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150 árral ezelőtt, 1804. december 8-án született Damjanich
Jánoe a szolnoki oaata éa a tavaszi hadjárat hőse, az 1848-49-es
szabadságharc legnépazerttbb tábornoka, agy kia bánsági faluban,
Stázán. Ssberi nagyságának megértéaéhez érdeméé aegtudnunk, hogyan •
rtflakadatt róla a asahidaágharo lángasavu rasatőja, agy tábornok - •
táraa éa agy katonája,*

"Daajanlch olyan htL fia hazánknak, «int amilyen htt agy aabar
oaak lehat; httaégaa aint as arany, aaráas mint a rillám, határozott
pint Iatan akarata; hasánk agyik rendithatatlan oaslopa, az orazág
ugy biehátik benne, ahogy bennem..." Koaauth Lajoa esarait egéazit-
attk még ki aszal a lertflráazlettel, amelyet Arad Tárát betegen ia
rádő Damjanioh tábornokhoz irt "••. adott nekem ia a gondriaeléa vi-
rágokat, nehéz pályám ttfrisei közé. Ilyen virág ön elaaaikua oharak-
tere, ki as ágyhoz asegzett nyavalya kínai közt is caak arra gondol,
miként használjon édee hazánknak, adt fájdalmai közt legnagyobbnak,



legégetőbbnek érzi azt, hogy BAB lehet a alkon, ott, hol karja
úa aharaktere győzelemnek záloga rolna.

Ham tudom mennyi időt rendalt még számomra a gomrlaaléa,da
bármennyit ráadalt lágyan, falét ab inyiaio oda adnám Damjanioh
lába agéazaégéért. Ha ön egéazaégea, ma Bécsből szabunk törvényt
a Tilág zsarnokainak..."

Milyan lehetett ez a nagyaserü katona? Mi már eaak az aro-
képét immerjttk, da élévé teesi feleaégéhez irott levelében agylk
• honvédtiszttársa, Leinfngen-Weaterburg Károly grófi n,.o így na~
'pon, mikor véletlenül Beeakereken jártam, megismerkedtem Jhuaja-
nioh ezredaaaal, kit a rácsokon vett több győzelem tett híressé.
Gyorsan ismerkedtünk és eaak nehezen váltam el e férfiútál,kinek
egész lénye nekem mód felett tetszett, Külseje körülbelül hason-
lit Shakespeare-éhez,.. Ugyanaz a domború homlok, rövid hajlott
orr8 kiosi csukott száj, erőa azakáll, kopasz tarkóját osak há-
tul és oldalváat övezi néhány aötét fürt... lóképpen pedig erőa
szemöldök alatt jóaágos barna szeme, tele jósággal, mely azonban
ha haragszik, aly vadul szikrázik, hogy fiatal katonáink gyakran
remegtek egy pillantásától..." '

De ha egyik fiatal honvédjének, a költő Vajda Jánosnak irá-
sát olvassuk, értjük meg igazán Damjanich János egyéniségét,
emberi nagyságát} "..» Damjaniohot láttam egy ágyúzás alkalmával
Turia előtt... Az ágyúgolyóknak kitett domboldalon állott, sziva-
rozva, olyan nyugalommal, aminéhö'z hasonlót nemcsak életemben nem
láttam, de aminőre képesnek embert nem hittem. Kezdett előttem vi-
lágos lenni, minők lehetnek azok a rendkívüli lények, kik a görö-
göknél mintául szolgálhattak arra, hogy képzeletükben a hadiaten
eszményét megalkeaaák,.* Bármi zaj támadt körülötte, még osak fa-
jét sem billente... még ezempilláit sem izgatták a süvöltő golyók.
Képzelhető a csapatok lelkesedése, midőn e nagyazerü egyéniség tá-
bornoki diaiegyenruhájában előttük magjelent. Nagy hatást szoktak
tulajdonítani egy harei riadónak, dalnak, indulónak, vagy lelkes
kiáltványnak. Mondhatom, hagy Damjanich alakja épp oly buzditd, a
vakmerőségig bátor1tó volt, mint akár a Jíaraeillaiae vagy a fiákó-
ozi-indulő. Hazánkban sok daliás alakot láthatni, de eXy hősies
alakot, mint Damjanich, aoha mm láttam...11

