
kifejez. A rajz: jelentés önmagában. Fénylő fényképpapíron a rézkarc finom 
vonalai lebegnek előttem, s magyarázom magamnak P.S. jelentéseit. Lovak trap
polnak végig az életen a csikókortól a térdrerogyásig, s az ember legkezesebb és 
leghasznosabb háziállatának sorsdrámája végtelenül emberi. Az egyik képen 
mintha sárkányt eregetnének, alant pókhas és vigyor, s fönn, a madzag végén, 
de a Nap közelében egy régvolt költő lebeg. Amott az a térdeplő öregember, Jób, 
aki égre emelt tekintettel könyörög, de P.S szépapja is lehet, aki hasonlóképpen 
sóvároghatott szárazság idején, a kökösi határban, ugyanakkor lehet... A jelentés 
tartalma gazdag. A szemiotikai kutatás kiderítette, hogy barlanglakó ősünk egy-
egy rajzának jelentése nagyon kiterjedt volt, egyazon jelrajz például jelenthetett 
istent, napot, szerencsés vadászatot, vagy jelenthette az emberfaj által mindig 
áhított boldogulást. Vajon a modern grafika művelőjét nem ugyanilyen vágy kí
sérti, hogy ugyanilyen átfogó jelentést sűrítsen tenyérnyi rajzába, amikor a köz
megértés oly keresett cikk a világban? 

Néhány adat még Plugor közönségkapcsolatáról: 1964 óta minden Brassó, 
illetve Kovászna megyei kiállításon részt vett. 1969-ben kiállított a fővárosi Dal
les-teremben a brassói és szebeni képzőművészek közös tárlatán. Ugyancsak 
1969-ben, majd 1973-ban részt vett az országos grafikai tárlaton, Bukarestben. 
1973-ban az országos metszetkiállításon is jelen volt Kolozsváron. Az RSZK Nem
zeti Múzeuma által, a XI. pártkongresszus tiszteletére megrendezett első román 
rajzművészeti kiállításra négy tusrajzát vették be. Külföldön szerepelt a szabad
kai (1971), hajduböszörményi, tokaji és debreceni (1972) nemzetközi csoportkiállí
tásokon. Egyéni kiállítása volt Kolozsvárt (1964, 1972, 1974), Csíkszeredán (1965, 
1972), Sepsiszentgyörgyön (1966, 1970, 1973), Bukarestben (1970), Kézdivásárhelyen 
(1973) és Székelyudvarhelyen (1973). 

Bölöni Sándor 

Agrártáj az Aranyos mentén 

Gyermekkorom Tordáján még csak két kémény ontotta a cementport a vá
rosra. A Sósban, a Mézesmáiban, a Szent-Jánosban, a Bagolyban, a Martalján, 
a Kis- és Nagytündérben, a Csillagmálban, a Csorgónál s más dűlőkön vidám 
szüretek voltak. Szombatonként, a hetivásáron a kofapecsenye ínycsiklandó illata 
szállt, s vásárfiáért illett a mézeskalácsosok sátrainál is megállni; az Aranyos 
mentén Abrudbánya felé kígyózó országút száraz időben porfellegbe burkolta a 
járműveket; Torockón még éldegélt a vasművesség, s ünnepeken kigyönyörköd
hette magát az ember a pompás viseletben; míves napokon a Kengürthről (Szé-
kelykő) a meredek oldal teraszain a tenyérnyi termőréteggel küszködő bivalyos 
fogatokra esett a tekintet. 

Ma a cementgyár nyolc kéményének füstje jelzi a táj iparosodását; Toroc
kón már televíziós felvételhez is nehéz összeszedni egy jegyespárra s az öröm
szülőkre való népviseletet; a vasművességről már csak remekbe szabott kilincsek, 
ajtó- és ablakrácsok mesélnek. A Tordát Abrudbányával összekötő keskenyvá-
gányú vasúton dízelek vontatják a játékvonatszerű szerelvényt. Az aszfaltos úton 
por nélkül lehet eljutni a havason át a Fekete-Körösig. 

A vallásszabadságot — ismeretes — a világon először Tordán hirdetik ki, s 
ezzel humanizmusból és megértésből leckét adnak Európának; a bogáti és a fel
vinci földtulajdon és földhasználat jogszabályai olyan felvilágosult szellemről ta
núskodnak, amely csak afféle közösségben jöhetett létre, amely a jobbágyság bék
lyóitól mentes volt. És talán ez az egyik fő oka annak, hogy 700 éves fennállása 
alatt Aranyosszék földművelése mindig előtte járt a környező vidékekének. 

