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Horgászok a klinikák előtt — a Tiszán 

A Tiszában évről évre ke-
vesebb a hal — mondják a 
horgászok . . . Itt van Déldá-
ul a nyurgaponty, amit so-
kan már csak horgászköny-
vekből ismernek, pedig egy-
kor ez volt a folyó fő haia. 
— Egyre ritkább a ragadozó 
bálin is. a kifogott példányok 
súlya pedig mind kisebbedik. 
Ügy tudom, a magyar re-
kordbalin — amit persze 
nem ma fogtak — több mint 
15 kilós volt. Manapság vi-
szont az a helyzet, hogy a 
horgászok már a kilós ba-
linnak is örülnek . . . Megrit-
kulásának mértékére jellem-
ző: beszéltem már horgász-
szal, aki a nagyobb balinra 
szemrebbenés nélkül ráfogta, 
hogy busa. — Igen busából 
mind több van a folyóban, 
bár szakembereink egy há-
nyada még mindig azt állít-
ja: nálunk e hal nem szapo-
rodik. Ezzel együtt bebizo-
nyosodott, hogy mifelénk a 
busa azért növekszik még a 
szokásosnál is gyorsabban, 
mert a két behozott busafaj 
(a fehér és a pettyes) egy-
mással keveredett, életerős 
hibrideket hozva létre. A bu-
sákkal szemben süllőből is 
kevesebb van, mint amennyit 
elbírna a víz; s vele párhu-
zamosan a sötétcsíkos, zö-
mök kősüllő, valamint a sü-
gér is megritkult. Menyhalat 
minden szökőévben lehet lát-
ni, pedig annak idején olyan 
sok volt fajtájából, hogv a 
halászok harcsacsalinak 
használták. Harcsából még 
viszonylag elég van; az igen 
sok apró ivadék pedig arról 
tanúskodik, hogy e hal még 
a ma Tiszájában is jól érzi 
magát. Ez azonban nem 
mondható el a gyors folyású 
vizet kedvelő márnáról, még-
kevésbé a kecsegéről. A hor-
gászok azt mondják, mére-
ten aluli, furulya-kecsegénél 
nagyobbat mostanában alig-
alig lehet fogni. Pedig, ha 
jól emlékszünk, a szegedi Ti-
sza egykor éppen kecsegéiről 

volt messze földön nagyhírű • 
Az állítás, mely szerint a 

Tiszában nincs hal. nem iga? 
— legalábbis egyelőre. Az 
Alsó-tiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság szakemberei. 

ágás István főmunkatárs. 
Lábdy Jenő hatósági osz-

tályvezető elmondták: a Ma-
ros-torok fölötti és alatti Ti-
sza-szakasz közt ég és föld 
különbség mutatkozik. A 
torkolat fölötti rész vízminő-
sége gyakorlatilag első osz-
tályú; az úszóházakon elhe-
lyezett táblákat — ..a folyó-
ban fürödni nem ajánlott" — 
jórészt a Maros miatt kellett 
kitenni. Ennek a mellékfo-
lyónak a szennyezettsége 
szinte teljes egészében ro-
mániai eredetű; a nagylaki 
kendergyár és az aradi bőr-
gyár megteszi hatását. Az 
Atívizig szakemberei szerint 
az egykor kristálytiszta vizű 
Maros ma szennyezettebb vi-
zet szállít a Tiszába, mint 
egynémely kanálisok. S ha az 
ember fölmegy kajakkal a 
torkolatig. látva láthatja 
mekkora a különbség a Ma-
ros sűrű-barna, és a Tisza 
áttetsző-szőke vize között A 
szegedi, főként kommunális 
és élelmiszeripari eredetű 
szennyvizek egyébként vi-

J§ „harcsakiráiy" 
Némi utánjárással megtudtam: a szegedi horgász-

k ö r ö k b e n Mojzes Lajos a h a r c s a k i r á l y ; ez a g y a k o r -
latban annyit jelent, hogy évente több száz kilót fog 
vizeink legnagyobb halából. Rekordharcsája húsz ki-
lón fölüli; a két-három kilósak pedig praxisában min-
dennaposak. — Megkértem hát: vinne el magával 
egy harcsakirándulásra. 