Damjanieh alakja azonban elválaszthatatlanul összeforrott
legendáshírű fiaival: a vöröasipkáa 9- és a fehértóiig* 3. honvéd*
zászlóalj katonáival. A diadalmas szolnoki csata után szerénysége-



re jellemzően mondotta, hogy neki semmi érdeme nem volt a győzelem-
ben, csak nézte, mily hősök a fiai. De a csata végén, amidőn a 3.
zászlóalj megpillantotta parancsnokát, lelkesen tört ki az éljensés:
"Éljen Damjanich! Éljen Damjanich apánk!" Akkor hangzottak el esek
az emlékezetes szavak a szolnoki utcán: "Fiuk, büszke vagyok rátok!
Ti az ördögöt is megveritek! Hegérdemelnétek, hogy mindnyájan tisz-
tek legyetek; de hol volna akkor az én kedves 3. zászlóaljam?0

BPiRff

Szolnokon a vár területén lévő Müvésztelepen büszke márványszo-
bor hirdeti Damjanich emlékét. Ficánkoló paripáján ül a daliás vezér
honvédaitól körülvévs. A városba jövő Idegen, de még a szolnokiak is

Í
a Zagyva folyó hidjárói jól látható szobrot szemlélvén, biztosra ve-
szik, hogy a vár területén folyt le as ütközet. /M«g kell azonban je-
gyeznünk, hogy Damjanich lovasssobra azért került a müvésztelepre,
mert 1912-ben as emlékmű felállításakor ez volt Szolnok város egyet-



l«n szép park Ja 0 íppem m*4rt a J.ÖTŐ váreiyendeséai t«rrek aerfe 1#=
hot ne *yya la gondolnig hogy a szép asobor a tör-WiwH httaégnak «eg~
felslö b«lyr« kerüljön a tiaasaparti parkbas vagy a Papírgyár és *
»ehá»ybeváltó köeött létesítendő uj parkba0/

MÍTel nemoaak Szolnokot9 hanem Törökaientjalkláats liazafüld-
vá?t9 .Gfbakhásá.t 9 Veisaenytg Tiaeavárkonyt j, Ióazegets Szájait ét
SzaKdát la sok azál fuai D«»janiafejios, vázoljuk röví-den a aselnoki
oaatct tlőkésslttfaéi; éa lefolyáaáto

1849o febjuár végén8 mároiua alakén a magyar ísaapatok Törők-
8zentmikiőaon9 Tiaaaföldváron8 Oibakházán táboroztakc A Tisza jobíi
partján f«kvő iaolnoksn ptdig as oastrák csapatok Karger tábornok
vezényletével trdaen kéaztilődttk a védelemre c A Tlava hídjának 8*an«
da falé eaő végén erőa földsáncot készitetteko A mai park helyét pt-
dig ugyancsak anőa sáncokkal turtále fel0 Ezt a hatalmas földmunkát
természetesen nem az osztrák katonaság végezte9 hane» a sietős mu3fc»
ka végrehajtásához "töménytelen nép zavartatott Szolnokbav a ti =>
száminneni körayékből9 jelesem Rékass, Ujseász, Györgye;, Szele8Czeg-
léd9 NoKöröa3 Abony és Tószegiek dolgoztak a sánoe e«ináláson0"

A helyzet ismeretében láthatjuk? hogy a magyar csapatok előtt
hatalmas feladat tornyosulto £1 kellett foglalni a természeténél

fogva is j<5! védető Szolnokot8 a tiszai átkelés kulcsát9 amelyet
erős védelmi munkával még bevehetetlenebbé tettek„ Zámadáai irány-
nak @aak a Saanda felől jövő egyetlen vékony töltés kínálkozott ja-
melyet az oaztyák védősereg 8 és 12 fontos ágyusütegtivel oldalocd
tüz alatt tudott tartani a mai Papirgyár és a régi vasútállomás kö
zötti állásaibél Nehezítette a helyzetet a hideg, fagyos idő és a
megáradt Tisza iso

