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kodnak, amellyel a szinek kifejező ereje méltó versenyre kel.

Menekülők. Amellett, hogy jász viselet- és tipustanul-

mány, két elkülönülő világ megható kibékitése is, minek biztosi-

téka a jász lelkület részvétele és vendégszeretete a sorsüldözöt-

tekkel szemben. Mennyi báj és kedvesség ömlik el az ételt kináló

jász menyecske rokonszenves szép arcán! A kedveskedő kinálásnak

férfias nyomatékot ad a gazda, családjával együtt.

Monumentális méretű történelmi festményei /Budavár visz-

szavétele 1849-ben, Magyarok Kiev előtt, stb./ külön tanulmányt

érdemelnek.

Igen sok rajzot készitett az " Osztrák-Magyar Monarchia

Írásban és képben N cimü sorozat részére is. Ezekben nemcsak,, a

Jászság, hanem a Bakony, Sárköz és Matyóvidéic népéletét is megele-

veniti bravúros rajzkészségével.

Vágó Pál emlékét ápolni kivonjuk azzal, hogy szülőházá-

nak falára emléktáblát helyezünk a Tanács segítségével. S ezzel

egyidejűleg a házban müveiből kiállítást rendezünk.

Csete Balázs

MIZO GAZDASÁGI KUTATÓ MUNKA
A KARCAGI SZIVÉN

Hazánk termésátlagai az első és a második világháború

között az országos statisztika adatai szerint alig emelkedtek.

Volt ugyan már akkor is mezőgazdasági kutatás, voltak európai vi-

szonylatban is elismert s ma is működő kiváló mezőgazdasági szak-

embereink. Ezen időközben kerültek termelésbe a még ma is fontos

szerepet játsző uj nemesitett növényfajták, mint a bánkuti 12ol. ,

Pleischmann 481. őszi buzafajták, a lovászpatonai rozs, a hatvani

3o8. tavaszi árpa, a Pleischmann zab, a Pleiechmann korai lófogú

kukorica. A talajmüvelés, az istállótrágyázás és a műtrágyázás te-



rén is nagy haladást tettünk„ A mezőgazdasági kutatás akkori ered-
ményei azonban az ország területének kisrészét kitevő már kimagas-
lő mezőgazdasági nagyüzemben nyertek csak alkalmazásto Az ország
területének túlnyomó részét kitevő mezőgazdasági nagyüzemekben és
kisparaszti gazdaságokban a mezőgazdasági kutatás eredményei nem;
mentek át a gyakorlatba, mert az akkori magyar kisérletügy igen ke-
vés helyen működhetett, szűk volt az anyagi kerete, kicsi a léts^á=
ma, e ami a legdöntőbb volt, nem volt meg a szerves kapcsolata a
mezőgazdaság egészeveié

A felszabadulás ezen a téren is nagy változást hozottoMa

már az ország minden tájegységében működik kisérleti intézet9vagy

kisérleti gazdaság* A régebbi vidéki 4-5 mezőgazdasági kutató in-

tézmény helyett ma az országban 26 mezőgazdasági kisérleti inté =>

zet vagy gazdaság segit a mezőgazdaságnak a problémák megoldása ~

val, az egyes termelési módszerek kipróbálásával, gyakorlatba va-

ló átadásával, uj növény- és állatfajták előállításával, Ezen ki-

sérleti intézmények szerves kapcsolatban vannak a gyakorlati m<e =.

