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A politikai bátorság jó példája 
Brczsnyevnek. &z SZKP Kii főtitkárának. » Szovjetunió 
Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének a berlini jubileu-
mi ünnepségen tartott beszédével. 

tiosságra, Hogy a 20 ezer ka-
tona és Mer ttartkocai visz 
sZaVönásáról szóló bejelentés 
..positii) elemeket tartalmai", 
tle Vannak olyan részei is, 

0 Moszkva (MTI) siti Brezsnyev javaslatát, amelyeket még tisztázni kell. 
A politikai bátorság júpél- amely jól példázza, hogy a Ami pedig a rakéták száma-

dójának nevezi a Közép- Szovjetunió kitart az ENSZ nak csökkentését illeti. a 
Európában állomásozó szov- valamennyi tagállama által nagykövetek kijelentették; 
jet csapatkontingens és az kitűzött elVek mellett. ,.rt kb*épható«ugdrú ftUkléé-
ott levó szovjet fegyverzet 0 Bonn (MTt) ris fegyverzetek ellenőrzésé-
egyoldalú csökkentéserői tett Az európai enyhüléspoliti- ről szóló tárgyalások lehető-
bejelentéit Gennagyij Gera- ka és a leszerelés állt ked- gége már régóta részét Ab 
szomov, ar. APN szovjet Baj- dén az t>ia«—nyugatnemet kőtjá A hyugati pozíciónak". 
toilgynöksea politikai Híitna- kormányfői konzultáció kÓ» . - • 
gyarázója. Hám utat, hogy ée képpontjában Bonnbah, firdk* I 
csuk az első lépés, amelyet cesco Cossiga és Helmut | 
továbbiak követhetnek, ha a Schmidt részletesen rnegvi-1 A z E N S Z - b e n 
Nyugat köveit a jö példát és tolta azokat a szovjöt les®?-
maga U annak érdekében reiéal javaslatokat, atneiye-
cselaksalk, hogy kivezessék a ket Leonyid Brezsnyev szov-
zsakutcából az európai ka- jet államfő Berlinben, az 
tonai enyhülést. NDK fennállása 30. évfor-

0 Helsinki <AP) tlulójának ünnepségein jé-
A finn Helsingin Sanomat lentett be. 

megállapítja, hogy leszerelés 0 Washington (MTI) 
szempontjából Leonyid BreZs- Keddi sajtóértesülések 6ze-
hyev történelmi lépést jelen- rint a Carter-kormány a 
tett be az NDK fővárosában. Szovjetunió kezdeményezése 
A lap szerint az SZKP fó- ellenére ragaszkodni akar új 
titkára Öltal tett ajánlat „á nyugat-európai rakétaprop-
U'ffigéréteSebb és legkedve- ramjához. A Pentagonból ki-
zöbb fordulat az unalmassá szivárogtatott hírek szerint 
Vált leszerelési tárgyalások egy illetékes NATÖ-testület 
történetében, s eredménye- már jóváhagyta az ámen-
képpen csökkenhet a feszült- kai tervet, amely szerint 
ség ae európai kontlhensen", 1983-tól összesen 572 közepes 
A szociáldemokrata Womari hatósugarú harcászati nuk-
úgy értékeli Brezsnyev be- leáris fegyvert telepítenek 
jelentését, hogy ..a Szovjet- brit, nyugatnémet, belga és 
unió kész konkrét lépésekre holland területen. 
az enyhülés érdekében. . , 0 Brüsszel (MTI) 
most már a Nyugaton a sor, A NATO állandó tanácsa 
hogy szintén tegyen Valamit". — nagyköveti szintéh — 
A Finn Népi Demokratikus hosszan tanácskozott a Brezs-
Szövetség lapja, a Kahsan nyeV-javaslatokról. Utána 
Uutise fordulópontnak minő- csak annyit hoztak nyilvá-

Púja Frigyes 
Kubába 
látogat 

0 Budapest (MTI) 
Púja Frigyes külügyminisz-

ter Isidoro Malmiercának, a 
Kubai Köztérsaáág külügy-
miniszterének meghívására 
október 10—-11 között hiva-
talos, baráti látőgátást tésZ 
Kubában. 
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Eridig 114 ország 
képviselője szólalt fel 

