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Környezetféltés — önvédelemből 
A H O G Y A T E R M É S Z E T S Z E R E T Ő T E C H N O K R A T A LÁTJA 

Füst, bűz, mérgező anyag: ellensége a természetnek, s benne az ember-
nek. A tiltakozás, a beavatkozás lehetősége azonban csak nekünk adatott 
meg. Egyre többet tudunk már a bennünket fenyegető veszélyekről, néhá-
nyunk lelkiismerete is egyre gyakrabban berzenkedik az élő világot ért 
támadások láttán: a szólás jogával azonban eddig alig-alig élhettünk. Most 
azonban kínálkozik Szegeden végre egy lehetőség, hogy bárki figyelmeztesse 
a szakembereket, ha jártában-keltében környezetet szennyező jelenségre 
figyel föl. Ha néhány nap múlva egyszerűen fölemeli az ember a telefonkagy-
lót, és tárcsázza a 12-513-as számot. Azután a következő szöveget hallja: 

„Itt a 12-513-as telefon üzenetrögzítője beszél. Ez a kapcsolási szám 
az Alsó Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság állandó, 
közérdekű környezetvédelmi ügyeleti telefonja. Kérem, környezetvédelem-
mel kapcsolatos panaszát, észrevételét, bejelentenivalóját, a sípoló hang 
elhangzását kővetően szíveskedjék elmondani, azt rögzítjük és a legköze-
lebbi munkanapon a szükséges módon intézkedünk." 

Az általa helyesnek vélt környzetvédelemról, a szakemberek szemléleté-
ről, a Szeged környéki teendőkről beszélgettem Major Tiborral, az A TIKÖ-
VIZIG környezetvédelmi igazgatóhelyettesével. 

Ha csörög a Zöld-telefon 
— Néhány hónapja, egy tanácsko-

záson elmesélt Ön egy történetet arról, 
miként „fülelte le" az egyik szegedi 
gyárat, amint az éj leple alatt eregették 
a bűzös füstöt a levegőbe. 

— Magánemberként jártam arra 
autóval, bekanyarodtam a gyárhoz, 
tapasztalataimról jegyzökönyvet ké-
szítettem. s másnap intézkedtem. 
Következmény: személyi bírság, na 
meg az, hogy a selejtes mélyfúrótöm-
lóről azóta nem égéssel távolítják el a 
gumit. 

— Akkor több száz, autóval arra 
haladó ember láthatta azt az ég felé 
törő, tömény füstöt, amely talán ma is 
gomolyoghatna, ha Önt véletlenül 
nem viszi arra az útja. 

— Éppen ezért határoztuk el. hogy 
állandó telefonügyeletet tartunk, és 
így a környék egész lakosságát be-
vonjuk a „figyelőszolgálatba". Ezen-
túl, tehát ha egy öntudatos állampol-
gár vesz észre valami hasonló jelensé-
get, megköszönjük, ha ideszól a 
Zöld-telefon számán, és örülünk 
minden segítőkész ötletnek is. Az 
azonnali intézkedést igénylő, sürgős 
esetekben a 12-933-as szám hívható, 
például, ha ütközés következtében 
veszélyes anyag ömlik az 5-ös útra. 
De ne fessük az ördögöt a falra! 

— Gondolom, számítanak rá, hogy 
magnószalagjuk tele lesz apró, piszli-
csáré ügyek ecsetelésével, s akad, aki 
fülemüleperek döntőbíróját látja 
Önökben: Fejtse ki, kérem, mit ért-
sünk közérdekű környezetvédelmen! 
Azt is, ha engem például zavar a 
szomszéd füstje? 

— A lakosság által okozott kör-
nyezetszennyezés hatósági vizsgá-
lata, kordában tartása nem a mi jog-
körünk. Ha kisiparos tevékenysége 
okozza a szennyezést, a beavatkozás 
ránk tartozik, mint minden ipari 
szennyezés. 

— Tehát akár meg is fulladhatok, 
ha történetesen egyik iparengedély 
nélküli szomszédom bórt és gumit éget 
a kazánjában. 