zőgazdasággal, mert saját gazdaságaikban bemutatók révén megis-

mertetik a termést fokozó módszereket, sőt az állami gazdaságok^

ban, a termelőszövetkezetekben s az egyénileg dolgozó paraszt©k=>

nál is elősegitik azok bevezetését0 A szerves kapcsolat a mező-

gazdasági kutatás és gyakorlat között még most van megerŐ9ödőb#H0

áe máris azt mutatja, hogy ez a termésfokozás utjao

Szolnok megyében a felszabadulás előtt Kisújszálláson

már folyt szerény méretekben mezőgazdasági kutatás az öntözéens

gazdálkodás terén0 Az öntözetlen területek problémáival foglal^

kozó állami kisérletügyi intézmény Szolnok megyében azonban n«m

volt, holott ez a tájegység nagyon rá volt erre utalvao Ehhez

a tájegységhez, melyet általában a tiszántúli kötött szikesek

tájegységének neveznek, Szolnok megye Tiszántúlra eső része és

Heves, Hajdú, Békés, Csongrád megyék szomszédos szikes részei

tartoznako Ez a szikes tájegység nem teljes egészében szikes9hi-

szén a szikesek nem egybefüggő területek, sőt még táblákon belül

aem képeznek összetartozó egységet„ Foltosán helyenként való meg-

jelenésük mégis rányomja bélyegét a környezetre, hiszen vannak

helyek, ahol a termőréteg nem szikes, ellenben az altalaj az,és

ez is hátrány a növénytérmelésben. A talaj emellett, hogy szikes,

itt igen kötött, nehéz müveletü, vizet nem veszi be, de nem is

ereszti át„ Általában a szerkezettel biró, morzsalékos talajok «



legkönnyebben művelnetők és legbiztosabban termők0 A azikea táj-
egység talajai többségükben szerkezet nélküliek, tultömöttek,nem
morzsásako További hátránytik, hogy magas holtviztartalmuak, azaa
a növényzet elől a talajban levő nedvességnek nagyobb százalékát
tartják vissza, mint az egyéb jobb talajok„ A legnagyobb hátrány
a talajban levő s<5, sőt helyenként az óda, melyek bizonyos száza-
lékon tul egyenesen károsak a növényzetre. A felsoroltak miatt ha-
zánkban ez a tájegység egyike a legkedvezőtlenebb talajú tájaknak.

Ha hazánk időjárási tényezőit, a csapadékot, a levegő
páratartalmát, a hőmérsékletnek az átlagostól való eltérését ösz-
szahasonlitjuk , az egyes tájegységek között a legkedvezőtlenebb
helyzetben a kötött szikesek tájegysége van. Itt a legkevesebb,de
emellett legszélsőségesebb eloszlású a csapadék, itt a legalacso-
nyabb a tényészidő alatt a levegő páratartalma, itt találjuk a ha-
vi középhőmérsékleti értékektől való legnagyobb eltéréseket, akár
télen, akár nyáron0

A felsoroltakból nyilvánvaló, hogy ebben a szikes táj-
«gységben van a növényzetnek a legnagyobb küzdelme a talaj és az
időjárás hátrányaival. Bzért éppen ez a tájegység a legjobban rá-
szorult a mezőgazdasági kutatás támogatására. Ez a támogatás csak
1947. őszén indult meg, amikor egyelőre 12 kh-on megalakult a kar-
cagi állami növénynemesitő telep két tudományos dolgozóval.Hét év
alatt a növénynemesitő telep kifejlődött a 2282 kh. területű kar-
cagi kísérleti gazdasággá 8 tudományos dolgozóval. Ma azonban már
nemcsak növénynemesitéssel, hanem növénytermelési, állattenyészté-
si és üzemszervezési kutatással is foglalkozik,, Kormányzatunk ter-
vei szerint a közeljövőben a karcagi kisérleti gazdaság a tiszán-
túli kötött szikesek Mezőgazdasági Kutató Intézetévé alakul 2o tu-
dományos dolgozóvalo

