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a kertben gyűlnek a fakój lassú színek, s 
mielőtt még összeérne a sötét, állsz még egy 
kicsit a kapu elótt, hagyva, hogy legyen (gy vagy úgy. 
de az utakat már mozdulatlan fedi a fű meg a gaz, 
s csak a fák koronája fölött gyűlik valami, amiről 
épp úgy hiszem, hogy van, ahogy elhitetem magammal 
a kertet, a szelíd füveket, a gyönge fákat, meg hogy ott 
állsz a kapu előtt, hátha még egyszer beismerhetnélek, 
de nem csak téged, az egészet, amit azzal jelentesz, hogy 
védtelenné teszel mások helyett és mások idejében, 
csak vonuljanak a napok — s te félsz is, és én egyre 
szabadabban csapkodok magam körül az ethlékek 
táguló dimenziójában, de mindez csak egy elhadart 
dráma lüktetése; lassú esőt várunk, hogy itta remegő 
lombok fölött is bizonyság legyen, s a természet ártatlan 
kegyeltjei éltethessék egyszerűségüket; a hosszú áradatban 
oldódnak mind a nyomok: a hírt halkítják s az elúszó hatá-
rok nyomán, a vértelen tömeg megkívánja a lázadást. 

Vasutasaink 
centenáriumára 

ARZÉNBÁNYÁSZAT(?) 

Tudományos ülés Szegeden 
Töredelmesen be kell val lanunk, amikor 

első írásunk megjeleni ivóvizeink arzéntar-
talmáról . magunk se hit tük, mekkora gu-
bancba nyúltunk bele. Jött utána egy három-
tagú cikksorozat , egyik tanácselnökünk kér-
déseire felelgetve, és ráadásként az olajosok 
fógeológúsának a válasza. Azt gondol tuk, 
evvel már le is zárhat juk a t émát , de meghí-
vót kaptunk a Szegedi Akadémiai Bizottság 
körnvczet-egészségúgyi munkabizot tságá-
tól. Föld tanosok. Köjál-kutatók és kórházi 
kutatók előadásait ígérte a meghívó, szintén 
az arzénról , természetesen végighallgattuk 
az összes elóadást . Mostani írásunk ezekből 
táplálkozik. 

A beköszöntő és az elnöki megnyitó már 
utalt rá, régi, súlyos egészségügyi gondjaink 
megbeszéléséről lesz szó, gyakorlati kérdé-
sek tudományos magyarázatát és tudomá-
nyos megoldását célozzák. A földtanosok 
munkacsopor t ja azt igyekezett tisztázni, mi-
lyen üledékek, rétegek és törésvonalak tar-
talmaznak arzént , és miként hozhat ja fel-
színre az ivóvíz. A következő e lőadó többek 
között arról beszélt, 1982-ben kezdték vizs-
gálni alföldi kútjaink mikroelemei t , és meg-
lepetésükre Szarvason arzént talál tak, még-
hozzá a ha tárér téknek tekintet t l i terenkénti 
SO mikrogramm fölötti é r t ékben . Példásan 
rövid idő alatt országos mérések kezdődtek , 
és hamar kiderült . Békés megyében fordul 
elő legtöbbször, Békéscsabán például a 
90—100 mikrogrammot is elérte. Még egy 
testes szám: négyszázezret is meghaladja a 
veszélyeztetettek száma. Előlegezett tétel-
ként ugyanis k imondta az e lőadó, a határér-
ték duplája biztosan nagy bajok forrása le-
het . Csabán úgy sikerült — megintcsak igen 
hamar — elhárítani a fenyegetet tséget , hogy 
a Medgyesbodzáson fúrt kút vizét vezették 
be a városba. Ahol keveréssel nem sikerült a 
határér ték alá szorítani az arzéntar ta lmat , 
ott leválasztó szerkezeteket állítottak mun-
kába. Vasszulfáttal vagy vaskloríddal keve-
rik a vizet, ez köti meg az arzént , és a víz 
iszapjával kivonható belőle. Ahol kicsi a 
koncentráció, az egyszerű klórozás és leve-
gőztetés is elég — például G a r á n —, ahol 
nagyobb — például Ka tymáron —, ott vas-
klorid hozzáadása segít, de létezik úgyneve-
zett kétlépcsős leválasztó is. Itt azonban már 
bakterológiai gondok is fö lmerülhe tnek , 
ahogy Bucsán is fölmerül t . Bucsán 180— 190 
körül volt az arzéntar ta lom, és ezt sikerült 
használható szintre leszorítaniok, bár néha-
néha „á t tör" az arzén. 