. . . Hajnalban indultunk, fél hátkor már javában 
hasította a csónak orra a vizet 

— Fölmegyünk jó tíz kilométert, a Maros-torok 
fölé — mondta Mojzes Lajos, s közben bemutatta har-
csázó fölszerelését. A jó harcsázószerelék eszerint 
áll egy viszonylag rövid, de kemény botból, és egy 
nagyméretű, jó minőségű orsóból (Mojzes a „B spe-
ciál" elnevezésű, kiváló műszert használja, melynek 
számtalan egyéb erénye közt a legfontosabb tulaj-
donsága, hogy nem csavarja a zsinórt). Az orsóra 
legalább ötvenes zsinórt érdemes fölcsévélni, de nem 
baj, ha csak vastagabb van. Az egész szerszám leg-
fontosabb része a horog hegye — mondta a nagy 
harcsafogó, si hozzátette: ha a horoghegy nincs tü-
hegyesre reszelve, akkor nem üti át a hal kemény 
szájpadlását, ez esetben pedig jobb, ha eleve el sem 
indulunk, legalább is harcsázni. Az ólom végszerelék-
ként legyen felkötve; kapásjelző nem kell. Ennyi. — 
Csaliként lóbogarat és nadályt célszerű használni 
Beszerzésük érdekében olykor föl kell értük ásni 
másfél hektárt, de az eredmény bőven megéri a fá-
radtságot . . . — S, hogy mikor eszik a harcsa? Álta-
lában éjjeli ragadozó, de Mojzes Lajos a szúnyogokat 
nem szereti, ezért csak nappal harcsázik. Fényké-
pek tanúsította eredményei önmagukért beszélnek. 

. . . Közben megérkeztünk a tetthelyre, tükör-
sima vizű kanyarba. — Tízméteres vízen vagyunk, a 
fenék itt kemény márga — mondta a horgász. A Nap 
még az ártéri erdő mögött volt, vizbe csúszott, óriás 
fák ágcsonkjai meredeztek a gőzölgő víz alól, feketén 

Az első kapás: megrezdült, megrengett a bot-
vég, s a bevágás után visszadobandó, harminc centis 
harcsakölyök keveredett felszínre. (A kígyó mozgású, 
szívós nadály pedig kibújt a kopoltyúján.) Szája sar-
kában akadt meg a horog, baj nélkül úszta meg a 
találkozást Éppúgy, mint a többi, négy-öt elöre-
alló bajszú, nagy fejű, apró harcsa. Mind nadályra 
jöttek, a lóbogarat békén hagyták. — Tegnap éppen 
fordítva volt — mondta Mojzes Lajos, és már szede-
lőzködni kezdtünk, mikor az egyik botvég szépen 
meghajlott, s úgy maradt. Bevágás, a zsinór ferdén 
kifut kerepel az orsó, szaggatottan húz a hal (lám, 
ilyenkor jó a „B speciál"!), már itt van a csónak 
mellett de még' lenn a mélyben, merőlegesen mutai 
vízre a zsinór . . . Aztán néhány buborék, s még mi-
előtt a horgonykötél' közelébe keveredhetne a hal. 
Mojzes már emeli is fölfelé.. . Immár a szákban, a 
csónakban csapkod a márványos rajzú, jó kettes har-
csa, é s . . . Hasa kemény, szinte zörögnek benne vala-
mik: — Rák, mondta Mojzes, miközben kioperálta a 
horgot a hal szája sarkából —, megeszik ez mindent 
amihez hozzájut . . . — Ezek után fölszedtük a hor-
gonyt, s visszaúton, nagyon beszűkült fantáziával, ki-
zárólag a rántott harcsáról és kapcsolt részeiből tud-
tunk már csak beszélni. 

szonylag „jóindulatú", ön-
tisztulásra hajlamos löttyök. 
A Maros dugószerűen érkező 
ipari szennyanyagai viszont 
halott vizet hagynak maguk 
után. 

