
VASÁRNAP, 1972. JUNIUS 11. 

Másik oldalon a villamosmegállók 
A csomópont átépítésének következményei 

A villamosra várakozók a 
Radnóti gimnázium előtt 
már szoktathatják magukat 
a hamarosan megváltozó 
forgalmi rendhez, máshol jó 
néhány útszegély, korlát 
mutatja, hogy milyen is lesz 
a Lenin körút és a József 
Attila sugárút találkozásá-
ban kialakítandó csomópont 
Több mint egy hónapja kez-
dődött a munka, melyet hét 
vállalat végez, s valószínű, 
hogy csak júliusban áll hely-
re a rend, tűnnek el min-
denünnen a földbuckák. A 
villamos azonban június 11-
től Tar ján felől a Lenin 
körútra kanyarodik, a Felső 
Tisza-parti vonal pedig 
megszakad az ipariskola 
előtt. 

Az ú j villamosforgalmi 
rendet — már életbe lépése 
előtt — sok bírálat érte. En-
nek oka abban is kereshe-
tő, hogy bizonyos szem-
pontból ismét csak ideigle-
nes állapotot jeleznek az ú j 
vonalak, hiszen — többször 
hírt adtunk erről — tervezi 
a tanács — az északi város-
negyedek tömegközlekedése 
érdekében — a tar jáni villa-
mos kétvágányúsítását, más-
részt az sem titok, hogy a 
Felső Tisza-parti villamos 
közlekedése is szünetelni 
fog, ha megkezdik a várva 
várt ú j híd építését. A cso-
mópont átalakítása tehát 
előzménye jó néhány ké-
sőbbi munkálatnak is. 

Percekkel s másodpercek-
kel játszadozva próbálták a 
közlekedési vállalat szakem-
berei kispekulálni, hogyan 
lehetne legalább a fürdőig 
bevinni a Tisza-parti villa-
most továbbra is az átala-
kult vonalon. Mindez 50—60 
másodpercen múlik, azon, 
hogy a sóházi kitérő a cso-
móponttól 500 méterre van 
— 80—90 másodpercre —, a 
Szent György téri kitérő pe-
dig mindössze 300 méterre 
— 20—30 másodperc. Ahogy 
a közlekedésiek mondják: 
„elverné" a 2-es a 4-es 
egész forgalmát, ha tovább-
ra is összekapcsolnák a két 
vonalat. Azaz a most már a 
várost északi—déli irányban 
átkígyózó, Tarján—vágóhíd-
vonal forgalma lassulna, 
márpedig 20 percet senki 
sem vár a villamosra Sze-
geden. A Felső Tisza parti 
villamos vonalán viszont a 
két végállomás a kitérőtől 
nincs egyforma távolságra, 3 

így lehetőség van arra, hogy 
minden, a Radnóti gimná-
ziumhoz érkező 4-esre vár-
jon 5—6 percet a 2-es. 

Forgalmi utasítással — 
ígéri a közlekedési vállalat 
— biztosítják, hogy a villa-
mos megvárja az utasokat 
Ráadásul nem kerül többe 
sem az utazás, vonaljfeggyel 
átszállhatnak az emberek a 
2-esről a 4-esre, illetve for-
dítva. Azt viszont szigorú-
an ellenőrizni fogják, hogy 
ne éljen senki vissza ezzel 
a lehetőséggel, hiszen ez a 
vonaljegy csak a régi vonal-
ra szól, úgy senki sem ve-
heti igénybe, hogy a Felső 
Tisza-partról utazna Tar ján-
ba, vagy Tarjánbót a Felső 
Tisza-partra. 

A változás jó alkalom 
volt arra is, hogy ésszerű-
sítsék a megállók rendsze-
rét. Mindenki tudja, hogy 
eddig máshol kellett akkor 
felszállni, ha Tarján felé 
igyekezett az ember, s más-
hol, ha a Vörösmarty utca 
felé. Ezentúl oda s vissza 
csak egy és ugyanazon meg-
álló szolgál fel- s leszállás-
ra. A változás a József At-
tila sugárutat érinti, tehát 
annak megállóit vegyük 
sorra. Megszűnt a sugárút 
sarkán a megálló, helyette 
a Radnóti előtt áll meg a 
villamos. A két körút kö-
zött csak egyszer áll meg, 
a Szent György téri kitérő 
előtt, a Kiskörút felől ki-
alakított megállóban. 