A karcagi kisérleti gazdaság az egész országot behálózó

26 kisérleti-intézet, vagy gazdaság egyik láncszeme„ Feladata el-

sősorban a tiszántúli öntözetlen kötött talajú szikesek problémá-

inak megoldása, de emellett természetesen országos, helyi érdeke-

ken túlmenő feladatok elvégzésében is résztvesze Az egész 2282 kh-

as területből, melynek 8o #-a szikes, lllo khe a szántó, a többi

főleg szikes legelő. A szántóterületből 124 kh-at a növénynemesi-

téa, 38 kh-at a karcagi Mezőgazdasági Technikum gyakorlati okta-

tása, 46 kh-at a karcagi Pajtakisérleti Állomás, 4o kh-at az Ag-

rokémiai Intézet telepe vesz igénybe, A gazdaság többi szántóte-

rülete, valamint legelőterülete is elsősorban a kutatás eredményé^
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a gyakorlatba való átültetésére szolgál s csak másodsorban A-

rut«rmelésr«o Itt a nagy és biztos termés elérése maga ne* elég,

hanem még nagyobb fontosságú a módszer megállapítása, átadásas

mellyel ez a nagy s biztos termés elérhető0

A növénynemesitéssel indult meg a kutatási munka0PeXft«

datunk elsősorban a szikes tájegység, de egyben a távolabbi al-

földi tájak részére is olyan uj növényfajtákat előállítani,m«ly«k

bíűr̂ ák ezen táj hátrányos talaj-és klimaadottságait, télállók,4=-

lelmeaek s emellett biztosabban és bővebben teremnek az eddigi

fajtáknál, de ezenfelül a minőségük jobb, a különféle növénybe-

tegségeknek jobban ellenállanako A növénynemesités jelenleg az

alanti növényfajokra terjed kis őszi búza, őszi árpa, szegletes

ledntkj, takarmányrépa, lucerna, cukorcirok, szudánifü, s a füvek-

ből a kurtaperje, a vörösnadrágcsenkesz, a barázdáltcaenkesz,ta=

rajos buzafüp a magyar rozsnoko Az 194-7* évben megindult növény=

nemesités^ munka eredményeként már van elismert fajtánk, a"fey.r°

cagi" név alatt eliamert szegletes lednek« s vannak elismerésre

bejelentett fajtajelöltjeinko őszi búzából a makarónigyártásra

is alkalmas "karcagi lo42o

M fajtajelölt, a "karcagi 54" számú

gépiaratásra még a mostani esős időben is alkalmas fajtajelőlt

elismerését kértüko őszi árpából "karcagi 39c" szám alatt a szi-

kesekre megfelelő, megdőlésre kevésbbé hajlamos fajtajelöltet je-

lentettünk be elismerésreo A füvekből "karcagi" néven egy kurta~

perje és egy vörösnadrágcsenkesz fajtajelöltünk vano

A nsmesitő által bejelentett uj növényfajta már a ne-

mesités alatt birálat alá kerül. Az elismerést az Országos Faj-

taminősitő Tanács adja meg az Országos Fajtakiaérleti Intézet

utján az ország 3o helyén működő Pajtakisérleti Állomás terüle-

tén lefolytatott több évi fajtaverseny alapján0 A bejelentett

fajtajelöltek először egy, vagy két éven át úgynevezett előki-

serietekben vizsgáznako Csak az itt jól szereplő fajtajelőltek

jutnak a döntőbe, az országos fajtaversenybe, ahol 2-3 évig ált-

nak összehasonlításban az eddigi fajtákkalo A Pajtakisérleti Ál-

lomások ezen 4=6 sorozatos, pontosan kiértékelt kísérletei alap-

ján kapnak a legjobb fajtajelöltek elismerést„ Ezen fajtakisér-

letek egyben arra ia választ adnak az országos hálózat révén,

hogy az egyes tájegységekben mely fajták termelése javasolható.