— Szó sincs róla. Azt a bejelentést, 
amely nem a mi hatáskörünk, de 
közérdeket szolgál, továbbítjuk az 
illetékes hatóságoknak, ez esetben a 
tanácshoz. De pletykákkal, demagóg 
vádaskodással nem foglalkozunk, 
csakúgy, mint névtelen bejelentések-
kel. 

— Csak tovább okvetetlenkedem: 
egyetlen ember egészsége, nyugalma 
nem közérdek. Márpedig minden 
egyes embernek joga van az egészsé-
ges élettérhez... 

— Mi olyan közérdekű ügyekkel 
foglalkozunk, amelyek emberek cso-
portját érintó, gazdasági tevékeny-
ségből származó ártalmakat okoz-
nak. Nem tagadom, ha épül az 5-ös 
út, és az egyetlen közeli tanya lakóit 
veszélyezteti a zaj. védelmet igényel-
hetnek, s nekünk kötelességünk meg-
vizsgálni a lehetőségeket. 

— Civilizált, gazdag országban új 
lakást ajánlanak föl az illetőnek, vagy 
hangszigetelő fallal határolják ott a 
sztrádát. 

— Azt tudomásul keil vennünk, 
hogy mi nem tartunk itt. Míg ott 
például a 4. generációs égetőket épí-
tik, mi csak a 2. generációnál tartunk. 

Vissza a fára? 
— önnek mi a véleménye: a kör-

nyezetvédelmi szemléletben is a fejlett 
Nyugat mögött kullogunk? 

— Inkább az az érzésem, hogy on-
nan a naiv. jó szándékú környezetvé-
dők szelleme „gyűrűzött be" hoz-
zánk, márpedig nem ez jelenti a 

perspektívát. Önmagában a tiltako-
zás azt eredményezi, hogy visszaju-
tunk a fára: márpedig az ósállapotok 
visszaállítása nem lehet cél. 

— Ezzel szemben mit vall ön? 
— A technológiát zabolázzuk 

meg, illesszük be az ökológiai folya-
matba, ügy, hogy a környezetnek 
nem ártva szolgálja az embert. 

— Környezetvédő létére vállalja, 
hogy technokrata? 

— Vállalom, az elmúlt évtizedek-
ben ráragadt pejoratív értelem nél-
kül. Gondolja csak el, ha azt hirde-
tem: szűnjön meg a technikai fejlő-
dés. azaz, ne legyen autó, repülőgép, 
atomerőmű, visszakényszerítem az 
embert arra. hogy lovagoljon, vagy 
télen maga csiholta túz mellett mele-
gedjen, azaz mondjon le az eddig 
elért jólétről. Nekem nem ellenfelem 
a biológus, a madárvédó: a kétféle 
szakma és nézőpont házasságában hi-
szek. 

— Ha nem haragszik meg, azt hi-
szem, a zöldeknek, „a naiv természet-
védőknek" mégis több hívük van ma-
napság, mint a technokratáknak. 

— A profi környezetvédőknek ezt 
az elveszett bizalmat kell visszasze-
rezniük'. Hogy higgyen nekünk a tár-
sadalom. 

— Úgy érzi, volt bizalom, csak elve-
szítették? 

— Önhibánkon kívül. Eddig itt-
hon hátrányos helyzetben volt a kör-
nyezetvédelem, mi mindig bukott po-
litikust kaptunk a fejünkre. Pénzosz-
táskor meg az utolsók voltunk a sor-
ban. 

— Mit gondol, sikerül népszerűbbé 
válniuk? 

— A bizalom visszaszerzésének 
egyik módja, a nyitottság és a nyilvá-
nosság, aminek megszervezésén 
máris fáradozunk. 