A harmadik e lőadó arról beszélt, az ivóvi-
zén kívül a talajok is tar ta lmazhatnak arzént , 
és ez dúsulhatot t azokban az években , ami-
kor még arzéntar ta lmú vegyszerekkel is per-
meteztünk. A hőerőművek körzetében, sót 
a szennyvíziszapban is nagy töménységben 
lehet , ezért a szennyvizes öntözést többszö-
rösen meg kell fontolnunk. Ha a talajból 
kioldódik, a növények — és megint csak az 
ivóvíz — közvetítésével az emberi szerve-
zetbe is belekerülhet . A gumós növények 
különösen magas koncentrációban tartal-
mazhat ják , krumpliban és sárgarépában ve-
szélyes mére teket is öl thet . Gondol junk csak 
a sárgarépa szerepére a csecsemők élelmezé-
sében, és máris lá that juk, mennyire veszé-
lyes következményei lehetnek. Vannak 
ugyan föl tevések, amelyek szerint a túlzott 
töménységet már a növény se viseli el , és 
elpusztul. Az uborka és a hüvelyesek is 
érzékenyek rá , és a fú is fölveszi. A nád 
azonban nem. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet 
egyik munkacsopor t ja azt állapította meg, 
hogy az arzén ártalmas az^gészségre. (Azér t 
kell ezt e lórebocsá tanunk, mert későbbi elő-
adók nem találtak összefüggést az ivóvíz és a 
betegségek közöt t . ) Hatása nem egy szervre 
irányul, általános sej tméregként kell kezel-
nünk: a sejtlégzést zavarja. Bőrelváltozások 
lehetnek a legszembetűnőbb kísérőjelensé-
gek, gyakoribb a szívizom-infarktus (olyan-
kor is, amikor más rávezető ok nem játszik 
szerepet!) , tönkre tehet i a mája t , rombol-
hat ja a vérképzőrendszerünket . Immun-
rendszerünkre gyakorolt hatását még nem 
vizsgálták kel lőképpen, de indirekt károso-
dások kimuta thatók. Az idegrendszerre való 
hatásánál ugyanez lehet a helyzet. Hallás-
csókkfnés , spontán abortusz és különbózó 
mutagén hatások következményei lehetnek. 
Máj- , tudó-, bór- , hólyag- és vesedaganatok-
nál is szerepe lehet , a bór tumorokná l , a 
bólyagráknál és a vesedaganatoknál akár 

négy-ötszörös gyakoriságú esetek is előfor-
dulhatnak. Még meglepetéssel is szolgált a 
téma e lóadója . Békés megye egyes terüle-
tein igen rövid idó alatt a korábbi hetedik 
vagy ötödik helyről első, második vagy har-
madik helyre rukkoltak elő néhány betegség 
áldozatai. Azért meglepő ez. mert azt szok-
tuk hangoztatni , ősapáink is ugyanezt a vizet 
i t ták, mégis magas kort éltek meg. További 
vizsgálatok szükségesek, mert nem biztos, 
hogy ugyanezt i t ták. A vezetékes víz. ha 
éppen arzéngazdag rétegből származik, 
egész városokat fenyegethet . 