Saolnok megye területén Karcagon működik egy Pajtakisérleti Ál-

lomás a kísérleti gazdaság egy elkülönített területén, attól tel-
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függetlenül.
A növénynemesitős mellett a fejlődáa folyamán mindinkább

belekapcsolódtunk a tájegység sok növénytermeiéai problémájába,El-
sősorban is a nemeaitéa alatt álló növényfajok, növényfajták leg-
jobb agroteobnikáját vizsgáljuk kísérletekkel, hogy akkor, amikor
az uj fajta kikerül a gyakorlatba; azzil együtt már a legnagyobb
termést biztoaitó termelési módszerét, igényeit, sajátságait la kö-
zölhesaüko

Sokat vitatott kérdéa, hogy a lucerna magában, vagy fü-
vei való társulásban hasznosabb-e a terméshozam, de egyben a talaj'
szerkezet javulása, az utóhatás szempontjából la. Szén belül továb
bi kérdés, hogy a luoerna a mi vidékünkön melyik füfajjal társul
legjobban, melyikkel vetve ad legtöbb terméét. Itt nálunk 12 füfaj
lucernával való kevert vetését hasonlítjuk öaaze a tiezta lucerná-
val. {Eulmonőan ezen a kérdésen még sok kérdést vet fel ez a prob-
léma, igy milyen arányban vessük a lucernát az egyes füfajoknál,
mikor vessük atbo Annyi tény, hogy ezt a kérdéat nemcsak a hozam ;
szempontjából kell vizsgálni, hanem a talajszerkezetre való hatás-
ra is, hiszen az itteni talajok bármi módon megjavítása közvetve
az egész termésre kiható n

A szikes tájegység talajainak szerkezetnélktilisége,ked-
vezőtlen sajátságai indítottak arra, hogy a füveavetéaforgó talaj-
javító hatását is vizsgáljuk, hiszen minden tényezőt igénybe kell
vennünk a talajaink megjavítására s ezzel a termések fokozásárac
Egy javitatlan, kevésbbé kedvező, igen kötött szikes táblánkban
egy tiz évi időtartamú kísérletet állitottunk be a azarvaai ön-
tözési és Talajjavítási Kutató Intézet szegedi talajjavitáai osz-
tályával karöltve Ezen kísérlet 12o parcellája a kisérlet megin-
dítása előtt rögszerkezetre, rögállóságra, humusztartalomra, kö-
töttségre, összes sóra stbc megvizsgálást nyert, hogy később a
talajban előállott változások megállapíthatók legyenek. A kísér-
letben három sorozatban négyféle kezelés van: füvesvetésforgó
trágyázás, meszezés nélkül, füvesvetésforgó ietállótrágyázással
meszezés nélkül, füvesvetésforgó istállótrágyázással kis adag
meazezéaselj füvesvetésforgó istállótrágyázással és nagy adag
meszezésselo Már a második évben is jelentkeznek a különbségek
a termésben0

Nem kevésbbé fontos kérdés a szikes legelők ügye,Szol~
nok megyében a szántóterületnek kb0 lo #-a legelőterület, A leg=
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tLTob legelő azonban, aajno39 inkább állatsétáltató, mint állatcl-