0 New York (TASZSZ) 
Az ENSZ-közgyúléS 34. 

ülésszakán eddig a 192 tag-
államból 114 ország képvi-
selője szólalt fel a plenáris 
vitában. Folyamatosan ta-
nácskozik a közgyűlés hét 
főbizottsága is, Az NDK kép-
viselője a szociális, humani-
tárius és kulturális bizott-
ság előtt hétfőn 21 állam ne-
vében határozati javaslatot 
terjesztett elő, A javaslat az 
1978-ban az apartheid fel-
tartóztatására és megbünte-
tésére hozott nemzetközi 
megállapodás hatékonyabb 
megvalósítását szorgalmazza. 

jávai. A t ostoba csíny kö-
vetkeztében a világszervezet 
8 ezer alkalmazott ja kedden 
órákat töltött az ENBSi üveg-
palotájának alagsorában, 

Közéleti napló 
ÜDVÖZLŐ TAVIKAT 

A Magyar SzOClállsta Mun- Amrit Dangpt, az Indiai 
káspárt Központi Bizottsága Kommunista Párt elnökét 80. 

'táviratban köszöntötte Srlpad születésnapja alkalmábóL 

GÁSPÁR sANDOIt GENFBE Ü T A 2 0 T T 
Gáspár Sándornak, a I I I . európai szakszervezeti 

SZOT főtitkárának vezeté- konferencián. A küldöttséget 
sével kedden Genfbe utazott a Keleti pályaudvaron Jakab 
a Szakszervezetek Országos Sándor, a SZOT főtitkárhe-
Tanáölának küldöttsége, lyetttee, valamint a SZOT 
amely régzt ves í 6* október titkárságának tagjai búcsúz-
12-én és 13-án sorrakerüló tatták. 

MLL-ANKO RK.NOVICA KEDDI PROGRAMJA 
A Parlament delegációs Az eszmecserén a kétoldalú 

termében kedden Marjai Jó- gazdasági kapcsolatok fej-
zsef, a Minisztertanács el- lesztésének lehetőségeit vizs-
ndkheiyettese é» Mlianko gáljék meg, Délután Mi-
Menovíea. a Bosztiia-Heree- lanko Henovlca magyar ven-
govina Szntialistá Köz társa- déglátólnak kíséretében a 
Ság végrehajtó tanácsának Ganz Vlllamoeságl Művekbe 
elnöke folytatta tárgyalásait, látogatott. 

M A G Y A R V F E Ü G Y L D E L E G Á C I Ó P O E S Ó N V B A N 

Magyar vízügyi küldöttség egyezményt írnak alá nagy-
utaaett kedden Pozsonyba maros—bősi vtzlépcsőrend-
Oergely István ál lamti tkár- r/.rn- épliését és üzemeltetését 
nak, az Országos Vízügyi HU irányító kormánvmcghata l -
vatal elnökének vezetésével, maz.ottak egvüttmúködéaé-
A esehszlevak partnerekkel nek kapcsolatain)!. 

K G S T - T A N A C S K O Z A S már ftem tudta megállítani 
Moszkvában kedden meg- a gépet, s így az. lecsúszott 

kezdődött a KGST-tngorszá- a pályáról, majd láhgba bo 
gok atomenergetikai gép- rult A pilóta felelősségét 
gyártását koordináló kor- még Cüak növeli, hogy az 
manyközi bizottság első ülé- ellenőrző torony már a le-
se. Az ülésen magyar kül- szállás előtt figyelmeztette a 
dőttség vesz részt — Szekér kifutópálya csúszósságárá. 
Gyula miniszterelnök-helyet- BRIT ULTIMATÜM 
tcs vezetésével. A bizottság Nagy-Britannia keddéh ul-
első ülése csütörtökön ér timátumszerúen kövételte a 
véget Zimbabwei Hazafias Fröflt-

HEVES H A R C O K tói, hogy fogadja el az angol 
A Polisario Front újabb, alkotmánytervezetet. A Rhö-

keddi közleménye szerint desia jövőjével foglalkozó 
marokkói erősítések érkeztek londoni értekezlet keddi. 
Semarába, a második legna- mindössze félórás ülésén az. 
gyobb nyugat-szaharai tele- elnöklő Lord Garrington brit 
pülésre. amelyet egy korábbi külügyminiszter csütörtökig 
hadtjelentés szerint a terület adott időt a válaszra a Ha-
önallós,-igáért harcoló Poli- zafias Frontnak, s addig el-

sario-fegyveresek a hét végén 
már ellenőrzésük alá von-
tak. A Jelek szerint a három 
éve tartó sivatagi háború 
eddigi legnagyobb ütközeté-
ről vah szó. Semara teljes 
elvesztése komoly katonai és 
lélektani vereség lenne A 
marokkói kormány szántára, 
mert a települést Nyugat-
Szahara történelmi, kulturá-
lis központjaként tartják 
számon. 