Megyénk Köjál-kutatói arról számoltak 
be, évtizedünk legeleje óta folytatnak rend-
szeres méréseket . Csekély az arzénnel súlyo-
sabban szennyeződött kutak száma, de a 
határér téket megközelí tő ennél jóval na-
gyobb mér tékben fordul elő. Eper jes és 
Asot thalom adja a normálér téket legjobban 
meghaladó vizet, azonban a két kpzs^g 
egészségi adatait összevetve nem találunk 
egyértelmű hasonlóságokat . Eper jesen 
ugyan az átlagot meghaladóan fordulnak elő 
daganatok és érrendszeri megbetegedések, 
de Ásot tha lmon jóval az átlag alatti ér tékek 
szerepelnek. (Két megjegyzést kell t ennünk , 
hívatlan p róká torkén t : A közölt adatok 
többsége 1980-ból való, és az egyik korábbi 
e lőadás tanúsága szerint időközben igen erós 
sorrendiségiál tozások tör téntek . A máso-
dik: Eper jes zár tabb település, mint a ta-
nyákkal anyonrakot t Ásot tha lom. Azt is 
mondha tnánk , bár fölmérési adatunk nin-
csen rá, Eper jes vízivóbb. Ásot tha lom in-
kább borivónak tekinthető . (Egyér te lmű kö-
vetkeztetéseket nem lehet levonnunk, han-
goztatta az e lőadó, de az öngyilkosok számá-
nak az alakulásába is belejátszhat az arzén-
nal telítettség. Ál ta lános gyakorlat volt, 
hogy a kritikus ér téket meghaladó kutakat 
azonnal kizárták a vezetékhálózatból , és 
igen hamar új , mérget már nem tar talmazó 
kutakat fúr tak . Ásot tha lmon és Eper jesen 
merült csak föl a leválasztó szükségessége. 

A Bács-Kiskun megyeiek a tények között 
azt is előtárták, hogy 1962-ben volt elóször 
krónikus mérgezés náluk, és 1970-ben, illetve 
1973-ban megismétlődött. A Vadkerti- tó vi-
zében magas az arzéntartalom, vizsgálják is 
hatását. (Egyik vadkerti ember ehhez csak 
annyit tesz hozzá, régóta tudják, gyógyvize 
van a tónak.) Az orvosok allergiás tünetekre 
régóta panaszkodnak, bár úgy túnik, a fürdő-
zőkre közvetlen veszélyt nem jelent a tó vize. 
Vizsgálták az algákra gyakorolt hatását, 
hátha ebból emberre is érvényes következte-
tések vonhatók le. Ahol kevesebb az arzén, 
ott úgy viselkedik, mint a foszfor: dúsul tólc 
az algaállomány, de egy bizonyos fok fölött 
elpusztul. Ivóvizet adó kútjaikban minden-
esetre gyakori az arzén, eltávolítása néhol 
komoly gondot okoz, csakúgy, mint az arzént 
tartalmazó, vízből kivont iszap elhelyezése is. 

Közös panaszuk a megyei Köjál-kutatók-
nak, hogy gyorsan dolgozó, nagyteljesítmé-
nyű műszerük nincsen. A Szolnok megyei 
e lőadó is evvel kezdte mondóká já t , hozzá-
téve, hogy a fotometr iás eljárást viszont 
sikerült tökéletesí teniük. Megbetegedések 
nem hívták föl még az ivóvízre a figyelmet — 
az arzéntar talomról van szó természetesen 
—, de két exponált városukban a csecsemő-
halandóság magasabb a megyei átlagnál. Tíz 
településen kellett módosítani a víz összeté-
telét, két helyen arzénmentes í tő technoló-
giára van szükség, mert nincsen olyan-réteg a 
földben, amely ne adna arzént . Gyérek még 
a rávonatkozó ada tok . 

Meglehetős izgalommal vártuk a Békés 
megyeiek előadását , hiszen a 2—14 év kö-
zötti arzénes vizet fogyasztók adatait ígérte a 
meghívó. Itt is 1981-ben kezdődtek a vizsgá-
latok. akkor még titkos megbízatásként , de 
azóta már számítógépes földolgozással is 
rendelkeznek. A bucsai emberen szemmel 
látható a hatás , bőrszíne, akár az indiánoké, 
az okányi azonban jóval haloványabb. Vizs-
gálják a bór tüne teke t , — egészen mások 
jelentkeznek a gyerekeken, mint a fölnótte-
ken —, a légúti betegségeket , a hastáji 
panaszokat , és mindezt , ami gyanúba kever-
hető , de egyértelmű kapcsolatot nem talál-
nak a víz arzéntar ta lma és a betegségek 
gyakorisága között . (Emlékezte tóul idézzük 
vissza a budapesti e lóadó ezzel el lentétes 
állításait.) Arra a következtetésre ju to t tak , 
sok más tényezó együttes hatását is vizsgál-
niok kell, hogy használható e redményeke t 
kaphassanak. 

