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meghalt. „A halá l — mondaná rátartian, ha még élne —, csak arra való, pajtás, 
hogy túlélje az ember". 

Ö, mint afféle hetyke, sokat bíró, sokat mondó és istentelenül kevély cseléd-
Sámson még erre is bizonyára képes lesz: túléli még a halált is. 

Ma jd a szakavatott, tudós és ákkurátosan okos emberek (jaj, de nem szerette 
őket!) ki fogják jelölni a helyét a magyar irodalom csodálatosan dús, soktornyú, 
sokemeletű épületének valamelyik meghitt sarkában. Nem valahol a ködgyűrűkkel 
glóriázott, ritka levegőjű magányos tornyokban, hanem közel a mindig nyüzsgő 
élet szintjeihez. Bizonyára ott lesz a közelében egy — ha nem is teljes, de tisztes-
séges — irodalomtörténetre elegendő jókedvű, nagyotmondó társaság, amely vad 
és hihetetlen történetekkel traktálja majd egymást és elképedt hallgatóságát. Köze-
lebbi ismerőseink közül nem hiányzik ma jd onnan a földesúr-verő Lúdás Matyit 
•életre serkentő Fazekas Mihá ly sem, a mulatozásáért csapot-papót feledő Csokonai 
sem; hogy a jó étel-italt kedvelő Krúdy, továbbá Kakuk Marci tetbeiért örökkétig 
felelős és e halhatatlan névsorba életében való beiktatásért bizonyára nem haragvó 

.Tersánszkyról, meg a többi nagykedvű, nagyindulatú írótársról ne is beszéljek. 

Varázsosan anarchisztikus és anarchisztikusan varázslatos vi lágának szomszéd-
ságában fellelhető, ma j d a másnyelvűek közül a bőkedvű spanyol Cervantes, a 
csúfolódós angol Swjjt, a jó szomszéd módján fecsegő cseh Haáek, a vadröhejű 
francia Kabelais, meg annyi pompás cimbora. Óhatatlanul megkérdezi ma jd mind-
egyiket: olvastad-e az én könyvemet, a Sámsont? S ha „nem"-mel felel az illető, 
legyint ma jd egyet s azt mond ja : „Nem is olvastál te akkor jó könyvet, k iskomám!" 
Min t ahogy ezt kérdezte, és az akkor még nemleges válaszra ezt felelte e sorok 
írójának is, egykor — van annak talán tizenkét esztendeje is. 

De már nem kérdezi senkitől. Halott. 
Engedelmet az olvasótól a dévaj hang miatt, mellyel egy halott írótársra em-

lékezem: valami ilyesmi i l l ik őhozzá. Neki sem tetszenék, ha emelkedett, patetikus 
.hangon, megátalkodottan papos hanglebegtetéssel emlékeznék életéről, munká járó l 
és haláláról. Ilyen volt. Ilyennek marad meg emlékezetünkben is, meg az iroda-
lomtörténetben is. Ügy lesz, ahogy mondtam, illetve ahogy ő mondaná, ha még 
élne: a ha lá l arra való, hogy túlélje az ember. Ennyi csak. S ó erre is képes. A z 
uradalmi cselédsorból csendőrtenyérrel íróvá vert és önmaga erejéből íróvá ver-
gődött Rideg Sándor túléli az íróhoz méltatlan fizikai halált. 

— mocsár — 

•GERGELY SÁNDOR 70 ÉVES 

Hetvenesztendős a magyar kommunista prózaírók egyik jelentős, úttörő egyé-
nisége: Gergely Sándor, kétszeres Kossuth-díjas író. Má r első, anarchisztikusan lá-
zadó hangvételű írásai is harcos magatartásról, megalkuvást nem ismerő írókarak-
terről s a prózaírás mesterségbeli t i tkainak fölényes ismeretéről tanúskodnak. Mis-
kolcon, 1924-ben megjelentetett első regénye^ a háborúellenes Béke című m ű kap-
csán Nagy Lajos „'bajtársként" üdvözölte, s a többi között kifejtette: „Előre tudom, 
hogy kevés váratlan elismerés mellett sok gyűlölet, támadás, vagy ami még ha-
tásosabb: mellőzés jár k i ma jd neki." 