K A R A M A N L I S Z — H U S A K 

MEGBESZÉLÉS 
A hivatalos látogatáson 

Csehszlovákiában tartózkodó 
Konsztantin Karamanlisz. 
görög miniszterelnököt ked-
den Prágában fogadta Gus-
táv Husák köztársasági el-
nök. A találkozón részt vett 
Lubomlr Strougél, a cseh-
szlovák szövetségi kormány 
elnöke ls. 

V A D A P I L Ó T A E L L E N 
Az athéni ügyészség ked-

den vádat emelt a Swissair 
légitársaság vasárnap éjjel 
szerencsétlenül |árt gépének 
pilótája ellen Á vád szerint 
n pilóta a felelős R gép ka-
tasztrófájáért, amelynek so-
rán tizennégy ember életét 
vesztetté, tizen pedig meg-
sebesültek Az egyik görflg 
lap jelentése szerint a pilóta 
leszálláskor a tapasztalatlan 
másodpilótának engedte át 
a gép vezetését, aki nem a 
kifutópálya elejére, hanem 
csak annak közepére tette le 
a hatalmas DC—i-as gépet. 
Földet éréskor a pltólá azon-
nal újra átvelte a gép irá-
nyítását és megpróbálta ki-
javítani társa hibáját. A ned-
ycs, síkos betonon azonban 

napolta az ülést. 

Amokrépülő tartotta ré-
mületben tegnap, keddeh 
több óran at az Egyesült 
Nemzetek Szervezete New 
York-i székházának dolgo-
zóit és a környék lakóit 

Az EaSt fliver partján ál-
ló felhőkarcoló 30. emeleti 
riasztóberendezései helyi idő 
szerint kedden délelőtt há-
romnegyed tizenegykor szó-
laltak meg annak következ-
tében, hogy egy Cessna 172 
típusú egymotoros magánre-
pülőgép elsüvített az ENSZ-
székház közgyűlési termének 
kupolája felett 

A Cessna típusú gép piló-
tája, Róbert Boudin író, a 
New York-i rendőrséggel 
folytatett eredméhyes tár-
gyalást kövétöen sima le-
szállást hajtott végre az elő-
zőleg lezárt La Guardla re 
pülőtéren. 

Mint nyugati hírügynöksé-
gek jelentéseiből kitűnik, a 
sértődött író, akinek egyik 
kéziratát az ENSZ-SZékház 
közelében levő „Harcourt 
Brace Janovich" könyvkiadó 
a közelmúltban visszaadta, 
valójában a kiadót kíváhta 
megfélemlítem horrörakció-

Megvédeni égitestünket 
a pusztításoktól 

Sajtótájékoztató a neutronbomba én mán tömegpusztító 
fegyverek elleni nemzetközi társadalmi mozgalomról 

» 
0 Budapest (MTI) közvéleményünkben széles A neutronbomba elleni 
Megvédeni égitestünkéi a körű elismerést váltott ki ö küzdelem Hoiiafldiáb&rt már 

ousztításoktól: ezt tűzte zász- Szovjetuniónak és a Varsói sikert ért el, biztató alapot 
ajára a neutronbomba és Szerződés tagállamainak dön- adva az ország békemozgal-

thés tömegpusztító fegyverek tése, a leszerelési szándékot mának további munkájához 
elterjedése ellen tiltakozó nyilvánvalóan tükröző had- — ezt a góntíolatot emelte kt 
nemzetköii staféta holland erő'esökkentési bejelentés, tájékoztatójában J, Wassen-
kezdeményező bizottsága, Ugyanakkor azzal ls tisztá- berg, a nemzetközi staféta 
amelynek küldöttsége teg- ban van mindenki, hogy az holland kezdeményező bl-
hap. kedden a Hazafias Nép- Egyesült Államok tervének zottságának tagja, 
front Országos Tanácsának valóra váltása, az alomtőlte- A nemzetközi staféta há« 
székházában találkozott a teh hordozására alkalmas ra- rom útvohaioh járja a ktl-
sajtó képviselőivel. héták nyugat-európai elhe- lönböeö országokat, élvezve 

