 

vezet el a kibontakozáshoz. 

Ahhoz békesség, nyugalom 

ke l l 

Mint a dráma egyik fő 

alakja, a szinte még gyerek-

lány védőnő, Marika ezzel 

szemben megfogalmazza 

ilyen helyzetben mindenr r 

inkább szükség van, mint r 
belenyugvó békességre. A 
megoldáshoz csak az indula-
tos nyugtalanság vihet el. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy 
Darvas József drámája mi-
ben különbözik szeptemberi 
riportjától, elöször ennek a 
gondolatnak a hangsúlyozott-
ságával találkozunk. Má-
sodszor azzal, hogy a riport-
hoz képest — ez egvébként 
a műfajok természetéből is 
szükségszerűen következik — 
mélyebben, nagyobb intenzi-
tással jelentkezik mind a 
megfélemlítettség rajza. Ma-
rika és az öreg tanító bá-
csi alakjában, mind a mara-
diság ravaszsága, ostoba ko-
noksága és erőszakossága a 
falusiak magatartásában. A 
riporthoz képest teljesen ú j 
a drámában a falusiaknak ez 
az indulatos tiltakozása, s 
nemcsak mint szociográfiai 
anyag, hanem mint írói telje-
sítmény is. Darvas olyan fi-
gurákat teremtett, amelyek 
azon fölül, hogy jellegzete-
sen hitelesek, mai irodal-
munkban egészen újszerűek 
is. 

A miskolci színház lelkes 

izgatottsággal és felelősség-

gel állította színpadra Dar-

vas súlyos konflitkusoktöl 

feszülő drámá já t Nyilassy 

Judit rendezése világossá és 

határozottá tette a minden-

féle maradiság ellen fellé-

pő írói mondanivalót s 

ugyanilyen világos és határo-

zott a színészi játék is. Külö-

nösen Somló Ferenc főszer-

kesztője, Dariday Róbert me-

gyei titkára, Paláncz Ferenc 

Ficzkója, Némethy Ferenc 

igazgató-tanítója, Dobos Il-

dikó Marikája és Szili János 

falusi tanácselnöke tetszett. 

Ökrös László 

Nem használható 
Kátai István (Búzavirág 

utca 35.) majd egy éve vá-
sárolt egy B—42 Tesla 
magnetofont amely hama-
rosan elromlott. A garan-
ciá'is javítás után pedig 
eltörött a két orsó. Mit 
tegyen? 

Pesti István (Kiskundo-
rozsma Tavasz 

utca 8.) még 

októberben 
vett Szokol rá-
dióját nem f j F T r j t f 
tudja megja- ' f r i ' M l 

víttatni alkat-

részhiány mi-

a t t 

Mindkettőjük kérdésével a 

Gelka (Szeged, Híd utea 4.) 

kirendeltség vezetőjéhez for-

dultunk, aki azt a választ 

adta, hogy 1. a magnetofon 

esetében a törésre nincs ga-

rancia; 2. de azért a magne-

tofont is, a kis-

rádiót is vigye 

tulajdonosa 

hozzájuk, s 

minden való-

színűség sze-

rint segítenek 

a bajon. 

Hegint csak „lesz" 
Halász Istvánné (Attila E megrendelés első tétele, te-

utca 22.) autoszifonnal ör- hát 40 ezer januárban megör-
vendeztette meg a mikulás. k e z i k az üzletekbe. Azt senki 

Idegenforgalmi földrajz 

Az öröm pár nap múlva 
ürömmé változott, mert el-
törött a szi fon tű, újat pe-
dig hiába keresett a bol-
tokban: Miért nincs? 

Kérdésünkre a nagykeres-
kedelmi vállalat (Bács— 
Csongrád megyei Édesség és 
Vegy'áru) szakreferense vá-
laszolt. Lesz mint mondotta, 
hamarosan. Az 1968. IV. ne-
gyedévre rendelt és szállított 
30 ezer darabot az ünnepek 
előtt eladták az üzletek. A 
mostani negyedévre négyszer 
annyit rendeltek, méghozzá 
most már két termelőtől, a 
mosonmagyaróvári régitől és 
a fővárosi újtól — természe-
tesen a két megye részéra 

nem tudhatja, hogy ez nem 
pont 31-én lesz-e. 

Autózunk, vonatozunk, 
szolgálatkészen tovagördülő 
Ikarus autóbuszokon járunk 
országot-világot, s közben 
nem is gondolunk rá, hogy 
nagy jövésünkkel-menésünk-
kel egy ú j tudományág adat-
szolgáltató „egyedeivé" let-
tünk. 

Idegenforgalmi földrajz — 
ilyen tudomány is van már 
néhány év óta; tudománya 
az öregségükben megszépülő 
városok meg a szikláikkal, 
tisztásaikkal hívogató tájak 
vendégjárásának. . . 