Nagy Lajos' ezúttal is szavahihető „jósnak" bizonyult: Gergely Sándornak, 
aki a továbbiakban tudatos és képzett forradalmárrá érett, s szemináriumok tar-
tásával, riportjaival a párt tevékenységét segítette elő, 1931-ben emigrálnia kel-
lett a Szovjetunióba a fenyegető börtönbüntetés elől, s egy időre kiszorult a ma-
gyar irodalmi életből. Az emigráció évei alatt a moszkvai magyar írócsoport életé-
ben vett tevékenyen részit, s itt írta és jelentette meg első nagyobb lélegzetű pró-
zai alkotását, a Dózsa-trilógia 'köteteit. I t t készült el a Vitézek és hősök is, mely 

-a Horthy-rendszer bérenceinek és a következetesen helytálló kommunistáknak ösz-
szeesapását ábrázol ja igényesen. ;•• . : , , - , '.-¡. • 
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A felszabadulást követő húsz esztendőben is több jelentékeny művet publ iká l ta 
egyebek között a Rögös ú t című, önéletrajzi jellegű regényt s Tiltott utak c í m ű 
folytatását. 

József Att i lá t 1923 elejétől támogatta; Juhász Gyu la az induló, fiatal kö l tőt 
Gergelyhez irányította, ak i akkoriban a Kék Madár című, haladó irodalmi havi-
lap segédszerkesztőjeként dolgozott. Gergely helyet biztosított a költő verseinek 
Később, a nagy proletárköltő tragikus halálát követően, az Ű j Hangban nekroló-
got írt róla: „Korai halálával a háború utáni magyar irodalom egyik legnagyobb 
egyéniségét, egyik legtehetségesebb költőjét veszítette el." 

Gergely Sándor az első világháborúban történt sebesülésekor csaknem telje-
sen elvesztette látását — ennek ellenére mindmáig alkot; határozott eszmeiségtől 
áthatott, példamutatóan következetes, harcos szépírói tevékenységet folytat Kívá-
nunk Gergely Sándornak további eredményeket és sikereket, j ó egészséget alkotó-
munkában gazdag éveket. 

HÉVÍZEINK ELSŐ GEOLÓGUSA 

Emlékezés Pávai-Vajna Ferencre 

Két éve, 1964. január 13-án a Tolna megyei Mázán hunyt el dr. (Pávai-Vajna 
Ferenc ny. főgeológus, a magyar kőolaj-, földgáz- és hévízkutatás úttörője. E na-
pokban, március 6-án töltené be a nyolcvanadik évét. A Magyar Nemzet nekrológ-
jában Környei Elek megrendítően írta le utolsó napja inak elhagyatottságát. „Azt 
remélte, a vi lágfürdővé vált Hajdúszoboszlóban vagy Debrecenben, amely anny i t 
köszönhet neki, vagy Budapesten, ahol a harmincas években a Tabánban és a Ru-
dasfürdő mellett hat ú j forrást tárt föl, köztük az ország legrádiumcxsabb forrá-
sát, a Juventust, húzhatja k i a zord telet tavaszig. Ak i vagy félszáz gyógyforrást 
tárt fel, bizonyára megérdemelte volna ezt az élettől." 

Nem adatott meg ez neki. Nem kutatom, hogy miért. Környei a személyi kul-
tusz idejében ért méltatlan mellőztetéséről ír, Csiky Gábor a Földtani Közlöny 
tavalyi 3. füzetében közölt szép és elfogulatlannak ható emlékbeszédében uta l Pávai-
Vajna nehéz természetére is. Szabó Dezsőhöz hasonlítja: harcos egyénisége moz-
gásba hozita maga körül a levegőt, folyton lobogó csóvaként égett, szított, elége-
detlenkedett, lázított a megcsontosodott nézetek ellen, dinamizmust p lántá l t kör-
nyezetébe, zajt ütött, rombolt. Érthető, ha nemcsak szerették és lelkesedtek érte, 
hanem ellenségei is támadtak, s érthető az is, hogy föllángolásai, küzdelmei olykor 
téves célpontokat értek. Geológiai elméleteinek voltak gyönge pontjai, s természe-
tes, hogy ellenfelei itt verték vissza támadásait, kilesték fölfogásának Achillész-sarkát.. 