Az idó elhúzódása miatt rövid vitára ke-
rülhetett csak sor, de az tömör és tar ta lmas 
volt. Itt hangzott el az a megfogalmazás, 
hogy ivóvizet, adó kútjaink egy része arzén-
bányászásnak tekinthető, vizes környezet-
ben. Ha csak ezt az egy mondato t nézzük, 
akkor is egyértelmű a feladat : hatalmas 
adósságainkat minél hamarabb törleszte-
núnk kell a kutatások terüle tén. Föltétlenül 
ki kell ter jesztenünk az immunológiai hatá-
sokra, a vérból tö r ténő meghatározásra is. 
Örvende tes tény viszont — a szegedi múve-
seállomás professzora mondta —, ott is mű-
ködhet múveseál lomás, ahol különböző 
megoldásokkal kellett csökkenteni a kritikus 
érték alá a víz arzéntar ta lmát . Köztudo-
mású . a dialízises beteg még több vízzel 
ér intkezik, ennélfogva nagyobb veszélynek 
lenne kitéve „tisztítatlan" víz használatakor . 
A szegény ember vízzel főz közmondás is a 
vitában módosult egy kicsit: néha bizony 
arzénnel főz. Még sürgetőbb lépésekre van 
tehát szükségünk. (Mindeneset re kontrázni 
látszott az egyik e lóadó az olajosok fógeoló-
gúsának állítását: adatainak egy részét az 
olajosoktól kapta . ) 

HORVÁTH DEZSŐ 

B I S Z T R A Y A D A M 

Biográfia 
Arra vagy büszke, amiről nem tehetsz, 

barna szemedre (vaksin), 
foltos tükörben sötét hajadra, 
satu-erős kezedre, 
melytől a szerszámok elbúcsúznak. 

És azt írod egyre, ami nem tőled van. 
mint aluvó szándék, tejfoggal akarat, 
búvő-remegő pincéidben a remény, 
kioltott mécs elótt 
az ijedséggel egy fölismerés, 
ÍME, ÉLÜNK, 
benned a történet tört része, 
kovát és patkót ütsz össze, 
s hogy melegítsen végre fényesen, 
lángra kap a száraz nád. 

Mindig titkolod, amit születve kapsz. 
éghajlatot, nyelvtant, röghatás génjeit, 
s kétkedsz, hogy magadban mit érsz, 
mintha veszendő porhüvelyed volna 
fehér viaszból gyertya, lánghoz kanóc. 

Szegedre a vaspályát 1854-ben ve-
zették le Félegyházáról, majd 1858 
decemberében átadták a vasúti hi-
dat, hogy utat nyissanak tovább, 
Temesvár és Orsova felé. A további 
vasútvonalak megnyitásával erősö-
dött a vasútügy Szegeden és környé-
kén, de igazán akkor vált „vasúti 
nagyhatalommá" városunk, amikor 
100 esztendeje, 1888. április 24-én 
az addig Szabadkán működött üzlet-
vezetőséget Szegedre helyezték át, 
és ideiglenesen a Széchenyi téri Zsó-
tér-házban helyezték el. Az épület 
ekkor már Back Jenő és testvérei 
tulajdonában állt, és tőle béreltek 
szobákat az üzlet vezetőség számára. 
(A május 4-én kezdődött esemény-
sorozat 25 rendezvényből áll, az 
igazgatóság területén.) 

Az üzletvezetöségek sorában egé-
szen 1911-ig a szegedi volt a legna-
gyobb, vonalhossza többet tett ki, 
mint 3000 kilométer. Ekkor létesí-
tették a temesvári üzletvezetóséget, 
s így a szegediekhez 1703 kilométer 
hosszú vonal tartozott. 

