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Panaszkodik a szegedi ember, 

azt hiszi, szegények va-
gyunk. A pécsi, ha meg-

gondolja magát, fölmegy a Me-
csekbe, a miskolci, ha szabadul-
ni akar a város füstjétől, mindig 
morgó zajától, azt a sarkát vá-
laszthatja a BükKnek, amelyiket 
akarja. De hová menjünk mi, 
Szeged lakói? Igaz, itt van a Ti-
sza, te'jes partja a mienk lehet-
ne — irigyli is a pécsi is, meg a 
miskolci is tőlünk —, de úgy ját-
szik velünk a folyó, ahogy neki 
tetszik. Gondol egyet, nyakon ön-
ti strandunkat, meglakja a Sár-
gát. (A Sárga különben is olyan 
zsúfolt lett, tenyérnyi helyet szab-
hat csak magának, aki ide vá-
gyik. ötven apró lépés előre már 
háztömb körüli sétának számit. 
A nap meg majdnem teljesen ki-
szorult belőle.) 

Kis tudósi ásainkban néhány-
szor szerepelt már ez a fogalom: 
tájvéde'mi körzet. Az, hogy a Fe-
hér-tótól a pusztaszeri Büdösszék-
tóig — de kár elfincmkodni a ne-
vét Dongér-tóvá! — terjedő terü-
letet tájvédelmi körzetté nyilvá-
nítják. Keleti ha'árát a Tisza raj-
zolja ki. A gondolat a megyei ta-
nács székházából kelt útjára, a 
pusztaszeri országos emlékbizott-
ság is ráütött a fejével. Hantos 
Mihály tanácselnök-helyettestől, 
az emlékbizottság elnökhelyette-
sétől kérdeztük tehát, ez a terve-
zet számol-e va'ünk, város'akók-
kal, és megkértük, tekintsük át 
részletesebben ezt a tervet. 

Téved, aki azt hiszi, hogy ter-
mészetszegények vagyunk. Híre 
is van a mi vidékünknek. Indul-
junk a térkép szerint, itt van 
mindjárt Fehér-tó. Beretzk Pé-
ter többször említette annak ide-
jén, hogy a híradásokban szerep-
lő madárszállót — madárvonulá-
sok pihenőjét — a külföldi ember 
ügy értette, van ott egy legalább 
négyeme'etes Madár Szálló. So-
kan jelentkeztek. eltöltenének 
benne két hetet. Szálloda egyha-
mar biztosan nem lesz, a szik ré-
gi hírét a halgazdaság úgy kerí-
tette körül, hogy helyébe a maga 
forintokkal mérhető hírét tette, 
ds Fehér-tó azért még tartja ma-
gát. A törekvés, hogy a jövő-me-
nő ember legalább távcsövezhes-
se a madarak és madarászok pa-
radicsomát, dicsérni való és to-
vábbi biztatás is lehetne. Ornito-
lógiai okok miatt lett természet-
véde'mi terület Pusztaszer — a 
fölsőről van most szó — szikes 
tava is, hire napról napra na-
gyobb. 

Sasér nevével ugorjunk át a 
Tisza felénk néző régi árterüle-
tére, az algyői hídtól 'ö'felé. 
Olyari védett területtel találko-
zunk itt is, aminek messze földön 
nem találnánk párját. Az ártér 
érintetlen, rekonstruálható nö-
vénytakarója. erdeje és a hozzá 
kötődő állatvilág te-mészeti szen-
záció. Aki itt még nem járt. néz-
zen most jól a térképre Mellette 
a régi Tisza bugyra, Atkasziget 
520 hektárt tesz ki, a területet 
körülvevő víz szalagja 7800 mé-
ter, maga a vízfelület 105 hektár. 
Mire jó egy ilyen sziget? Csator-
narendszerrel ez a víz kapcsolat-
ban van az élő Tiszává', tehát 
mindig friss lehet. Mártélynál 
jobb és nagyobb fürdőhely kere-
kedhet be'őle. Nyáron melegebb, 
mint a folyó. Nagy vízfelület, 
mindenféle vfzisport szóba jöhet 
télen is, nyáron is. És Szegedhez 
közel van! A víz soha nem önti 
el, városunk új üdülőhelyének 
tervezői nyugodtan számíthatnak 
rá. Most csak a sziget szerepel 
a térképen kemping szó alatt, ez 
ls tervet jelent, de ha az 520 hek-
tár egyszer kicsi lesz, a víz külső 
partja ugyanilyen értéket jelent 