A következő a II. kerü-
leti tanácsi hivatallal szem-
beni megálló oda s vissza 
ugyanúgy; a következő két 
megálló maradt a helyén, 
viszont változott a helyzet a 
gyevi kitérőben. A megállót 
az ú j transzformátorállomás 
előtt alakították ki, a sar-
kon, utána a textiltechni-
kummal szemben lehet fel-
s leszállni. Az utóbbi helyen 
közös az autóbusz- és villa-
mos-megállóhely. A végső 
két megálló helye lényegé-
ben változatlan. Még annyi 
a változás az ú j vonalon, 
hogy megszüntették a Lenin 
körúton — a gyorsabb köz-
lekedés érdekében — a Gu-
tenberg utca sarki megállót. 

Ennél sokkal fontosabb 
felfigyelni arra, hogy a Jó-
zsef Attila sugárúton — ki-
felé haladtunkból szemlélőd-
ve — a megállókat a járda 
felöli részről át kellett he-
lyezni az úttest felőli oldal-

ra. Az ok egyszerű: a sze-
gedi villamosok ajtói csak 
egy oldalon nyitódnak, s lé-
nyegesen könnyebb volt ezen 
a szakaszon áttenni a meg-
állókat, mint a Lenin kör-
úton s a Petőfi Sándor su-
gárúton. Az utasok maximá-
lis biztonsága érdekében 
ott, ahol a megálló közvet-
lenül az úttest mellé kerül, 
korlátot szerelnek föl, a 
Dózsa György iskola előtt 
pedig — tulajdonképpen 
szűkítve ezzel az utat — 
zöldszigetet létesítenek. A 
tarjáni végállomásban, akár-
csak a Tolbuhin sugárúti 
villamosnál a II. korháznál 
tömör korlátot építenek. 

Ennek a javában folyó 
munkának első szakasza az-
zal zárult le, hogy összekö-
tötték a sugárúti és körúti 
villamosvágányokat, s a má-
sodik azzal, hogy véglegesen 
kialakul a csomópont képe, 
a harmadik pedig azzal, 
hogy felszedik a síneket a 
Tanácsköztársaság útján, s a 
Vörösmarty utcában. Az 
utóbbira csak a szabadtéri 
játékok után lehet számíta-
ni. Addig is a Dózsa György 
utca elkészültétől függően 
megváltoztatják a csomópont 
környékének forgalmi rend-
jét, lehetőséget teremtve a 
parkírozni kívánó gépkocsik-
nak. A tervek szerint a Dó-
zsa György utca kétirányú 
lesz, a Tanácsköztársaság 
út jának egy-egy szakaszát 
pedig egyirányusítják, s 
megszüntetik a parkba éke-
lődött parkolót. Egyirányú 
lesz ebben az esetben az 
Arany János és a Kazinczy 
Ferenc utca is. 

A nyári idegeinforgalmi 
időszak végével a mostani 
útépítéstől nem messze újabb 
csomópont átalakítása vár-
ható. A Dózsa György utcai 
útépítés már ezzel függ ösz-
sze. Indokolttá vált, hogy — 
a villamosvonal megszűnte 
után — a Vörösmarty utca, 
Dózsa György utca és Ta-
nácsköztársaság út ja talál-
kozásában levő hírhedt cso-
mópont közlekedését rend-
szabályozzák. Utána egy 
ideig megnyugodhatnak a 
csomópontok környékének 
lakói: a Dugonics tér for-
galmi rendjét, az ottani cso-
mópont képét csak 1973-ban 
tervezik megváltoztatni. 

V. M. 

II közömbösség 
szimptömöi 

Változó, alakúié társa-
dalmunkban, melyben 
mindenki megtalál-

ha t ja kedvtelését, hobbyját, 
talán furcsának tűnik a kö-
zönyről beszélni. Hiszen az 
embereket sok minden lekö-
ti, érdekli: a munkájuk, 
vagy a ház, a kert, a lakás-
szerzés és fenntartás gond-
ja, vagy éppen az ú j au-
tó örömei, netán a megszer-
zésére irányuló erőfeszíté-
sek. És mégis, a nyüzsgő-
mozgó, valamit elérni aka-
ró emberek között feltűnnek 
a minden iránt közönyösek 
is. Nem túl sokan, de éppen 
elegen ahhoz, hogy érdemes 
legyen beszélni róluk. Róluk, 
és a közömbösség szimptó-
máiróL 

A közömbösségről van szó 
tehát. Nem arról a f a j t á j á -
ról, amit akkor követ el va-
laki, ha nem segít át egy 
vak embert az útkeresztező-
désben. Ez a fa j ta közöny — 
bármennyire is megvetendő 
— közvetlenül nem veszé-
lyes a társadalomra, még ha 
ad abszurdum vive az is. A 
közömbösség jóval kevésbé 
feltűnő, éppen ezért elnézés-
ben részesülő, vagy egy le-
gyintéssel elintézett eseteiről 
volna szó. Azokról az ese-
tekről, melyek alig megfog-
hatóak, melyekkel szemben 
alig vagy egyáltalán nem 
lehet, vagy nem szokás tör-
vényes retorzióval élni, és 
melyek éppen ezért veszé-
lyesek a társadalom egészsé-
ges működése, életképessége 
számára. 