Szaga akár a keserű manduláé 
— Milyen változásokat vár a Itazai 

környezetvédelmi szemléletben? 
— Először is azt, hogy a termelók, 

a közvélemény tisztában legyen az-

zal: attól, hogy egy környezetkáro-
sító terméket ezentúl nem Nyugaton, 
hanem Keleten gyártanak, az általa 
okozott kár bekövetkezik, méghozzá 
egyetemesen. Lásd. ózonlyuk Némi 
tájékozottság, intelligencia, és öntu-
dat is kívántatik ahhoz, hogy ismere-
tek birtokában például valaki inkább 
a freon gáztól mentes spray-t emelje 
le a polcról, vagy ólommentes ben-
zint vásároljon. Nyugaton mindezt 
„megsegíti" az árpolitika is azzal, 
hogy ezeket a termékeket olcsóbban 
kínálja. Az efféle példákat is át kel-
lene vennünk a hatásosabb tudatfor-
málás mellett. 

— Szegeden milyen speciális gon-
dokkal kell megküzdeniük a környe-
zetvédőknek? 

— Még a korábbi, hátrányos hely-
zetű profi környezetvédelem elérte, 
hogy a fó füsteregetök szelídebben 
pöfékelnek. A cipógyárnak ez az 
utolsó fűtési szezonja, sajnos füstöl 
még a kendergyár és a zenekonzerva-
tórium kéménye. Eredményként 
könyveljük el, hogy a vas- és fémön-
töde két füstgázmosót szerelt föl, így 
a néhány méter távolságra lévó kór-
ház lakói némileg tisztáob levegőt 
szívhatnak. Bár — lelkük rajta a 
hajdani tervezőknek — kölniillat 
ezen a környéken soha nem lesz. Ez is 
intó példa a településfejlesztőknek. 

— Aggodalomra adnak okot a ve-
szélyes hulladékok is. 

— A Fémszelekt Kisszövetkezet 
olyan vállalkozásként indult, amely 
ismét földolgozza a veszélyes hulla-
dékokat. Primitív telephelyükön föl-
halmozták a megvásárolt hulladéko-
kat, túrhetó módon tárolták is, de itt 
maradt egy csomó galvániszap, 
amellyel nem tudnak mit kezdeni. A 
benne lévó keserümandula-szagú 
anyag milligrammos mennyiségben is 
halálos méreg. Számunkra ez a legna-
gyobb szakmai és erkölcsi teher: nem 
csupán hatóság vagyunk, etikai fele-
lősséget is érzünk emiatt. 

— Végül is a szövetkezet felelős 
érte... 

— Az alapelv valóban az: a veszé-
lyes hulladékért az előállító, a kezelő 
a felelős. A szövetkezetnek kellene 
földolgoznia, elszállítania. De ha 
nem teszi, nem nézhetjük tétlenül, 
anyagi áldozatok árán sem... 

— Szeged kórházi hulladékainak 
ártalmatlanítása is megoldottnak lát-
szik. 

— Az egészségügy veszélyes hulla-
dékait: használt injekciós tűket, kí-
sérleti állathullákat, a műtökből ki-
került anyagokat évekig a klinikák 
kazánjaiban égették el. Aztán, hogy 
áttértek a gáztüzelésre, nem maradt 
más lehetőség tárolásukra, mint a 
városi szeméttelep... Érthető, hogy 
egy kifogástalan égetóberendezésre 
halaszthatatlan szükség van. 
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Petőfi-kéziratok a Papensiában 
Évszázadok történelmének szel 

lemi évgyűrűit kutatva, szívesen ma-
zsolázik az ember a nagy gyűjtemé-
nyek becses tárgyai, dokumentumai 
között. Különösen akkor, amikor 
olyan gazdag és tudományosan is 
rendszerezett kincstárban kalauzol-
tatja magát, mint a pápai református 
gyűjtemény. Tanulmányok, hivat-
kozások sora igazolja, hogy az 1531-
es születésű pápai református isko-
lára alapozott, majd a református 
kollégiummal tekintélyes fává tere-
bélyesedett pápai szellemi központ 
— néha méltatlan körülmények kö-
zött is — bő forrása az egyháztörté-
neti. kulturális, tudományos kuta-
tóknak. Kövy Zsolt, a gyűjtemény 
mai igazgatója a megmondhatója, 
hogy egykori diákok, ma történé-
szek, irodalmárok, művészek, mi-
lyen mohó áhítattal forgatják a félt-
ve őrzött könyveket, kéziratokat. 