A csongrádi országút és a Tisza 
között van tehát három védett 
terület, egy üdülőközpont és 
ÓDUsztaszerhez simulva Itt van a 
nrténelmi em'ékpark. Elég fél 
órát eltöltenünk a szobor körül, 
ha meg akarunk győződni arról, 
hogy sokan látogatnak Ide már 
most is. Jönnek a diákok tábo-
rozni, számháborúzni, történel-
met tanulni, jönnek a messze 
földről érkezők pthe-inl, messzi 
mú'tbi visszanézni. Pedig a ter-
vekhez képest a mai állapot va-
lóban szegénves. A sok látogató 
néma jelenléte követel'e, hogy le-
gyen ez a hely minél előbb több, 
különb, mint eddig volt. 

Egyelőre a nagy monostor nyolc 

egymásra épült templomának új-
ra növesztett alapjai beszé'nek a 
honfoglalásról, pog íny lázadásról, 
tatárokról, törökökről, az itt élők-
ről és az itt dolgozókról, de az 
ősszel lezárult tervpályázat szel-
lemi kincséből merítő részletes 
rendezési terv már rajzolja a 
folytatást. A jobbágyfalu régésze-
ti feltárása után egy rekonstruált 
honfoglaláskori lakóépülettől 
napjaink házáig, egymás mellett 
láthatjuk majd a különböző ko-
rok alföldi emberének házát és 
házatáját. Jó lenne, ha a mélyen 
szántó ekék ezt a területet addig 
is elkerülnék, amíg a régészek el-
végzik dolgukat. Üj emlékmű is 
készül, fejiadatát tekintve össz-
hangban a régivel. Múzeumi épü-
letek • lépnek elő a tervben, lesz 
majd motel, kemping, strand, lo-
vaspálva, vendégfogadó, benzin-
kút. Egész évben úgy várhatja 
majd vendégeit Pusztaszer, ahogy 
egy hagyományaink ápolásának 
szentelt emlékhelynek a ma em-
berét fogadni illik. Ez a terv any-
nyira a holnapok közelségébe lé-
pett, hogy a Feszty-körkép már 
Szegeden várja a restaurálást. 

A hatalmas területnek máris öt 
igen értékes pontja van. de mi 
lesz a köztük levő szántók, lege-
lők, kis erdők sorsa? Erre a te-
rületre gondolva je'entette be 
Rakonczay Zoltán, az Országos 
Természetvéde'mi Hivatal elnöke 
a Pusztaszeri Országos Emlékbi-
zottság egyik nyári ülésén, hogy 
folyamatban van Pusz'aszer kör-
nyékének tájvédelmi körzetté 
nyilvánítása. Ezen a *ö'adaton 
dolgozik most a szegedi Erdőren-
dezőség. Ez azt jelenti, maradjon 
szántó, ami eddig az volt, gazdál-
kodjanak rajta a szövetkezetek a 
kor igénye szerint, de a puszta 
legelő maradjon legelő, az erdő, 
erdő. őrizze meg ezt a terü'etet 
olyannak, ami'yen most. Védjük 
meg értékes házait, tanyáit is. 
Legyen érdemes ide kijönni ak-
kor ls, amikor másutt a táj arcu-
lata évről évre változik, és vár-
hatóan egyre nagyobbat, változik. 
Magunknak, fiainknak, unokáink-
nak őrizzük, amire most vigyá-
zunk. 