Látszólag jelentéktelen 
esetek. Egy építkezésen alvó 
munkás, egy másik, aki i t-
tasan megy dolgozni, egy 
ipari tanuló, aki a rossz ta-
nulmányi eredményére f i-
gyelmeztető szóra csak a 
vállát vonja meg: na és, ha 
nem leszek szakmunkás, ak-
kor mi lesz? S idesorolha-
tó az az emíber, akinek van-
nak ötletei, de rossz tapasz-
talatai miatt nem ad ja be 
újításnak, vagy a főnök, aki 
egy jó újítást nem használ 
föl. 

Esetek. Mindenki találko-
zott már hasonlókkal és 
többnyire egyszerűen tudo-
másul vesszük az ilyesmit. 
Az ő dolga — mondjuk. 
Esetleg egy közmondásfélé-
vel is előhozakodunk: min-
denki a maga sorsának ko-
vácsa. Ám, mint a közmon-
dásokkal gyakorta megesik, 
ez is csak féligazság. Min-

Rajzunkon a kereszteződések va-
lamennyi útburkolati jelét feltüntet-
tük, a közlekedési jelzőtábláknak 
azonban csak egy részét. A keretben 
levő M betű a villamosmegállókat je-
löli. A csomópont korszerűsítésének 
tervezését a Szegedi Tervező Válla-
latnál Prágai János készítette. 

denki kovácsa a maga sor-
sának és éppúgy az országé-
nak is. Mert az ország, egy 
társadalom sorsa nem csak 
„fönt" dől el, ahol a dön-
téseket hozzák, hanem „lent'1 

is, az embereken, mindenkin 
múlik a jövő és a jelen is. 

Mindez azok közé az igaz-
ságok közé tartozik, melyek 
kézenfekvőek, felesleges 
őket magyarázni. Magyaráz-
ni valóban felesleges, de be-
szélni róla már nem az. Ép-
pen a közömbösség, a min-
den iránt való közöny tüne-
tei miatt nem az. 

Húszegynéhány éve még 
nem volt ilyen gondunk. 
Szegény volt az ország, alig 
túl egy vesztes háborún, kel-
lős közepén a rengeteg áldo-
zatba, lemondásba kerülő 
változások korának. Abban 
a korban, amikor egy mező-
gazdasági országot szinte 
egyik napról a másikra ipa-
ri országgá kellett alakítani. 
S nemcsak az ország, lakói 
is szegények voltak. Annak, 
aki enni akart, felöltözni, és 
egyáltalán élni, dolgoznia 
kellett, keményen. Ma sem 
vagyunk gazdagok. De ah-
hoz, hogy valaki csak éljen, 
ahhoz már alig-alig kell 
tennie valamit. Ételre, va-
lami ruhára akkor is telik. 
Példaként a fiatal admi-
nisztrátorlány esete kínálko-
zik, aki tavaszonként ott-
hagyja munkahelyét, négy-
órás beosztást keres, hogy a 
strandom tölthesse a nap 
nagy részét. 

Ez veszélyes dolog, csak-
úgy, mint a többi. Az, 
ha valaki nem óhaj t 

élni a társadalom által 
nyújtható lehetőségek maxi-
mumával. Ha valaki inkább 
igényeit redukálja, korlátoz-
za a létfenntartásra, csak 
azért, hogy „nyugodtan él-
hessen", hogy megengedhes-
se magának a közömbösség 
luxusát. 

Sajnálatos, hogy nem ve-
tünk számot eléggé e maga-
tartásforma veszélyeivel. 
Olyan társadalmakban, me-
lyekhez nem tartozik lénye-
gük szerint a humanizmus, 
a közönyös emberek hamar 
a társadalom perifériájára 
kerülnek. Ök fekszenek ré-
szegen, rongyosan és piszko-
san New York külvárosának 
utcáin. Nálunk ők is része-
sülnek a közösség humaniz-
musából, elnéző jóindulatá-
ból. Nem a nevelő célzatú, 
ideig-óráig tartó jószándék-
ból, hanem valami joviális, 
kedélyes, elnéző és örökké 
tartó jóindulatból. Azaz egy-
úttal a közösség közömbös-
ségéből. És az ilyen irányú 
közönye a társadalomnak az 
önvédelmi reakció hiányára 
utal. 