A képzőtársaság műhelyében 
Egy tanév nemhogy egy iskola, de 

még egy ember életében is pusztán 
szeletkéje az egésznek. A pápai kol-
légium történetének mégis van egy 
olyan éve. amelynek dokumentu-
maiért érdemes ide zarándokolni. 
Hiszen 1841—42-ben az akkor már 
messze földön ismert intézmény fa-
lai között volt „elsó éves tanuló" 
Petrovics Sándor és másodéves Jó-
kai Mór. Egymást ösztönző barátsá-
guk, bontakozó tehetségük sok-sok 
jele található a gyűjtemény iratanya-
gában. Önmagában keveset mond 

Éjszakai monológ... 
A véletlen érintéstói a doboz 

olyan határozottan borult ki és 
szórta szét a tartalmát, mintha 
azóta várta volna a lehetőséget, 
mióta az ezüstpapírba csomagolt 
finom bonbonok helyére sárga, 
fekete és színes, régről megőrzött, 
és alig tegnapi fotográfiák költöz-
tek. Szerteszéjjel a szőnyegen, 
csak fényképek. Itt hever a múl-
tam, kéretlenül az életem. Egy 
harmincévvel ezelőtti nyár, két 
félszeg mosoly és talány.., Vajon 
tudják már, nemsokára én is köz-
tük leszek. Kérdeztem volna — 
ezt is. mást is — sokszor és sokat, 
de még mindig hallgat az egyik, s 
már rég nem felel a másik... Mi-
lyen lenne a keze, a szava melege, 
ha tovább marad — faggatom 
néha még ma is a reménytelent. 
De a temetői magányból a húsz év 
alatt egyszer sem érkezett magya-
rázat... Egy későbbi „mozdulat-
lanság" a lábam előtt — a kislány 
tenyerében fohász, a templomi 
csöndben hallani az imát. Időn-
ként kellene a bizonyosság: ennyi 
év után is, tudnám még mondani, 
én hiszem... A keretbe font ünnep 
emlékei az aszta) körül. Hófehér 

ruha kívül, asszonyi alázat belül, a 
felvételről már-már hihető a bol-
dogság... És, ha akkor sejtené, 
hihetetlen az eljövendő, hogy a 
jeggyűrű — nem is soká — szótla-
nul gurul messzire. Ki tudja már, 
hol és mikor, és megvan-e még 
valahol. D e ezt minek kutatni, ha 
tetten érte volna is a villanás, rég 
ezer darabra tépte volna már az 
indulat... A fotelben megbújva 
egy újabb kép — egy újabb kis-
lány. Kezében játék, szemében 
ígéret, szívében pedig... az isme-
retlen. Honnan is tudhatná az ál-
mokat. a vágyakat, s a véletlent. 
Majd elmondja egyszer neki va-
laki: hamis volt a történet, csak ó 
az igazi... Valóban szétszórható 
és összeszedhető minden? És hol 
vannak azok az „el nem hanyagol-
ható" részletek, melyeket semmi-
lyen rossz mozdulat nem boríthat 
ki, mert őket az emlékezet őrzi. 
Láthatatlanok, megfoghatatlanok 
és elevenek.. . Egy csöngetés, egy 
tekintet. Az ismeretlen nem kér-
dezte, jöhet-e, és mikor elment, 
hogy szabad-e. Váratlanul lépett 
be. itt volt, azután eltűnt, nem 
hagyott mást csak a hiányt, ami 