Nehéz most elsorolni, mennyi 
mindent nyerhet maga Szeged ez-
zel a területtel. Nézzünk csak fel 
megint a térképre, a Tisza egvlk 
kanyaru'atára, Peiresre! Négy 
esztendő múlva lesz száz éve, 

Mostanában többet tartózko-
dom a Duna partján, mint 
a Tisza mentén. Köztudo-

mású, hogy Budapest nem is ha-
sonlít Szegedre: egyetlen kerüle-
tének több o lakója beleértve a 
kapcsolt részeket ij, Gyálaréttel 
együtt. Tarján például mindenes-
tül belefér egy 6-os villamosba, 
illetve csúcsforgalom idején még 
üres hely is maradna a harmadik 
kocsi hátsó peronján. 

Természetesen a közlekedés ls 
egészen más. A múltkor alig, hogy 
odaálltam a 7 C-s Rákóczi úti 
megállójába, már 20 perc múlva 
jött az autóbusz. Pedig a Rákóczi 
út igazán nem a világ közepe, az 
tőle kissé délre van, Tápén. A 
pesti Nagykörúton nemrég fektet-
ték betonalapra és gumiágyra a 
villamossíneket. Csak Idehaza, a 
Kossuth Lajos sugárúton Járva 
Jöttem rá. hogy az SZKV újítá-
sát vezették be a fővárosban. 
Ügy látszik, mégsincs olyan mesz-
sze a világ közepe a világváros-
tól. 

Legfeljebb, ha olyan három óra 
állásnylra esik. .(égi szokásom 
szerint, a Nyugati pályaudvarról 
utazom hazafelé. Ezt a pályaud-
vart azért kedvelem, mert pénte-
kenként több rendőr sétál a 
nagycsarnokban, mint ahány sö-
rös- és borosüveg készül utazni a 
nyíregyházi gyorson. Bár azt 
mondják, hogy ezen a vonaton 
felemelték a helyárakat, az ol-
csóbb jeggyel utazókét 15, a drá-
gábbakét 20 százalékkal. Ha vé-
letlenül vermut srá" fel. az ls 20 
százalékká' többet fizet. 

A szegedi vonat fő'eg abban 
kü'őnbözik a nvíregvházitól. hogy 
még a borosüvegeknek se igen 
akad helye. Aki nem kap állóhe-
lyet, kénytelen indulás előtt más-
fél órával leü'nl valamelyik fé-
lig rakott kupéban, vagy az in-
dulás pillanatában megrohamozza 

hogy itt roppant össze a gát, in-
nen jött a nagy víz. Innen sza-
badult el a vizes pokol. Hátba tá-
madta a várost, és mire kiment 
belőle, volt is Szeged, meg nem 
is. Sokan gondolnak most erre: 
hallani hal'ottam Petresről, de 
azt nem tudtam, hogy ilyen 
messze van. Hányan határozták 
el, ha előbb nem, a századik esz-
tendő tavaszán elmegyek oda? 
Szeged újkori tör éne'mének 
olyan pontja ez, ahová él kell 
menni, amikor ez a tájvédel-ú 
körzet járható utakkal is kiegé-
szül. Igen kevés új útra van szük-
ség. 

Utakat említve az autósok ké-
nyelmére gondolunk. Ha szakíta-
ni tudnánk avval a szerencsétlen 
tévhittel, hogy turistautakon gya-
logolni csak hegyek között érde-
mes, vagy ha figvelembe ven-
nénk, hogv az utakról a bicikli 
kiszorul, az alföldi gvalogútnál 
jobb utat bicikli alá nádig kíván-
ni se lehet, és a gyalogosok, bi-
ciklisek sokkal többen vannak, 
mint az autósok, akkor ez a terü-
let lépésről lépésre betöltheti már 
most tervezett funkciójának ja-
vát. Hát ha újra fölfedeznénk, 
hogy a Tisza hajót is hordhat a 
hátán! A csónakosok föl járnának 
Anyásig, Csongrádig. Vízibusz is 
megtehetné ezt az utat. Szépsé-
gét nem lehet leírni. 