De ne felejtsük el azt sem9 hogy Damjanich ép Vóea«y tábornok
vezénylete alatt álló lelkes honvédsereget a lakosaág is támogatta
Veljee erejével! Mindig akadt egy halász9 vagy paratet ember, aki
h&rt vitt Tbrökszentmiklóara az osztrák csapatok helyzetéről és
fsolnok erődítéseiről iso Az osztrák védőpereg Szolnokon és Abony-
ban viszont teljesen tájékozatlan volt a magyar eaapatok készülő-
déseip mozdulatai felől0 így érthetjük meg Damjanich ügyaa éa vak-
merő tervét, mely szerint Vécaey tábornok azinlelt támadáaeal Szan-
da felől magára vonja az osztrák védősereg figyelmét, a azalatt
Damjanich hadosztálya eibakházft tájékén átkel a Tiszán és Vezaenyp

Tiszavárkony8 Tószegen át csendben megközeliti Saolnokoto

így is történt^ 1849o március 5-én a reggali órákban DamjanieJl



hadosztályának elkerült majdnem észrevétlenül elérnie Szolnok déli
Sssgélyét és a köd leple alatt várakozott a támadásra, A Véeseyvel
megbeszélt jeltadd ágyulövés azonban késett és a köd felszakadtával
elszánt rohammal indult meg a támadás a régi vasútállomás ellen.ÁE
osztrák tüzérséget olyan váratlanul érte a támadás, hogy a lövege-
ket a támadok ellen sem tudták (ordítani éa igy teljes felszerelő*-
sukkel fogságba estéke Set a osatajelenetet örökítette meg Chiovi-
hi fereno festőművész a sBolnoki Damjanich. János MuzeM* helytörté-
neti kiállításán szereplő n A szolnoki csata " cimü képén. 3B a
kép egyúttal rögsiti is a történeti hűségnek megfelelően a csata
egyik fontos stfiahelyéto Innen a megrémült osztrák seregek a Tisza=
hid, majd észak felé menekültek és a Zagyvám próbáltak átjutni, la-
dikon a Tabán fölött és a vártél négy kilométerre lévő Malomzugban
lévő fahidon. Ás essevesBett pániktél összetorlódd kooslk azonban
megakadályozták a menekülést, igy több százan a megáradt Zagyván
próbáltak keresztüljutni, de sikertelenül., mert az ár elragadta
majd mindegyiketo

Dél tájban végetért a szolnoki osatao Íz a diadal bizonysága
volt annak, hogy a sok keserű nap után végrs felvirradt a dicsőség
napja is, Szolnok uteáit ellepte a nép és lelkesen köszöntötte Dám=
janiehot katonáival együtt• A már emiitett nagyszerű jtlenét mélyen
beivódott a uzoiaoki lakosok szivébe is. Megismerték íaajjanichot
mint katonát é» mint embert. Ízért fordult felé a szolnoki nép bi-
falma az 1849. június 18-án tartott képviselőválasztás során «. vá-
lasztási jegyzőkönyv megjegyzi, hogy " .•. ámbár a jelen lévflenek
Damjanich tásernok ©ránt átalláiutsságba nyilatkozó lelkesedése min-
den szervezést feleslegessé tett.»,N a szavazás befe^satetett,|»lj
sierént Samjaaioh Tábornok 399, ftraefl Ignáos 27 szavasatokat nyer-
vén, ennek ellenében Háremszáshetvenkét szótöbbséggel a Szolnoki
Kerület réssértfl, He«ue% gyűlési ̂ épviselőntk elválaaztatott,e *s
Slnök által esennel követnek ki^elentetett..."

Damjanioh szivessn fogadta, " mert maga is büszke volt szol-
noki diadalára. £e az őt felkérő küldöttségnek azt válasaoltatIn-
kább osak a csatába engedjék Őt menni, mint az országgyűlésre,mi-
után jobban tud hareolni, mint bsssélai s nagyobb élmény neki egy
ütközőt,imint a legszebb orátio."