A „néhány" szócska, per-
sze, évtizedek mérőjének is 
nevezhető, hiszen Franciaor-
szágban már a harmincas 
évek végétől „hivatalosan" is 
nyilvántartott szakterület az 
idegenforgalmi földrajz, csu-
pán nálunk — meg egy-két 
későbben ébredező országban 
— számít friss keletű újdon-
ságnak. 

J ó két évvel ezelőtt — 1966 
novemberében — rendezték 
meg Budapesten a I I I . Ide-
genforgalmi Kollokviumot. 
Itónyegében e nemzetközi ta-
nácskozás volt az a fórum, 
amely megadta a földrajz-
tudományok legifjabb ágának 
a régen kiérdemelt polgár-
jogot, s amely a vállalkozó 
kedvű szakembereket is a ki-

Traktorok vizsgája 
Korábbi rendelkezés sze-

rint az üzemeltetőknek 1968. 
április 30-ig hatósági vizs-
gára ke'lett előállítaniok a 
mezőgazdasági traktorokat 
és pótkocsikat, amelyek for-
galmi rendszámot kaptak. 
Azok az üzemeltetők, ame-
lyek hatósági jelzésekkel 

még el nem látott gépeikkel 
a közúti forgalomban kíván-
nak résztvenni, legkésőbb 
1969. február 28-ig levizsgáz-
tathatják járműveiket az il-
letékes megyei rendőr-főka-
pitányságok közlekedésrendé-
szeti osztályainál. 

Egy új 
tudományág 

dolgozásra váró részfeladatok 
felé irányította. 

Dr. Pécsi Márton akadé-
miai levelezőtag, a Magyar 
Tudományos Akadémia Föld-
rajztudományi Kutató Inté-
zete igazgatójának munka-
kijelölő előadása után kapott 
csak erőre az addig bizony 
tétova kutatás, s vált lehet-
ségessé, hogy most már az 
ú j tudományág hazai „lépe-
getéséről" is szólhassunk. 

Ami az idegenforgalmi 
földrajz felsőfokú oktatását 
illeti, arról persze még nem 
sok a bejelentenivaló. Mind-
össze egy intézményben, a 
Budapesten működő felsőfo-
kú vendéglátóipari és ke-
reskedelmi akadémián terhe-
li ez a tantárgy a diákok in-
dekszét. Az „akadémistákon" 
kívül mindössze a szintén bu-
dapesti Fazekas Mihály Gim-
názium tanulói vállalkozhat-
nak idegenforgalmi tantár-
gyak tanulására: ez az iskola 
az IBUSZ-szal kötött szerző-
dés alapján képezi ki a jövő 
szakembereit. 

No és természetesen jó né-
hány szegedi leckekönyvben 
is szerepel már a sokat em-
legetett tudományág bejegy-
zése! Az 1968—69-es tanév-
ben ugyanis A belföldi ide-
genforgalom természeti föld-
rajzi alapjai hazánkban cím-
mel speciálkollégiumot hir-
detett meg a József Attila 
Tudományegyetem természeti 
földrajzi tanszéke, amely hí-
vásra a negyedik évfolyam 
számos hallgatója mondta ki 
a felvételt jelentő „igen"-t. 

Dr. Tóth Imre, az intézet 

adjunktusa — a tudomány-
ág lelkes szegedi kutatója — 
vezeti ezt a speciálkollégiu-
mot, amely egyrészt az ide-
genforgalmi földrajz elméleti 
kérdéseit ismerteti a jövendő 
földrajztanárokkal, másrészt 
viszont gyakorlati tudnivalók 
elsajátítására is módot ad. A 
most kezdődő II. félévben az 
idegenforgalmi földrajz te-
rületi — regionális — tanul-
mányozására kerítenek sort, 
és többek között azt is remé-
lik, hogy sikerül majd egy 
Szegedről szóló nagyobb fel-
dolgozást is tető alá hozni — 
„diákköri" szinten. 

Hogy a tudományos újdon-
ságból rövid idő alatt tény-
leg hasznot hajtó segítőtársa 
váljon az idegenforgalomnak, 
ahhoz azonban még nagyon 
sokat kellene tenni. Hasznos 
volna megalakítani — a Ba-
latoni, Duna-kanyari Intéző-
bizottság példájára — a dél-
alföldi tájegység intéző-
bizottságát, amely mint koor-
dináló szerv, sokat segíthet-
ne a kutatóknak, s éppígy el-
képzelhető lenne az is, hogy 
idegenforgalmi ismeretek ok-
tatására vállalkozna valame-
lyik szegedi középiskola. Ok-
tatására. s egyben ú j kuta-
tópalánták kiképzésére. , 

„Az idegenforgalmi föld-
rajz az idegenforgalom piac-
ismereteit közvet í t i . . . " — 
mondotta egy francia tudós, a 
„szakma" egyik legelismer-
tebb művelője. Ám ahhoz, 
hogy nálunk is a maguk tel-
jességében váljanak ismert-
té e piacismeretek, még na-
gyon sok utasstatisztika át-
böngészésére, turistatérkéo-
tanulmányozásra lesz szük-
ség. Jóval többre, mint ed-
d i g . . . 

Akácz László 
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