HORVÁTH DEZSŐ 

Mi marad 
a nép-
szokásokból? 
Ú

jkori reneszánszukat élik 
a népi tárgyak. Vad 

gyüjtőszenvedéllyel 
kezdtük néhány évvel ezelőtt 
kirabolni a tanyai szerszámos 
kamrákat, túrtuk nagyanyá-
ink tu'ipános ládáit, dunántú-
li kirándulásaink időpontját a 
híres pécsi vásár napjához iga-
zítottuk. Aranybányát leltünk, 
s a zsákmánnyal ékesítettük 
városi otthonunk polcait, fala-
it. Megvettük a távoli ismerős 
hímzett ingét, vastag gyapjú-
kendőjét és a szomszédok pad-
lásán talált csép! adarót. Nép-
rajzi múzeumok bújhattak el 
egy-egy konyha, vagy szoba 
láttán. Mire észe kaptunk, ki-
cserélődött a falusi tisztaszo-
ba és a városi lakás berende-
zése. A népi tárgyak, bútorok 
maradékaiból aztán berendez-
tünk néhány skanzent, hogy 
gyerekeink eredeti helyükön, 
eredeti funkciójukban ls ráis-
merjenek majd gyűjtőszenve-
délyünk tárgyaira. 

Újkori reneszánszát éli a 
nép dallam- és tánckincse is. 
A televízió jóvoltából figyel-
tünk fel újra a népdal, a nép-
tánc szépségére. Százával ala-
kultak a Röpülj páva-körök, a 
néprajzi szakkörök. Ez a moz-
galom már közkinccsé tette, 
amit összegyűjtött. Elfelejtett 
népdalvilág került újra reflek-
torfénybe, régen nem táncolt 
figurákban gyönyörködhetett 
az is, aki so6em látott század-
eleji, falusi táncmulatságot. 
Megmozdultak a fiatalok is a 
városokban. Felelevenítették a 
táncházak hajdani szokásait, 
üzemi és diákklubokban pró-
bálgatták a széki csárdás lé-
péseit. Falusi együtteseket hív-
tak meg, táncoltak, énekeltek 
együtt, s kiderült, a táncház, 

a gyöprug! ellenfele lehet a 
disc jockeynnk. 

Üjkori reneszánszukat élnék 
a népszokások is? Egyetemis-
ták és népművelők, amatőr 
néprajzosok kezdték felkutat-
ni, magnószalagon és filmen 
megőrizni a ma is élő, hétköz-
napi és ünnepi játékokat, ha-
gyományokat. Több száz szín-
játszó csoport nevezett be a 
Szóljatok, játszók, regölők pá-
lyázatra, többségük elfeledett 
szokást, színjátékot próbált 
felidézni. Feltámadt a betyár-
világ, a tüzugrások, a Luca-
napi tréfák emléke. Jóleső ér-
zéssel láttuk a fiatalok kereső-
gyűjtő munkájának eredmé-
nyeit, a sok, új köntösbe búj-
tatott, népi játékot. 

De a hímzett párnahuzatok, 
a szombat esti táncházak min-
tájára vajon élővé válhatnak-e 
ezek a népszokások is? A ki-
veszőfélben levő húsvéti lo-
csolkodás rigmusai átmentőd-
nek-e a hétköznapokra, a pá-
lyázat lezárása utáni Időre? 
Gyerekkorunk karácsonyi bet-
lehemesei felveszik-e még va-
laha a kifordított subát? Vagy 
a népi színjáték tiszavirágzá-
sa volt csak a pályázat? Van-e 
még együttes, amelyik nem 
csupán egy vetélkedösorozat 
ürügyén kezd el betlehemez-
ni? Amelyik megőrzi a nép-
szokásból azt, ami igazán kul-
túrkincs? Amit, ha új hagyo-
mányt teremteni belőle már 
késő is, de a népdalok és nép-
balladák mellé, a csokorba 
tűzni mégis érdemes. A népi 
alkotások, a magyar folklór-
kincs újkori reneszánsza így 
lenne igazán teljes. 