Sokan úgy vannak vele: 
még mindig jobb a közöny, 
a közömbösség, mint a fele-
lőtlen kiállás egy rossz ügy 
mellett. Sokan gondolják ezt. 
A minden iránt közömbös 
ember nem akadékoskodik, 
nincs vele baj. Nem úgy, 
mint a „nehéz emberekkel". 
Csakhogy ez az okoskodás 
nem állja meg helyét. Nem, 
hiszen összemosódnak a ha-
tárok. A passzív helyeslő 
egy táborba kerül a passzív 
tiltakozóval. Végül — akár a 
helyeslők, akár a tiltakozók 
vannak többségben — vala-
miféle öntudatlan, passzív 
rezisztenciához, ellenálláshoz 
vezet mindez. Hiszen a kö-
zömbös emberek azok, aKik 
a legkevésbé feltűnőek, nem 
tesznek semmi törvénybe 
ütközőt. Csak vannak. Am 
mégis megbukik raj tuk, kö-
zönyük bástyáján a jó és a 
rossz egyaránt. Ha valaki 
téved, olyasmit akar, ami 
rossz, aminek nincs értelme, 
azt meg lehet győzni, le le-
het beszélni szándékáról. De 
a közömbös embert nem le-
het rávenni semmire, és 
nincs miről lebeszélni. 

A közöny az, ami talán a 
legkárosabb egy társadalom-
ban. Talán rosszabb, mint a 
bűnözés, mert nem feltűnő 
és a törvénnyel büntetni le-
hetetlen. És a bűnözés nem 
akadályozhatja egy ország 
fejlődését, a közöny viszont 
igen. 

Természetesen szó sincs 
komoly veszélyről. Szeren-
csére nem túlságosan sok a 
közömbös ember, de ameny-
nyi van, éppen elég. Érde-
mes több, az eddiginél sok-
kal több figyelmet fordítani 
rájuk. Megkeresni azt, ami-
vel érdekeltté lehet őket 
tenni saját sorsukban és a 
közösség dolgában. Megéri a 
fáradságot Megéri megke-
resni a módját, hogy hasz-
nos energiákat szabadítsunk 
fel ezekből az emberekből. 
És ahol ez nem sikerül, aki-
nél kudarcot vall a próbál-
kozás, ott büntetni kell, ha 
lehet, ha megéremlik. Ha 
más nem használ: elbocsá-
tani a részeges vagy alvó 
embert, a pultnál unatkozó 
kiszolgálót, vagy a főnököt, 
aki sorsára hagy jó újításo-
kat. 

Mindenképpen megéri 
vállalni a kockázatot. 
Annak a kockázatát, 

hogy néhányan nálunk is ki-
esnek a mindent elnéző kö-
zösségi humanizmus cukros 
kosarából és a társadalom 
perifériáira keverednek. 
Vállalni kell a kockázatot 
azokért, akiket a határozott-
ság, az igazi humanizmus 
észre téríthet és egész em-
berré tehet. 

Szávay István 

Monszunzivatar 
jégesővel 

Amennyire fontos dátum a 
népi időjóslásnak a vénasz-
szonyok nyara, vagy a fa-
gyosszentek időszaka, leg-
alább annyira csalhatatlan a 
Medárd napi jóslás is. A me-
teorológusok nem pontosan 
június 8-án, inkább a kör-
nyező napokon várták a ta-
vaszi monszun évenkénti be-
köszöntését. 

A „népi hivatalossághoz" 
két napot késve tegnap, 
szombat délután a több nap-
ja tartó fülledt forróság, jú-
niusi kánikula hirtelen jött 
zivatarra váltott át, és több 
órán keresztül kiadós eső 
hullott Szegeden és környé-
kén. A csapadékbőség jel-
lemzésére említ jük meg, 
hogy az első két órában 10 
nwllimétea. mértek a Me-

teorológiai Intézet időjelző 
állomásán. A rendkívül for-
ró hőmérséklet szerencsére 
alább szállt, 5 óra körül már 
20 fok alá süllyedt. A ziva-
tart kellemetlen útitársként 
Szeged belső területen — és 
icltehetően más vidékeken is 
— cseresznyeszem nagysá-
gú jég kísérte. 

Az eső a kapásoknak is 
kedvez, de még a gabonafé-
lék is hasznát veszik, akkor 
is, ha itt-ott jobban megdől 
az árpa vagy a búza, hiszen 
új ra aggasztó volt a száraz-
ság a földeken. Akik kirán-
dulást terveztek a hét végé-
re, vagy strandon akarták a 
szombat délutánt tölteni, 
kénytelenek voltak beerni 
hazi elfoglaltsággal. 
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