« 

Miféle károsodást okoznak 
a szennyvizek? 

Mindenekelőtt elpusztítják 
a halak táplálékául szolgáló 
alsóbbrendű élőlényeket. 
Klasszikus példaként a tisza-
virágot, azaz kérészt szo-
kás megemlíteni e tárgyban, 
mely rovar mifclénl: már 
alig-alig fordul elő. S ahol 
nincs kérész — onnan az 
egyéb apró vízi boldogtalan-
ságok is hiányoznak. Csak 

azért nem tűnik föl hiányuk, 
mert nem annyira feltűnőek, 
mint a szépséges tiszavirág. 
És ha közvetlen, látható hal-
pusztulást esetleg nem is 
okoz minden vízszennyezés 
— a halak szaporodását radi-
kálisan meggátolja. Hiszen 
az ikrák, a frissen kikelt, tű-
hegynyi ivadékok a kifejlett 
halaknál jóval érzékenyeb-
bek; tömeges pusztulásukat 
azonban nem veszi észre sen-
ki. Egyébként már az is ió 
eset, ha a halak' egyáltalán 
le tudnak ívni. Az erre al-
kalmas helyeket ugyanis a 
folyószabályozások legna-
gyobbrészt megszüntették.., 

F. Cs. 

Négy arannyal - Szegeden Á Tiszában még van hal 
Szakszervezeti néptáncegyüttesek mjnősi'tője 

Az idén a Mahort liat, 1800 tonnás bárkát szállít csehszlovák megrendelésre. Közü-
lük négyet Dunaharasztiban szerelnek össze, kettő pedig teljes egeszében a tápéi ha-
jójavítóban készült. A másodikat — határ időre — tegnap bocsátották vízre Tápén. S 
ami még hozzá tartozik az eseményhez: B odó Károly sólyamcster' számára ez volt az 
utolsó vízre bocsátás, hisz 33 éves szolgálat után hamarosan nyugdíjba vonul. 

ráfus vezette zsűri a nép-
táncot mélységeiben nem is-
merő érdeklődők tapserejé-
től is óhatatlanul befolyá-
soltattak. Természetesen ez 
aligha jelentette azt; hogy 

Verseghy Ferenc k i a d a t l a n 
írásainak harmadik kötetét 
jelentette meg a nevét vise-
lő Szolnok megyei könyvtár. 
A mostani könyv annak a 
vállalkozásnak újabb ered-
ménye, amely a város neves 

szülöttének mindeddig fele-
désbe merült munkáit igyek-
szik közkinccsé tenni. A ter-
jedelmes életmű kéziratban 
maradt írásait az ország kü-
lünbözö könyvtáraiból és le-
véltáraiból gyűjtötték össze. 

Vízre bocsátás Tápén 

zsűri és a közönség előtt. 
Vagyis, most első ízben a 
Nóvák Ferenc jeles koreog-

Mondhatni, a páros esz-
tendő „fesztiválszünet" Sze-
geden, már ami a nemzet-
közi nagy folklórparádét il-
leti. Szerencsélteti azonban a 
sors a néptánckedvelőket, s 
a megmérettetés izgalmaival 
együtt az amatőrművészet — 
bízvást mondhatni, legna-
gyobb tömegbázisú — mű-
•velőit is, hogy a nemzetközi 
fesztiválok szünetesztendei-
ben hagyományszerűen sor 
kerül a szakszervezeti nép-
táncegyüttesek országos mi-
nősítőtalálkozójára Szege-
den. A Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsa, az Orszá-
gos Közművelődési Központ 
és a Szakszervezetek Csong-
rád Megyei Tanácsa rende-
zésében péntektől zajlott 
a VIII. országos minősítőta-
lálkozó, négy kiváló tánc-
tudással rendelkező, a nép-
művészet gyökereiből ú j és 
üj hajtásokat fakasztó 
együttes részvételével. A 
dunaújvárosi Vasas Tánc-
együttes, a nyomdászok Gu-
tenberg Táncegyüttese, a 
Somogy Táncegyüttes és a 
Szeged Táncegyüttes a tánc 
szeretetének és a népművé-
szettel társított közösségi 
nevelőerőnek olyan példá-
ját adja, amely szakmai 
szempontokból és a „közna-
pi" érdeklődő aspektusából 
is elismerést érdemlő. 