Ez a Damjanich János maradt meg a nép emlékezetében. A ha-
záért élni -halni kész katona, akit minden szigorúsága ellenére is
rajongásig szerettek és beostiltek katonái• A gyászos október 6-át,



a tizenhárom vértanú tábornokot népünk nem felejti, Á távolság ki-
dében a nevek elmosódnak, de mindegyikük királysága Damjanich Já-
nos személyében összpontosul, mint aki a nép szirénét legközelebb
áll. Ezzel magyarázható az is, hogy az aradi erekly©múzeumban Dam-
janich János kirégzéséhez kapcsolódik legtöbb emléktárgy.Az 1948-
ban a Hemzeti Múzeumban rendezett centenáris kiállításról helyesen
állapltja meg Sándor latrán " Világos és Arad a magyar néphagyomány-
ban " cimü cikkébent -...A kiállítás aradi termében roltak láthatók
a szekéroldalak és saroglya abból az igásszekérből, melyen a tört-
lábu Damjanich János tábornokot a vesztőhelyre vitték; Damjanich
összecsukható nyugszéke; mankója, melyet a bitófához használt;bitó-
fájának egy darabja a rárbörtön hitelesíti nyilatkozatával; bitófa-
csiga, melyet a kivégzéseknél használtak; Íróasztal, melyen a halá-
los Ítéletet aláirtak; kettős tintatartó öntöttvasból, amelyet az
Ítélet aláírásánál használtak; az Ítélet kézirata; Damjanich kopor-
sójának és csontvázának darabjai; hajfttrtje; tajtékpipája, pisztoly-
készlete'; blllnosláneából készült raagyürtt; végül az "Elvesztésem
előtti ima" cimii kézirat, melyet a kirégzés napjára virradó éjjel
irt..."

Szolnok város nem őriz sok emléket Damjaniohtól, de mint tör-
ténelmének legnagyobb hősét, magáénak ralija és példamutató szelle-
mét híren őrzi«

Kaposrári Gyula



A Tiszazug — a Körös és a Tisza szöge, leletről a Martfű-
kunszentmártoni vaautronal, északról a Martfü-Vezsenyi Hagy Ti-
sza-kanyar határolja, többi részét a Tiasa, vagy a Körös.

Ez a terület fontos gazdasági alkörzete lehet népgazdaságunk-
nak. Meglévő és feltárás alatt álló gazdasági erőforrásai lehetőre
teszik ezt. Gondoljunk Cserkeszőlő értékes Mélyfúrására, a megkö-
tött futóhomok gyümölcs- és szőlő-aonokultúrájára, a károm nagytel-
jesítményű téglagyárra, a tiszakürti konzerrfeldolgozó ttzemre,a fej-
lődő teraelőszöretkezetekre és állami gazdaságokra, a rizstermelés-
re, a tiszazugi vasútra, a sárszögi kenderfeldolgosóra, a martfűi
Tisza Cipőgyárra, Tiszaföldvár és Kunszentmárton általános gimnáziu-
maira, aint aurelődési gócokra. Á terrezett Duna-Tisza osatorna ti-
szai torkolata is itt lesz ralahol a Tiszazuggal szemben, Kéoske kö-
rül. A Körös zalotal duzzasztómüvének korszerűsítése,a tiszakürti aa-
loa helyreállítása is sokat lendíthetne a Tiszazug mezőgazdaságán.

Változatos termelésű mezőgazdasági táj ez, amely eddig ia jól
értékesítette az évi 2050 órán felüli napsütéses órák számát és a
gazdag talajviszonyokat. Megvannak a mezőgazdasági ipar fejlesztésé-
nek alapjai is itt • a közlekedési viszonyok is elfogadhatóak a ti-
szazugi vaaut és a kifejlesztésre váró tiszai hajózás révén. Cserke-
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szőlő lehetőségei beláthatatlanok Sok szó esik a Tisza Cipőgyár

fejleejtóséről is, a három nagy téglagyár pedig bőségesen ellát-

hatja | területet ép4.t<5anyaggalo
gazdag, sokrétű, komplex gazdasági funkciójú kis táj már