PÁLFY KATALIN 

az étkezőt, s végig eszi-issza az 
utat hazáig. A vasút önkiszolgáló 
rendszert vezetett be: a menet-
rendet évenként előre csomagolja, 
a takarításról és a késésről az uta-
sok maguk kondoskodnak. Néha 
parázs vita támad közöttük az 
utóbbi miatt. Akadnak, akik cse-
kély öt perccel is megelégedné-
nek, de a többség, szerencsére, 
ragaszkodik a megszokott 15—20 
perchez. A MÁV demokratikus 
szervezet, azonkfvül, hogy trilláz 
nekik az állomásokon, rendszerint 
igazodik is a többség akaratához. 

Nemcsak a fővárosban fenékig 
tejföl a köz'ekedés. Hetenként, ha 
hazajutok, ki'űnően székelhetem, 
milyen gyorsan nő fel hivatásá-
hoz a szegedi is. A 11-es busz pél-
dául az egyik héten Jobbra, a má-
sikon balra kanyarodva fordul 
vissza az Indóház téren, de, kü-
lönösen a vendégek számára, 
még nagyobb szolgálatot tesz a 
10-es jelzésű, mely — mióta az 
építkezés miatt — lezárták a Re-
tek utcát (Rettegh Rezső 48-as 
huszárkapitány volt, helytelenül, 
nincs kiírva neve ogvejlen lebon-
tott házon sem), városnéz? autó-
buszként közlekedik, s bebaran-
golja egész Tarjánt. Hozy meny-
nyire megjavult itthon a tömeg-
közlekedés, az is bizonyltja, hogy 
múltkör szombaton egy kék-
ezüst BKV-autóbusz várakozott 
utasokra a Klauzál téren, de sen-
ki sem akart felszállni rá. Érthe-

tetlen, hogy miért éppen Szeged-
re küldték, ha már Pesten nem 
volt szükség rá? A vak is láthat-
ta, hogy ugyanakkor a tarjáni 
víztoronynál tizenkét Volán-busz 
(valamint egy kénsárga) álldogált, 
bár ott mintha álldogált volna 
körülöttük néhány ember is. De 
lehet, hogy csak azt lestek: az 
égből esik-e az eső vagy a víz-
toronyból. » 

Hétről hétre tapasztalom azt ls, 
miként kerülnek Szegeden sínre 
a villamosok is. A Kossuth Lajos 
sugárúton már az úttest közepén 
futnak a villamossínek: az Ápri-
lis 4. útján szintén elindultak be-

felé. ha még nem Is értek el min-
denütt odáig; a Tolbuhln sugár-
úton pedig az út közepéről most 
mentek kl a Jobb szélre. Kíván-
csian várom, hogy a jövő hét vé-
gére melyik sín merre indul? A 
fővárosban eddig még csak moz-
gólépcsőkkel találkoztam, mozgó 
sínekkel nem: nálunk pedig a vil-
lamosközlekedés mellett megin-
dult a villamossín-közlekedés is. 
Mesélik, hogy az Anna-kútnál 
révkalauz vezeti át az l-es villa-
most a kereszteződésen. (Mióta a 
kocsik KN közlekednek, lám, 
ilyesmire is jut létszám.) 

A gyakran utazgató ember ér-
zékelheti legjobban, hogy miként 
szűnik meg a falu és a város köz-
ti különbség. Amikor Budapest 
terme'őszövetkezeti község lett, ki 
gondolt még arra. hogy nem is 
o'yan sokára metrót kapnak az 
Örs vezér téri téesz-gazdák? Ma 
pedig már a dorozsmaiak, a sző-
regiek és az algyőiek is tudják, 
milyen az igazi városi tömegköz-
lekedés. 

FEHÉR KALMAN 
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