A hazai amatőr néptánc-
mozgalom egyik legkivá-
lóbbja, a HVDSZ Bihari 
Táncegyüttes bar hiányzott 
— részvételük az utolsó pil-
lanatokban külföldi útjuk 
miatt technikailag vált le-
hetetlenné —, a résztvevők 
mégis reprezentálták a „pro-
fi szintű" folklórcsoportok 
sokszínű törekvéseinek^ leg-
jobb erényeit. Igazolhatja 
mindezt a szakmai zsűri 
döntése és a tapsokban, ün-
neplésben megnyilvánuló kö-
zönségvélekedés. Az önálló 
minősítőprogramok, ezúttal 
a Szegedi Nemzeti Színház-
ban, most nemcsak az egy-
másra érthetően figyelő 
együttesek és a bírálók sze-
me előtt kerültek színpadra: 
új módon, szép számú né-
zősereg követte végig azösz-
szeállításokat. Így a koreog-
ráfiák párhuzamosan vizs-
gáztak, a tánctudás és a 
műsorok sodró lendülete 

alapvetően ne a táncdialek-
tusok színvonalas színvona-
las elevenítése, a ritmika- és 
motívumpontosság, a kore-
ográfiák szakmai értéke sze-
rint ítélkezzenek. Végtére 
az összlátvány és minősítés 
aligha mond ellent egymás-
nak. 

Minősítőbemutatóik alap-
ján a négy résztvevő kö-
zül három együttes Arany 
I. fokozatot kapott: a du-
naújvárosi Vasas, a Somogy 
és a Szeged Táncegyüttes. A 
nyomdászok Gutenberg 
Táncegyüttese a III. foko-
zatot cserélte fel Arany II. 
minősítésre. A már meg-
szokott, célravezető megol-
dással a — néptáncon ne-
velkedett, döntően helybéli 
— közönség a legjobb ko-
reográfiákból összeállított 
színes-változatos gálaműsor-
ral gazdagodva, őrizheti meg 
jó emlékezetében a szegedi 
minősítő találkozót. Az im-
pozáns színházban ekképpen 
láthatta szombaton este, 
milyen színeket őriz a nép-
zene-néptánc színes csokra 
A Gutenberg moldvai csán-
gó lakodalmasa és felenye-
di táncai az értékteremtés 
új módozataival örvendez-
tettek, az eddig kevéssé 
reprodukált táncdialektusok 

felfedéseként. A Somogy 
Táncegyüttes az eredeti 
motívumokból újraírt tánc-
variánsokkal egyénítette 
magát. A dunaújvárosi Va-
sas Táncegyüttes hármas ta-
gozódásban a hagyomány-
tisztelet, a táncnyelvben ki-
fejezhető örök emberi té-
mák kifejezése, valamint az 
intellektuális erejű mozgás-
színház vállalkozója. A ha-
gyományőrzésben élenjáró 
Szeged Táncegyüttes válto-
zatos koreográfiái, tömegek-
re sugárzó folklórszeretete 
méltó módon jelzi: otthonra 
talál érzésekben, múlt foly-
tonosságot képviselő szem-
léletben Csongrád megyében 
a néptáncművészet. 

Oldott együttlétre, barát-
kozásra, szakmai tapasztalat-
cserére és minősítő megmé-
rettetésre szolgált a mos-
tani országos szakszervezeti 
néptánctalálkozó is. Az új-
szegedi Vigadóban rende-
zett szombat éjszakai tánc-
ház, a művészeti vezetők 
tanácskozása után úgy zá-
rulhatott a találkozó: múl-
hatatlanul szükség van a 
néptáncmozgalom támoga-
tására. Nélküle nemzeti mi-
voltunkban lennénk szegé-
nyebbek. 

B. P. 

A nyomdászok Gutenberg Táncegyüttese 
együtt került mérlegre a 