Életművének mérlege mégis pozitív. Az a 76 tételből á l ló szakirodalmi mun-
kásság, melyről szakmai bibliográfiája számot ad, önmagában is tiszteletre méltó-
téljesítmény. De számunkra elsősorban tevékenységének gyakorlati eredményei, 
ösztönzésének, hajthatatlanságának gyümölcsei az értékesek. 

Mi. itt Szegeden — és az Alföldön — elsősorban a' geotermikus energia jelen-
tőségének fölismerőjét és lelkes harcosát ünnepeljük benne. Hajdúszoboszló példá-
jára 1925 végén fogott hozzá a szegedi Anna-kút földtani megtervezéséhez, s á fúrás-
1927-ben sikerrel járt : 943 m mélységből percenként 450 liter hozamú 49° C hőmér-
sékletű vizet nyert. A Dél-Alföldön ez volt az első hőforrás, melyet szándékkal 
hévíznyerés céljából nyitottak meg. Három évtizednek kellett eltelnie, hogy az új-
szegedi Haladás termelőszövetkezetben hasonló mélységű, hőfokú, még bővebb ho-
zamú hévízkút ontsa ingyenes energiáját, s ez végre ráébresszen arra, amit Pávai-
Vajna lankadatlanul hirdetett, hogy természeti kincsekben szűkölködő hazánknak-
van egy új energiaforrása, a földhö, a mélységi vizek fölmérhetetlen értékű ter-
mikus ereje. 

„Nemcsak hévíznkinesünk feltárása, hanem felhasználása ügyének is kezdemé-
nyező harcosa volt" — írja róla Csiky Gábor. „A Nagy Magyar Al fö ld sok ezer 
ártézi kú t j ának felhasználatlanul elfolyó melegvizét még annak idején lelkes propa-
gandával melegházak fűtésére a j án lo t ta . . . A gőzbányászat kérdései foglalkoztatták 
má r akkor, mert ebben látta a földmeleg hasznosításának legnagyobb lehetőségeit, 
nagy távlatait. Az annak idején nem méltányolt úttörő javaslatai napja inkban jut-
nak mások révén nagy népgazdasági jelentőséghez. A vüágfürdővé vá l t Hajdú-
szoboszló éppúgy örökre összekapcsolódik Pávai-Vajna Ferenc nevével, m i n t ahogy" 
születőben levő geotermikus forróvíz-üzemeiink is őrizni fogják úttörő munkás-
ságának nagyszerű eredményeit." 

Szeged azóta „Hévízország fővárosa" lett, ahogyan az ügy egyik 'kiváló szó-
szolója, Antalffy Gyula nevezi, „a hévízfölhasználás kísérleti városa", m iként a tu~ 
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•dományág mai ¡kutatója, Aldobolyi Nagy Miklós mondja. Ez a különleges szerep kö-
telezi is a várost, főként a műszaki értelmiséget az úttörő emlékének különleges 
Ápolására. Kifejeződésre juthatna ez a tisztelet abban, hogy a Székely sort, ahol leg-
nagyobb hőforrásunk és az ország első geotermikus hőközpontja működik, róla 
nevezzük el. De emlékének igazi megbecsülését az jelenti, ha életművét beteljesít-
jük. A geotermikus energia jelentősége az utolsó néhány évben már általánosan 