látói olyan gyenge minőségű és mennyiségű a rajta levő növényzet*

Már eredetileg is a lcgrosazabb minőségű, a legsekélyebb termőre-

tegü területeket hagyták meg legelőnek legtöbb helyem A legelők

sem ápolást, sem trágyázást nem kapnak0 A kedvezőbb értékesü^ésü

régebbi években ma is megállapíthatóan a legelőket feltörték s

pár év múlva a konjunktúra elmultával legtöbbször elmunkálás nél-

kül elcsaptáko Ezért nagyon sok legelőn már nincsen ősgyep, hanem

azokon értéktelen növényszövetkezet telepedett meg. Az ilyen sekély

rétegű9 szikes legelőket nem ajánlatos feltörés utján ujragycpesi-

teni az eddigi tapasztalatok szerint, hanem célravezetőbb azok

feltörés nélküli felszini megjavitása<, Ezt célozza nagyüzemi le-

gelő javitási kisérletünk9 amikor mésziszap rászóráaával, fckália

alkalmazásával és skatulyázás igénybevételével és ezek társitásá-

val vizsgáljuk;, hogy mely esetben nyerünk az elrontott legelőkön

jobb minőségű és nagyobb termést adó növényszövetkezeteketo Nem

mai tapasztalat ugyanias hogy a gyepeken rosszabb körülmények ec-

setén az igénytelenebb és minőségileg gyengébb füvek lépnek tul-

sulyba9 mig a körülmények javulásával az igényesebb> de egyben

többetj jobbat 1Brmő füvek veszik át a növényszövetkezetekben a

vezérszerepeto Természetesen hagytunk eredeti egérárpás parcel-

lát is összehasonlításulo Amint megtudjuk, hogy melyik javitási

mód a legjobb a legelők feltörés nélküli javitására3 azonnal bc-

'imutatjuk és átadjuk a módszert a sok gyenge legelőterület hoza-

mának megjavithatásárao

Az állattenyésztés szerves része a mezőgazdaságnak« A

szikeseken létérdek az állattenyésztés a legelők hasznositáeán

és a trágytermelés szükségességén túlmenően is, Az állattenyéöz

tés részére takarmánybázis szükséges s ennek érdekében álló az a

kísérletünk, mely a silótermelés szikeseken való lehetőségeit a

az a kísérletünk is, mely a szikesek zöldfutóozalag kérdését ki-

vánja tisztáznio Az időjárás szélsőségeitől való függetlcnitéc-

hez mindkét kérdés megoldása elna radhatatlan a szikeseken^

Kutató9 kisérleti tevékenységünk az elsoroltakon kivül

kiterjed a talajmüvelés, a műtrágyázás, az istállótrágyázás, a

zöldtrágyázás kérdéseire is terméözetesen,,

Legújabban belekapcsolódtunk az állattenyí c.ztCai kutr.-

tásba isp egyelőre inkább csak a juhtenyésztés vonalán* A juhál

1''"lányunk magyar fésűs merinós de idciglencacn itt kapott helyet
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a cigája törzsnyáj is, mig más kisérleti gazdaságban helye nem

lesz. A juhászat! kutatás is elsősorban a termelékenység foko-

zására törekszik, mégpedig a gyapjú, a tej, a bárányézaporulat

terén Amellett takarmányozási és tartási kérdésekre is fele-

letet kell kapnunk. Vájjon pótolható-e az abrak szénával.vagy

silóval? Báránynevelés hidegen, vagy melegen gazdaságosabb? A

téli zöldlegeltetés milyen hatással van a gyapjutermelésre?

A kutatás mellett természetesen egyik főfeladatunk a

vetőmagszaporitáa, a tenyészállatok előállitása. Most már min-

den évben rendszeresen tudunk a megkapott tervfeladat szerint

mind vetőmagot szállitani, mind tenyészállatot átadni.

Vezekényi Ernő

KISÚJSZÁ
A Miiveit Nép 1954. aug.l-i számá-
nak "A hét hírei" c. rovatában a
következd közlemény jelent meg:
"Két ismeretlen Móricz Zsigmond-
verset fedeztek fel Szolnokon.
Mindkét versét falusi emlékkönyv-
ben találták meg.

Dr. Pallagi Gyula, a hajdani kisújszállási főgimnázium
igazgatója szívesen t s l t ö t t e szünidejét nénje, Móricz Bálintné

az. fallagi „ i 3 tiít családjának körében. A testvéri szeretetbe

egy kis hála is vegyült a sógor - Móricz Eálint - iránt, aki jó-

sziwel támogatta tanulmányainak végzése során.

1896. karácsonyán is Móricz Bálintéknál töltötte a

szünidőt - Sárospatakon. Kilenc Móricz-gyerek zsivaja verte fel

már ekkor az egyszerű paradztház csendjét. A kilenc gyerek közül

a legidősebb, Zsiga, ezidőtájt a pataki "öreg iskola" VI. osztá-

lyának padját koptatta. - s egyúttal a ruháját is.