„A hármas terület mindegyik egységének megvan a maga jellemző foglal
kozása; Aranyosszék népét a földművelés, Toroczkóét a vasbányászat, Tordáét a 
sóbányászat és az ipar jellemzi" — írja Jankó János 1893-ban megjelent, Torda, 
Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe című könyvében. 

De a következő oldalon már ezt a megállapítást olvassuk: „Toroczkó egyre 
apadó lakosságápak ma már főfoglalkozása a földművelés; határának egy része 
kopár, terjedelme kicsiny, s ezt a keveset kell kihasználnia." 



És hogy ne csak Torockóval kapcsolatban ingassa meg hitünket következe
tességében, íme, mit ír Tordáról, amelyet — az első sommázó jellemzésben — 
iparos városnak minősített (Orbán Balázst idézve): „A földművelés és azzal kap
csolatos marhatenyésztés mellett Torda város lakosai ritka buzgalommal, kitartás
sal és szakértelemmel a gyümölcs- és szőlőtenyésztést is ápolják, ez már századok 
óta dívik itten s csaknem szenvedélyévé vált Torda lakóinak, [...] úgy hogy Tor
dán átlag évente 2-3000 hectoliter bort szoktak elszűrni. A tordai bor, ha nem 
is versenyez a szomszédos egerbegyi borral, de mégis elég jó minőségű, különösen 
most, midőn az újabb időben igen sok rizling, tramini s más nemes fajú szőlőket 
honosítottak meg, sőt Velits Károly Konstantinápolyból hozta be a rendkívül 
nagy gerezdű és szemű Csausz üzömöt is." 

S ha mór a következetlenségeket boncolgatjuk, lássunk egyet Aranyosszékről 
is. Jankó erről a tájegységről ezt írja: „Az aranyosszéki [.. .] a földművelésben 
kitűnő, minden egyéb foglalkozásban kontár s más mesterséget nem is űz." Majd: 

a gabonán kívül aztán piacra egyéb alig kerül, legfeljebb egy kis gyümölcs 
Mészkőről Tordára, vagy tej A.-Polyánból, miután Tordát tejjel Polyán látja el 
reggelenként." Tehát itt szó sem esik a zöldségről, amelyet két-három évtizeddel 
később az aranyosszékiek már olyan szakértelemmel és eredményesen termelnek, 
hogy hagymájuknak híre vetekszik a perecsenyivel vagy a fogarasival, s jövedel
meiknek jelentős hányada származik a veteményesekből. Egyébként a mezőgazda
sági terület művelési ágak szerinti megoszlása is arra vall, hogy az 1890-es évek
ben itt már jelentős kertkultúra van, hiszen 14 aranyosszéki település 35 891 kat. 
h. mezőgazdasági területéből 1451 hold, vagyis 4,0 százalék a „kert" művelési ágba 
tartozik (míg Torockón az amúgy is kevés mezőgazdasági területből [2393 kat. h.] 
mindössze l,7% a kert, Tordán meg éppen csak l,l%-ot foglal el ez a műve
lési ág). 

A kertészkedés — elsősorban a zöldségtermesztés — szerepét jól szemlélteti 
az, hogy míg Aranyosszék egész mezőgazdasági és erdőterületén a katasztrális 
holdankénti tiszta jövedelem (amely az adózás alapjául szolgált) átlag 234 korona, 
addig a kertek holdanként 536 korona tiszta jövedelemmel szerepelnek a katasz
terben. 

Kétségtelen, hogy a századforduló előtt Aranyosszék népe elsősorban föld
művelésből, Torda lakossága iparból, Torockóé részben vasbányászatból és vas-
művességből, részben mezőgazdaságból élt. A mezőgazdaságból származó jövedel
mek 1890 táján nagyon eltérőek: számításaink szerint Aranyosszéken 6,08, Tordán 
4,06, Torockón 3,03 Ft az egy főre jutó tiszta jövedelem. 

A természeti adottságok kihasználásából született termelési hagyományokat 
ma is hasznosítani kell. Különösen olyan vidéken, ahol az ipartelepítés nem vál
toztatta meg gyökeresen a táj arculatát. Abból a tényből indulunk ki, hogy Torda 
a múlt kézműves hagyományaira épült ipari központ, Aranyosszéken viszont — a 
hajdani 22 település területén — nagyipar még nincsen, mint ahogy a vasműves 
Torockó is mezőgazdasági településsé vált. Ilyen helyzetben próbáljuk meg e vi
dékek mezőgazdaságának fejlesztési lehetőségeit a természeti adottságok alapján 
és a hazai mezőgazdaság alakulási irányát és lehetőségeit általános érvényűnek 
véve vizsgálni. 