-elismert. Még 1959-ben a Nehézipari Minisztérium és az Országos Energiagazdálko-
dási Hivatal ezt szögezte le: „Ezen egyébként is mérsékelt jelentőségű energia-for-
rásunk távlati fejlesztését nem tervezzük." Csak 1963-tól ismerték el a geotermikus 
•energia rendkívüli szerepét hazánkban. De még mindig nem kielégítő a hévízkin-
csünkkel való gazdálkodás. A Magyar Nemzet, amely a leggondosabb gazdája ennek 
az ügynek, évről évre hasztalan közöl fölrázó, leikiismeretébresztő cikkeket „a ki-
használatlan hévizek országáról", „elfecsérelt energiánkról, a hévízről". Az ország-
gyűlés novemberi ülésszakán Nagy József Békés megyei képviselő interpellált a föld-
gáz- és a hévíz-hasznosítás dolgában. Két miniszter is válaszolt, s mind a nehéz-
ipari, m ind a földművelésügyi miniszter válasza: a megoldatlan, hiányzó és költ-
séges műszaki feltételekre hivatkozással elodázzák a hévízkincs kiaknázását — mi-
közben országosan és itt Szegeden is prédálódik a drága energiahordozó, a föld 
melegét olcsón adó meleg víz. Mil l iókat visz el a Duna, a Tisza' v i z e . . . 

Szegeden sincs minden rendjén. Igaz, városunk vezetői -már fölismerték a Sze-
ged fejlődési távlatait lényegesen meghatározó ú j energia szerepét, a Hazafias Nép-
front és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége több kezdemé-
nyezést tett, ankétokat rendezett, kiadványokat jelentetett meg, de mégis fékezően 
hat a tehetetlenség és a közömbösség gátló ereje. Legjobb példa erre az Odessza-
telep hévízfűtésének ügye. A lakóknak percenként 1500 liter 90° C vizet adó Szé-
kely sori kút hasznosítását, a fűtés kiterjesztését, folyamatosságát szinte közelharc-
ban kellett kivívniuk a gázgyártól, melynek gondjaira van bízva a hőközpont. Hozzá 
nem értés, maradiság és kényelmesség egyaránt gátja volt hosszú ideig, hogy ezt 
az országosan úttörőnek és kísérletnek szánt fűtési rendszert a lehető mértékig 
tökéletesítsék. Az óvatoskodással és érdektelenséggel eleinte még rontották is a 
hévíz hitelét, bizalmatlanságot keltettek hasznosságában: a lakók dideregtek, mi-
közben a kapun kilépve dühödten nézték, mint gőzöl a Tiszába engedett forró víz! 
Egyéves vita után, ma 886 lakás és egy sereg üzlethelyiség, óvoda, bölcsőde kap 
kitűnő, egyenletes meleget, még —15 fokos hidegben is, s csak ennél alacso-
nyabb külső hőmérséklet esetén teli — az egyes épületcsoportoknál különböző 
mértékben — széntüzeléssel kiegészíteni a termikus víz fűtését. 

Nem lehet eléggé hangoztatni a geotermikus energia szerepét. Itt kell előterem-
teni — mégpedig most már halasztás nélkül — a beruházásokat a hévízkutatás 
tervszerű folytatására és a sokoldalú, több lépcsős, ún. komplex hasznosításra. 
Mert még ma is energia pocséklód'.k az Odesszatelepet melegítő, a fűtőtesteket 
mintegy 40 fokos hőmérsékleten elhagyó víznek a Tiszába engedésével; olyan meleg 
víz megy -kárba, amely háztartások, üzemek, üvegházak tisztasági és gyógyfürdő 
melegvíz-ellátását oldaná meg. A Székely sori hőszolgáltatás beruházási köl sége a 
számítások szerint három évnél hamarább térül vissza. Ez az egyetlen adat min-
dennél világosabban bizonyítja a hévíz-hasznosítás gazdaságosságát. 

A huzavonának volt némi objektív oka is. Idő kellett, míg a kutak kimutat-
ták természetüket: milyen a víz vegyi összetétele, tartja-e hőjét, hozamát? A vegyi 
összetétel szabja meg a csővezetékek minőségét, a ¡korrózió és a lerakódás elleni 
védekezés módszereit. A Székely sori forrást — melynek (egy cikkemben a köny-
nyebb megnevezőetoség okából, az Anna-kút analógiájára javasolt betűrend alap-
ján) a Flóra név jutott — jelenleg gáztaianítják, de az értékes, használható gáz 
ma még a levegőbe távozik. 