meg nem örökíthető, csak túlél-
hető. Hiába keresném dobozva 
zárva azt a percet is: mikor én 
kopogtattam be hívatlanul idegen 
ajtókon, s mert azt mondták udva-
riasan „igen", mentem utána ko-
pogtatás nélkül is a szóért, türe-
lem... S ha már „nem" törődnek, 
kimondható-e a kimondhatatlan: 
bocsánat, meg. . . köszönöm. A 
bűnök és az erények a fotográfiá-
kon nincsenek jelen. Hogy ezt 
érdemelted-e, a választ a valóság 
szőnyegnyi, merev pillanataiból 
meg nem értheted. A lényeg más-
ból és másként rakható össze. . . 
Ezért ezeknek a négyszer négyes 
fontos dokumentumokba — iga-
zolványokba, engedélyekbe.. . — 
szánt bizonyítékoknak sem hi-
szek. Igazolják: létezem, számon 
tartanak és számon kérhetnek... 
De mi van akkor, ha a zűrzavar-
ban. — ki tudja mióta — nem 
találom a helyem, és reggelente a 
tükörben az arc még mindig ide-
gen. Néha furcsákat álmodom, 
ilyenkor arra ébredek, találkoz-
tam valahol valakivel... Addig is 
maradt az ígéret — neked, nekem 
és a terheket cipelő szőnyegnek 
—, ha valóban így lesz, a kép 
hátuljára majd odakerül: végre 
azonos vagyok velem. 
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egy könyvtári bejegyzés, de például 
Petőfinél jelzi fiatalkori érdeklődé-
sét, hogy a beiratkozási könyv tanú-
sága szerint leggyakrabban a francia 
irodalom történetét forgatta, s hogy 
kedvtelve olvasgatta Horatius, Hei-
ne, Schiller verseit, a magyarok kö-
zül pedig Garay és Vörösmarty 
munkáit. 

Érdemes belelapozni a Képzőtár-
saság „Érdemkönyvébe" is, amely-
ben több, még Petrovics Sándor né-
ven bejegyzett verset találunk, mint 
a „Tűnődés", az „Ideál", vagy a 
„Vándordalok" sajátkezűleg rótt so-
rait, illetve a „Tolvaj huszár" című 
románcot, ahol először használja a 
Petőfi Sándor nevet. Ugyanez a kö-
tet tartalmazza Jókai „Mi az?" című 
versét, és az „Istenítélet" című elbe-
szélését. Már 1845-öt írtak, amikor 
Petőfinek egy kis afférja támadt a 
Képzőtársasággal, éppen az aláírá-
sok miatt. A társaság ugyanis a meg-
előző évek legjobb irodalmi mun-
káit „Tavasz" címen megjelentette, 
nem teljesen követve a költő ere-
deti, illetve álneveit, mint A B , vagy 
Homonnai. 

„Barátaimhoz" 
Elképzelnünk is nehéz, hogy a 

költő lobbanékony, érzékeny ter-
mészete hogyan fért össze a refor-
mátus kollégium hagyományosan 
szigorú, kora hajnaltól késő estig 
termékeny elfoglaltságot előíró 
rendjével. Ebben talán baráti köre, 
a diákönkormányzat, és tanárai 
játszhattak szerepet. Nem utolsó-
sorban az is, hogy Petőfi és Jókai, 
bár az iskola diákjai voltak, nem 
laktak a kollégiumban. Persze, nem 
lehetett azért annyira elviselhetet-
len az élet. Ezt bizonyítja, hogy 
Petőfi rövidcsen még kétszer visz-
szatér — ha rövid időre is — ked-
venc tanulótársai és tanárai közé. 
Először 1842 őszén, mielőtt színé-
szetre adná fejét, majd talán ebbéli 
kudarcát is felejteni 1843 tavaszán, 
amikor megírja Barátimhoz című 
versét. 

A szövetség, melynek szála 
Minket összefont, 
Áll, amíg csak vért bír a szív 
És velőt a csont. 

Aki ilyen szoros baráti kötődéssel 
ragaszkodik egykori iskolájához, az 
valószínűleg inkább a szellemi gaz-
dagodást. mint a töviseket vitte ma-
gával az intézményből. 

Óriás miniben 
A gyűjtemény is arra törekszik, 

hogy gazdagítsa, közkinccsé tegye e 
nevezetes diákévek emlékeit. A Jó-
kai-, Petőfi- és Orlai dokumentu-
mok különleges helyet foglalnak el a 
Papensia gyűjteményben, amely az 
egykori pápai diákok, tanárok, itt 
élt írók műveit. Pápán nyomtatott és-
a városra vonatkozó kiadványok 
egyre szélesedd anyagát tartal-
mazza 
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