Amikor még álltak a hámorok a Verőpatak mentén, Torockó és Torockó-
szentgyörgy között volt egy duzzasztógát, amelyre a Tóhely és a Tógát dűlőnevek 
is utalnak (Győrbíró Pál közlése. Művelődés, 1971. 6.). Ha pedig valamikor volt, 
akkor ezután is lehet, mert a vidék domborzati viszonyai nem változtak meg 
azóta. Torockónak nagyon kevés a szántója. Hogy ezen a silány, köves talajon 
belterjesen lehessen gazdálkodni s több jövedelmet elérni, a kevés lapályos terü
leten öntözéses művelésre kellene áttérni, s ehhez a hajdani duzzasztógát helyére 
újat építeni. De mert a mai igényeknek megfelelő megélhetést a földművelés nem 
tud biztosítani, a vasbányászatból és vasművességből származott hajdani jövedel
met ma is az iparnak kell pótolnia. Olyan tevékenység felé kell hát orientálódni, 
amelyhez akad nyersanyag és mesterségbeli készség is. A korábbi melléküzeme
ket kifejlesztve, a torockói mtsz ipari tevékenységből származó bevétele (asztalos
munka, téglagyártás, varrottasok készítése) 1973-ban 1 991 898 lej, ami a gazda
ság egész pénzjövedelmének 53%-a. Az összeg zöme az asztalosműhely tevékeny
ségéből származik, de ha sikerül biztos felvevő piacot találni, a mészégetés és a 
varrottasok készítése az asztalosmunkánál is jobb bevételi forrássá válhat, mert 
mindkettőhöz van nyersanyag, s a torockói varrottasok szépsége országszerte 
ismert. 

Az Aranyos mentén — Egerbegyet is ide értve — más ágazatban lehet megoldást 
keresni. Ezeknek a területeknek kell elsősorban gondoskodniuk Gyéres és különö
sen Torda élelmiszerellátásáról; e helységek az utóbbi nyolc évtizedben több mint 



ötszörösére nőtt lakosságából négyötöd már nem mezőgazdasági foglalkozású, tehát 
fogyasztó. Két szomszédos faluja — a hajdani Keresztes és Aranyospolyán — már 
be is olvadt a városba, s a polgári és ipari építkezéseknek ebbe az irányba való 
terjeszkedése folyómenti területeinek fokozatos kivonását eredményezi a mezőgaz
daság köréből. Így tovább nő a hajdani aranyosszéki falvak — például Mészkő, Sin
falva, Várfalva, Aranyosrákos, Kövend, Bágyon, Harasztos, Kercsed, Felvinc, Szé-
kelykocsárd, Székelyföldvár, Egerbegy, Gerend, Lóna városellátó szerepe. 

Ezért itt a városba áramlást — a mezőgazdasági lakosság megélhetési lehe
tőségeinek erőteljes támogatásával — fékezni kellene, hogy mindaddig, amíg a 
gépesítés jelentős számú munkaerőt fel nem szabadít, fedezni lehessen a kézi
munkaerő-szükségletet. Jelenleg ugyanis a munkaigényes zöldségtermesztéshez szük
séges munkaerő már nem elegendő, s hiába van meg a hagyomány, a szakérte
lem, a szorgalom, munkaerő híján a zöldségtermesztést a kedvező talaj- és terep
viszonyok ellenére sem lehet fejleszteni. Egyes aranyosmenti gazdaságok házhely 
adományozásával csábítanak letelepedésre és munkavállalásra a havasról családo
kat, amelyek egyelőre csak az állattartó-legeltető gazdálkodást ismerik. 

Az Aranyos alsó és felső teraszain fekvő településeknek, valamint Harasztos-
nak és Felvincnek távlati fejlesztési tervét abból a meggondolásból kiindulva kel
lene elkészíteni, hogy a belterjes mezőgazdaság megkívánta munkaerőt mentesítsék 
az ipar elszívó hatásától, s városellátó funkciójuknak demográfiai és gazdasági
társadalmi feltételeit a jövőben is biztosítsák. 

Nagy Miklós 

Kabán József: 
Egy gyermek elindul 