S mindez azért, mert — ahogyan a nyilatkozó miniszterek is elmondották — 
nem vagyunk fölkészülve. Mintha Pávai-Vajna Ferenc nem élt volna, nem hir-
dette volna négy évtizeden át az új energiaforrást, s mintha a világon még 
sehol nem látták volna hévizet. Lassan évtizede lesz az újszegedi Ágnes forrás 
föl törésének is: azóta elegendő idő lett volna, hogy szakembereket menesszünk Iz-
landba, Olaszországba, utánpótlást neveljünk a geotermiával kapcsolatos sokoldalú 
— hidrológiai, kémiai, fizikai, geológiai, balneológiai, műszaki stb. — problémák 
megoldására. 

Nem eléggé tudatosodott városunk népében, műszaki és társadalomtudományo-
kon iskolázott értelmiségében sem, hogy a hévíz ma már éppolyan specifikuma a 
városnak, mint a szalámi vagy a paprika. Nem mintha csak Szegeden lenne, hi-
szen a közvetlen környék is bővelkedik benne, némelyik — mint Gyula — akár pél-
dát is mutathatna a hasznosítás gyorsaságát, társadalmi jellegét illetően. Á m Szeged, 
m i n t a dél-alföldi régió központja önmagában, az Anna-forrás hagyományával, most 
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is sok, táv la tban még t öbb kút jáva l , kísérleti hőközpont jávai , s így tovább : a hévíz-
kutatás góca is. S ezt a „specialitást" h irdetnünk is kellene, kezdve az Anna-víz-
nek mint gyógyvíznek propagálásán. Szegedet m i n t fürdővárost túlságosan is 
h irdet jük, holott a lehetőségekből még keveset vál tottunk valóra. A meglevő Anna-
vizet viszont ¡nem kamatoztat juk eléggé. Pedig a szegediek t u d j á k értékeit. H a le-
bontották is a régi, túlméretezett, városképet zavaró épületet, csak kellene egy 
modern vonalú, kicsi ivócsarnok, ame ly esztétikusabbá tenné a 'kút 'környékét, 
óvná esőtől, széltől a várakozókat, s elriasztaná azokat, ak i k te jeskanná jukat vagy 
sáros gumics izmájukat mosni mennek oda. Orvosaink is propagá lhatnák , úgy, arrünt 
annak idején a vegyelemzését végző Kocsis J . Endre tette. Nem h inném, hogy az-
óta lényegesen változhatott összetétele, ¡márpedig ha rm inc éve Frank Mik lós , a kau-
kázusi Borshom és a vichyi G rand Gr i l le forrásokkal rokonnak ítélte, s ez az 
értékelés hazánk gyógyvízkincseit tekintve is rangos. De becsüljük is ennek meg-
felelően Pávai-Vajna Ferenc ajándékát? 

Látszólag ka landoztam csak e l tőle, emlékétől. Mer t a nagy alkotók, teremtők, 
ösztönzők kultusza nem öncélú. Azér t idézzük a lak juka t , hogy életük p é l d á j á n ak 
fényénél körü lnézzünk a magunk portá ján , mit kell tennünk , hogy teljesítsük vég-
akaratukat? Pávai-Vajna Ferenc „izgága" alkata fény lő szövétnekként lobogott e l : 
csóvája a hévízkutatás és -hasznosítás m a i és ho lnap i tennivaló ira vetít i el n e m 
aluvó fényét. 

PÉTER L Á S Z L Ó 

VERES PÉTER CSONGRÁDBAN 

Ismét Csongrád megyében járt Veres Péter, Szegeden és Hódmezővásárhelyen. Szegeden, 
ahol az első világháború alatt pár hétig katonáskodott is, távírász tanfolyamon vett részt 
a Mars téri laktanyában, s Vásárhelyen, amelyet egyik utóbbi levelében a legmagyarabb vá-
rosként emlegetett. 

Ez a mostani három nap Igen hajszás volt. Különösen igy, hetvenéves korban. Szinte 
reggeltől késő estig találkozók, irodalmi műsorok, viták, amelyekben végig ő vitte a szót, 
ellenállhatatlanul, szuggesztíven, sok-sok bölcsességgel, élettapasztalattal, sajátos eszmefut-
tatásokkal. Ahogyan már megszoktuk. De soha nem mondta, hogy ide ne menjünk, soha 
ki nem ejtette, hogy fáradt. Talán csak az utolsó este, a vásárhelyi Vörös lobogó utcai isko-
lában, mikor három órája válaszolgatott már a különböző kérdésekre. Akartunk Is valami 
kiadós vacsorát rendelni utána, hiszen nem ebédelt még. Elhárította. 