Különösén időszerű most a Jyezése egyaránt veszélyét- a helsinki záródokumenlu-
.tömegpusztító fegyverek el- tétfté at NSZK. tnás NATO- mot aláirt valamennyi ország 
leni tiltakozás, hiszen aStov- tagállamok, egész Európa békémnzgaimának témogatá-
jetanió és a szocialista orseá- Biztonságát. sát. Hazánkba Ausztriából 
gok leszerelési javaslatai a A fegyverkezési verseny érkezett a staféta, a kövek 
tőkés országokban t< mind változatlan üteme, a püszll- kezó állomáshelye Lengyel-
nagyobb visszhangra tál álnak tás veszélyét mindinkább Ország. A „népek voksa I" 
— hangsúlyozta rnegnyitójá- magukban hordozó, a kis és Kürt Utoldheimnek. az ENSZ 
ban Kovács Béla, a HNF OT nagy népekre egyaránt ter« főtitkárának nyújtják át áz-
titkára, az Országos Béke- heket rovó új eszközök, va-
tanács főtltkárá. A magyar lamint a SALT—H. ratifiká-
társadalom, békemozgalmunk lása és a leszerelés ellen ma-
— külpolitikánk alapelvének nőverezó imperialista erők 
megfelelően — messzeme- szükségessé teszik a nernzet-
nően támogatja kormányunk- kdei Békeszerető és haladó gyűjtött állásfoglalás tehát 
nak a nemzetközi enyhülést eröK ösnefogasát, Ezt hang- visszhangot kap az Egyesült 

röződött aznapokban ^Berlin- f ^ * 0 P é t e f - a * Ö Ö T N e m z e , c k Szervezetének ,k-
ben elhangzott szovjet beje- leszerelési biaottságának al- tóber végi leszerelési hetéft 
lentések fogadtatásában is: elnöke. is. 

zaü a világ közvéleményének 
jelentős része fgy szavaz ko-
runk nagy kérdésében. A 
nemzetközi stafétával összé-

Péter László 

A szegei di vár 
4. Császári erőstég 

Minthogy a török harc nélkül hagyta el a vá-
rat, aránylag épen került a császáriak kezébe. A 
török háborúk még évtizedékig tartottak, így a 
vár korszerűsítésére hem jutott sem idő. aem 
pénz, A legszükségesebb javítási munkákat 
ugyan még asohnal. 1686-ban megkezdték, de aZ n sdiituK luuvei tripus.si.uii.ati, MII 11 /, iont. es 
elöregedett vár alapos fölújításra szorult Volna. 1830. évi árvizek álkalmáVal földjüket védekezés-

felén 6 méter széles sáncot, földbástyát emeltek, 
s ezen belül erős cölöpkerítést, palánkot készí-
tettek. 

AZ ÉUgéniUsz érká által körülkerített Város-
rész kapta ettől fogva a Falánk nevet, Kiterje-
dését jól mutatja három kapujának helye: az új 
Palánkba csak az itteni fölvonóhidakon át lehe-
tett bejutni. A Szabadkai kapu a mai Kárász és 
Kölcsey Utca sarkán; a budai fcöptt a KösüUth 
Lajos sügárút és a Vadász utca sarkán; a ésohg-
rddi kapu pedig a Juhász Gyula utca és a Szent 
Mihály utca sarkán volt. A gyalogosok száméra 
is volt három kiskapu. Egyik a Tisza-parton, a 
sörház mellett, a szemészeti klihika tájért; a 
második az Aradi vértanúk terén; á harmadik a 
Fölső Tisza-parton, a sóház mellett. 

A sártcok idővel elpusztultak, sőt az 181B. és 

1693-ben a Tisza felöli várfal a folyóba szakadt. 
a magas vízállás az északkeleti rondellát IS le-
döntötte. de a délkeleti vízibéstyáHak, aa ún, 
Oregtoronynak. amelynek alapfalait a közel-
múltban restaurálták, nem történt baja. 

A vár pontos rajzát 1895-ben Lambiön mér-
nökkari tiszt készítette el. Újjáépítési terve nem 
valósult meg. csupán ánnyi történt, hogy az ár-
kokat kitisztították, a sáncokat megerősítették. A 
Rákóczi -szabadságharc alatt a kuruc csapatok 
1703-ban és 1704-bén elfoglalták Szegedet, a Vi-
tat azonban nem tudtok bevenni. A második al-
kalommal Rákóczi Is itt Volt, de betegsége, majd 
az ország dolga elszólította innen anélkül, hogy a 
Várat megszerezte volna. 

A Rákóczi-fölkelésre pontot tevő szatmári Bé-
ke (1711) után Savoyai Jenő rendelte el a vár 
megerősítését. De La Cröts Paitis mérnökkari ez-
redes 1713-ban elkészítette, do utódja. Gosseau 
ezredes a tervnek csak csökkentett változatát va-
lósította meg 1714 és 1718 között. 