Az üzletvezetóség (később üz-
letigazgatóság, ma vasútigazga-
tóság) székháza a milleneumi épít-
kezések hangulatában, Pfaff Ferenc 
(1851-1913) tervei szerint épült, 
csodálatos németalföldi reneszánsz 
stílusban. Az egész épülettömeg 
olyan, mintha egy darabot szakítot-
tak volna ki az amszterdami köz-
ponti pályaudvarból. Pfaff Ferenc 
alkotói nagyságát jellemezve meg 
kell említenünk, hogy tervei szerint 
épült számos pályaudvar felvételi 
épülete: Győr, Debrecen, Zágráb, 
Cegléd, Fiume, Füzesabony, Kassa, 
Temesvár, Pécs. Szeged (1902), Ka-
posvár, Versec, Szatmárnémeti, Po-
zsony, Kolozsvár, Nyíregyháza. 
Legsikeresebb a zágrábi állomás-
épület barokkos tömbje, klasszici-
záló négyoszlopos partikusszal, a 
párkány feletti kóbábos mellvéddel. 
Építészeti tevékenységének csúcs-
pontja igazából a kaposvári állomás-
épület. Megvalósult vasútállomás 
terveinek száma: 16, de további mü-
vei között meg kell említenünk a 
mai Közlekedési Múzeum épületét 
is, amely annak idején, a milleneumi 
kiállításra a közlekedési csarnoknak 
épült, a Városligetben. 

A szegedi üzletvezetóség terüle-
tén már kezdetben létrehozták az 
ún. Leszámítoló hivatalt, amely elő-
ször a Deák Ferenc u. 4. sz. alatti 
Deutsch-házban kapott elhelyezést. 
E hivatalra utalnak az épület ma is 
látható szárnyas-kerekes díszei. A 
hivatal életéről Cserzy Mihály (Ho-
mok) Az öreg Szeged c. müvében 
fest a szemtanú erejével hú képet, 
de az igazgatósági palota helyén volt 
térről is: a mai üzletvezetóségipalota 
előtt állt a nagy kocsiállás, melyet a 
többi piacterekkel és kövezett utcák-
kal együtt 1872-ig a közigazgatósági 
bíráskodás által a kisprofuntházban 
— a mai Jerney-ház és a városi gőz-
fürdő helyén — a letartóztatottak: 
láncra vert rabok söprögettek fel min-
den hetivásár után. 

Páva vendéglőről egy furcsa epi-
zód maradt fönn a régi emberek 
emlékezetében. Itt volt ugyanis a 
gyapjúbörze, és a nagy vásárok al-
kalmával teli volt a fogadó juhos-
gazdákkal, juhászokkal, lókupecek-
kel és egyéb pusztai emberekkel..." 

Robosztusságában és épülettö-
megében is egyik legjobb alkotás-
nak tekintjük az Ottovay István 
(1877-1952) és Winkler Imre 
(1873—1941) tervezete Egyetem u. 
2. szám. alatti, a szegedi vasútigaz-
gatóság számára épített leszámítoló 
hivatal neoromán épületét, amely az 
egyetem Kolozsvárról való ideteie-
pülése után, 1925-től a bölcsészet- és 
természettudományi karok intéze-
teinek ad otthont. A háromemeletes 
épülettel 1912 ószére készültek el.' 
Ez a ma már szokatlannak hangzó 
intézmény, a leszámítoló hivatal, 
1887-ben került Szegedre és a kü-
lönféle vasúttársaságok egymás kö-
zötti elszámolását végezte. 

Szeged vasútforgalmára nagy ha-
tást gyakorolt az Arad-csanádi 
Vasút Csongrád megyei vonalainak, 
a bácskai vasútnak, a szentes—hód-
mezővásárhelyi vasútszakasznak, a 
csongrád—félegyházinak kiépítése, 
valamint az a tény, hogy a meglévő 
vonalakon több állomást vagy meg-
álló helyet létesítettek. Ezekkel a 

külterületek közlekedési akadályait 
igyekeztek felszámolni. Kulinyi 
Zsigmond írja (1901): „Szeged vas-
úti állomásait képezik: a Szeged állo-
más, a volt osztrák—magyar állam-
vasút vonalaira és a Szeged—Rókus 
állomás, a volt Alföld—fiumei vasút 
vonalaira nézve. Ezen kívül a teher-
forgalomban: a rendezőpályaudvar 
és a tiszai teherpályaudvar, mely az 
alsó Tisza-part mentén vonuló sínhá-
lózattal bír, és a nagyarányú szegedi 
teherforgalom legfőbb részének le-
bonyolítására szolgál." 

A rókusi állomás bővítését 1900-
ban végezték. Az újszegedi állomást 
1903-ban építették fel, minden külö-
nösebb ihletettség nélkül. A szegedi 
vasutas sporttelepet Stampay János 
(1903-1983) tervei szerint alakítot-
ták ki (1940), de a kiskunfélegyházi 
MÁV-étterem is az ó tervezőaszta-
láról került le (1941). 