— Ha jót akartok, szerezzetek nekem fél liter tejet! Immár hetven esztendeje igencsak ez 
a vacsorám! . . . 

Az új vb-titkár, dr. Kassai sietett haza, s hozott a városházán levő szállására egy Ibrik 
hideg te je t . . . 

— Kívülről már láttam,' de benne most vagyok először — mélázott el az új megyei ta-
nácsháza ötödik emeletén, mikor Döme Mihály művelődési osztályvezetőhöz tartottunk. — 
Pompás épület, s modernsége ellenére sem érzem hűvösnek, ridegnek, mint egynémely új 
középületünket. 

Bent, a hivatali helyiségben még inkább fe'melegedett a hangulat. Pár perces udvarias-
sági látogatásnak szántuk a dolgot, s már egy órája folyt a csevegés. Petőfi-, József Attila-, 
Karinthy-idézetek röpködtek, szóba került népművelés és homoki szőlőkultúra, mikor észbe 
kaptam, hogy telefonálni kellene a Dél-Magyarországhoz, ahol a lap vezető munkatársai, s a 
Tiszatájas Andrássy Lajos vár bennünket. Még fél óra . türelmi időt kértem, így aztán Döme 
elvtárs beszélhetett egy keveset a művelődési otthonok munkájáról, az oktatásügyi helyzetről, 
amely éppúgy szívügye' Veres Péternek, mint a mezőgazdaság, a parasztság sorsa, boldogulása 
a kollektivizmus útján. 

Kint, a januári csípős hidegben, megállt egy pillanatra. 
— Érdekes ember. S ami különösen tetszik, nem rontotta'meg az íróasztal . . . — jegyezte 

meg csendesen, majd beült a várakozó kocsiba. 

— Színházért, filmért, televízióért nem túlságosan lelkesedem. Az irodalom, az olvasás: 
az igen! Ha egy szép gondolatot ialálok valamelyik bekezdésben, megállhatok akár fél órára, 
meditálhatok rajta, építhetem magamban tovább. Nem úgy, mint a filmnél, színháznál, ahol 
a műfaj törvényei szerint könyörtelenül fut a cselekmény, peregnek előttem a képkockák . . . 
A jó írásmű frissít, fejleszti a szellemi kondíciót — így Péter hácsi a színpadról, s a néző-
téren közel négyszáz figyelmes szempár. Az 1944 előtt „balos" Bethlen Gimnázium diákjai 
zömmel, s kis csapatok még három vásárhelyi középiskolából. — írószövetségi elnök korom-
ban „illett" megjelenni filmek ünnepélyes bemutatóin. El is mentem egyszer az asszonnyal. 
A Királylány a feleségem című filmet pergették. Mondhatom, sokat nevettünk. . . Aztán más-
nap reggel, mikor próbáltam visszaidézni a vásznon látottakat, tudjátok mire emiékeztem az 
egészből? Lollobrigida combjaira! (Nagy derültség.) Igen. Arra. amivel a kapitalista, burzsoá 
színház, film és televízió operál! Amivel milliók kicsalt fillérein a tőkés kövérre hízhat. 
Persze az irodalomnak is van ilyen perifériája, de én a nemes, lelket formáló, szocialista 
tudatot kialakító könyvet tekintem írásművészetnek! 

A társas élet, a közös munka eredményességéről, a kollektívizmus problémáiról, a vezetés 
felelősségéről is beszélt a Megyei Könyvtárban, mély igazságérzettel, olykor enyhe iróniával. 

— Nincs itt mellébeszélés, vezetettnek. de különösen vezetőnek tudomásul kell vennie: 
ahogyan kívánjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, azonképpen cselekedjetek ti is 
más emberekkel! . . . Szociológiai Igazság ez a tétel, a szocialista együttélés és munkamorál 
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