A vár ékkor kialakított képe maradt fönn lé-
nyegében az 1*76-1 árvislg. Most teremtették meg 
a korábbi természetes árkok kimélyítésével és 
összekapcsolásával ázt. a nagy kiterjedésű sánc-
árokrendszert, amelyet Savoyai Jenőföl Eugéni-
asz árkának Divtok. A 18 méter széles árok belső 

f e Használták, s így elenyésztek. De a Erínyl 

Még fásítani sem völt szabad, néhögy á kilátást 
és a célzást akadályozzák a lombok. Széchenyi 
István 1833-ban korholta is a később róla elneve-
zett piactér kopársága miatt PetföVits Jattod pol-
gármestert, s mikor ez a Várbeli tilaldmra hi-
vatkozott, azt ajánlotta tréfás-gúnyosan: akkor 
ültessenek legalább — kolompért! 

Amikor József trónra lépett, eltörölte a szegedi 
vár erődítmény jellegét. 1784-ben pedig elrendelte, 
hogy a csallóközi Tallósról a „féfiyítőháZát'' köl-
töztessék át a szegedi várba. 

Az első foglyok 1785. november 23-án érkeztek 
Szegedre! 34 férfi rabból állott a szállítmány. 
Húsz hői rab 1790. szeptember 8-án érkezett nieg. 

A város, amely hangoztatta tülajdohjógát á 
várra, csak annyit ért el, hogv 1786-bah a hely-
tartótanács elismerte a szeged teiektuiajdoai jo-
gát. Ekkor a Város szerette volna legalább meg-
váltani a várat, de a fetiyítőház idehelyezése ú t -

Utcát még a Víz éiött iS Sánepartmk hívták, az iát állta e tefvhek. Vedres István, a polgári ha-
egyetemi Békeépület ráépültével 1952-ben meg- ládád leleményes úttörője. Szeged 
szűnt Árpad utcának pedig Árkon utca. Arak 
utca volt a neve. A Vízig több más utcanév is 
őrizte a hajdani Eugeniusz-árok emlékét. 

Temesvár, majd Belgrád török alóli fölszabadí-
tása (1716. 1717) megszüntette Szeged hátársZÓll 
jellegét. A veszedelem elmúltával egyre terhe-
sebb lett a város száméra a vár parancsnokainak 
beleszólása az OnkormáhVzat Ugyeíbé. Némi 
ügyeskedéssel, 1719-ben sikerült visszaszereznie 
szabad királyi városi kiváltságait, s ettől kezdve 
el tudta hárítani a katonság, majd a Csanádi 
püspök befolyását is. és kezébe vehette sorsának 
irányítását, természetesen amennyire az udvari 
kamarától való függés megengedte. 

II. József császár még tróhörökös kOfábáh, 
1768. április 19-én megtekintette a várat. Saját 
szemével látta, hogy igen elhanyagolt. Tapasz-
talatainak k'ésöbb, Uralkodása alatt értek meg a 
kövétkeZményei, Egyelőre azonban még őlyart 
tervek születtek, hogv ismét fölúlitjék. Ezért 
1779. január 12-én a helytartó tanács megtiltotta, 
hopy á Vár falától 190 méterén belül bármit is 
építhessenek. Ez a tilalom egy évszázadon át. a 
Vízig, gátolta a város magjának Kialakítását, 
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m a r tervekét szőtt a várnak kereskedelmi tár-
házzá. a vízi szállításhoz kapcsolódó raktárrá va-
16 átalakítására. 

Egyelőre azonban éppenséggel börtönné alaki* 
tásán fáradoztak. TallhCrr József kamarai épí* 
tész és fia, József 1788. október 14-től 1788. feb-
ruár 9-ig hajtotta Végre az átalakítást. A régi 
falakat kijavították, a kaputornyot, amely már 
ledőléssel fenyegetett, lebontották, az árkot ki-
mélyítették. az ajtókat megerősítették, az abla-
kokat vasráccsal szerelték föL 250 rab számára 
készítettek helyet. 

II. József 1786. július 10-én ismét megjelent á 
szegedi Várban, most már uralkodóként császár-
ként — és „kalapos királyként". Személyesen 
rendelt el néhány további átalakítást: falat ma-
gasittatött, ajtókat falaztaíott be. Eirehdelte: „A 
raboknak nem kell sem pokrócot, sem takarót és 
szalmazsákot adfli, mert különben a férgek na-
gyon elhatalmasodnak, és sohasem lehet a tisz-
taságot fönntartani. Ezért nekik, mint Bécsbert, 
nem kell egyebet adni fekvőhelyül, mint fa-
priccset." 

(Folytatjuk.) 