Szeged a század tízes éveitől 
mindinkább foglalkozott hatalmas 
tanyavilágának kérdéseivel. Ennek 
egyik jelentós megjelenése a kisvas-
út volt. Létesítésének elsó szálai a 
Tisza Szálló tükörtermébe visznek 
vissza, amikor 1912. május 5-én tar-
tott gyűlésén elhatározták. Kertész 
József elnökletével, hogy a vasutat a 
Bábakercsztig vezetik ki, s ott, és 
onnan ágaztatják el. A kisvasút el-
nökéül Regdon Sándort választot-
ták. A legelső tervet 1902-ben 
Stelczel Frigyes üzletigazgató készí-
tette. ezt követte az Ormódi—Ger-
le-féle elgondolás. A Deutsch— 
Erdélyi tervet 1906-ban Sármezey 
Ede, az ACSEV igazgatójának el-
képzelése követte. A megvalósult 
tervet Szesztay László készítette, 
Zsigmondy Béla szakvéleményeit is 
felhasználva. Az alsótanyai határ-
részt Várostanya és Pusztamérges 
végállomásokkal két ágban behá-
lózó 76 cm-es keskenyvágányú vas-
út 69 kilométeres vonalával és 24 
állomásával olyan területeket kap-
csolt be a város életébe, amelyekről0'' 
azelőtt a 40 kilométeres távolság és a 
kiépítetlen utak miatt a Szegedre 
való utazás legalább egy egész napot 
igénybe vett. 

A Rudolf (ma Roosevelt) téri 
végállomás első fónöke Csóty Jenő 
volt. Ezt az állomást az,ötvenes 
években áthelyezték az Átrakóra 
(MÁV). A kivitelezést Zsigmondy 
Béla vállalata végezte. A munkála-
tokat 1926. január 20-án kezdték, és 
az ünnepélyes átadásra 1927. feb-
ruár 1-én került sor, amikor az avató 
beszédet Hermann Miksa műegye-
temi tanár, kereskedelmi miniszter 
tartotta. Eleinte kismozdonyokkal 
bonyolították le a forgalmat, majd 
1928-ban vásároltak diesel-elektro-
mos vontatókat. Államosítására 
1944-ben került sor, míg végül is 
1949-ben került a MAV kezelésébe. 
A legutolsó állapotok szerint az Át-
rakótól (Kunhalomtól két ágra 
oszolva) Várostanyáig 37,3 kilomé-
teres a másik elágazás Pusztamérge-
sig 42,7 kilométeres szakaszt foglalt 
magában. 

A szegedi vasútügyet az elmúlt 
száz (134) évben a több tízezer alkal-
mazott, munkás és mérnök a kor 
műszaki megoldásain keresztül 
igyekezett élenjáróan szolgálni, és 
hatást gyakorolni az igazgatóság tel-
jes területére, Baross Gábor vasút-
politikájának megvalósításával. Te-
rületünk vasútügyeit szolgáló legje-
lesebb személyiségei: Wolf István, 
Boros Béni, Ecsedy Mihály, György 
Mihály, Emerczy Pál, Pásztor Mi-
hály, Bebrits Lajos, Ruzitska Lajos, 
Veress Gábor, Cserta László, s 
mindaz a 28 igazgató, akik az elmúlt 
100 esztendő alatt vezették az igaz-
gatóságot. 

Szeretem a vasútat, mert műszaki-
tudományos fejlődésünknek mindig 
jó értékmérője volt. Műszaki intelli-
genciánk vezérlő dominánsaként ha-
tott a közvetlen termelóerőre, az ipar 
és a mezőgazdaság haladására, s eze-
ken keresztül a gazdaság lehetőségei-
nek feltárására. 

Meggyőződéssel vallom, hogy 
vasutasaink a dicső múlt alapján és 
tapasztalataiból táplálkozva, a jövő-
ben is kiválót alkotnak a magyar s 
egyben a szegedi vasútügynek. Min-
den elismerés illesse óket, a sínpá-
lyák felett uralkodókat. 

BÁTYAI JENŐ 
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