most ia a Tiszazug. Bizonyos szervező és épitő munkával^ a helyi

erők fe,}.Bzabaditáaával óa célszerű felhasználásával pedig még

inkább az lehető

Ilyen eddig elhanyagolt helyi erő és lehetőség az erdősítés

iSo Ma már a gimnáziumok tankönyvében is szerepel az a konkrét

oélkifUsée? hogy mai 11«9 százalék erdő-területünket ~ közismert

követelmények miatt - néhány évtized alatt kbc 25 százalékra kell

növelnio Ennek a célnak a megvalósításához járulhat hozzá a Tisza-

zug ifle elsősorban a Kőrös és a Tisza hullámtéri erdeinek teljessé

tételévelo Jő felkészültségű vizi mérnökeink, az ármentesités és

az erdősítés szakemberei megtalálják ennek a módjáto

Szék az erdők nemosak a mikroklima megváltozását hozzák ma-

gukkal 9 hanem rengeteg haszonfával látják el népgazdaságunkat iso

Nem szabad azonban megelégednünk közismert hullámtéri fáinkkal

/füz<= és nyár-félék/} hanem sürgősen, halogatás nélkül hozzá kell

látnunk a kőrisek /tfraxinus excelsior és Fraxitjsas pennsylvanica/

és a mocsári tölgyek /Quercus robur/ nagyarányú elterjesztéséhez

ÍSo •

A hullámtéri erdők tervszerű kitermelése megkönnyíti az ár-

mentesitési faanyag nagyobbarányu felhalmozását, a hajdan igen

elterjedt és jövedelmező kaskötő, kosárfonó és garabolyos ipar

feltámasztását - árucikkeinek exportlehetőségeivel együtt„ A mo-

csári tölgy és a kőris-félék elsőrendű ipari fát szolgáltatnak

vizi építkezésekhez* bányafának,, hordódongának, stb0 Ennek fel-

használásával bőroaerző iparunk sok külföídS. anyagot megtakarít-

hatna o A nedves hullámterek fásításához társulhatna még a szilfa

/Ulmus campestrifí/ is0 Régen az alföldi árterületek, mocsarak,

láprétek elterjedt fája volt a kőris, a mocsári tölgy és a sssil-

fa0

Meg kell oldani a gátakon kívüli szegélyerdők telepítését

is0 Ott természetesen, ahol nincsen szántóföld egészen a gátakig.

Ezt a termelőszövetkezetek, egyénileg dolgozó parasztok végezhet-

nék el, ha sikerülne őket érdekeltté tenni anyagilag is a munká-

bajjo Arra gondolok itt, hogy a telepitett fák é<vi vágása után

visszamaradó ágak, gallyak.egy része a telepítőké lenne, ha pe=



dig gyümölcsfát telepítenének, a termés egy része. Konkrét jutal-
mazás, esetleg valami gazdasági kedvezmény a legjobb agitáció az
erdősítés mellett.

legjobban az egykori futóhomokos területeket fásították.
Hagy tavaszi és őszi szelek alkalmával azonban még mindig sok a
szabadon futó homok. Előfordult már, hogy nagy szelek után a var-
jas! müut melletti árok tele volt homokkal. Ennek az ae oka,hogy
a zárt homok-területek határpásztáin erdősitetlen homok-területek
is találhatók. A maradi gazdák itt a jóval értékesebb szőlő és
gyümölcs helyett gabonát termeltek a homokon. A mezőgazdaságunk
fejlesztéséről hozott párt- és kormányhatározat megvalósítása Bo-
rán növekednek az uj telepítésű szőlők és gyümölcsösök területei.
Ez abból is kitűnik, hogy a Tiszazug községeiben mind több dolgo-
zó paraszt követeli a osemetekertek, faiskolák létrehozását, több
növényvédő anyag juttatását, stb.

Nem ártana az akác mellett rátérni a feketefenyő /Pinus nig-
ra/, erdei fenyő /Pinus silvestris/, feketenyár /Populus nigra/és a

borókafenyő /Juniperus •ofmmunia/ telepítésére. Mindegyik hasznos
fa. A boróka például gyógynövény, ipari kátrány termelésére ii al-
kalmas és a szeszfőzdékben úgyis gazdag Tiszazug régi magyar ital,
a borókapálinka felújításával járulhatna hozzá i Jobb szeozea -
ital ellátásunkhoz.

Feltétlenül szükséges, hogy az emiitett fákból minél több
alföldi faiskolát telepítsenek. így a növények már a sarjadzáa el-
ső pillanatától hozzászoknak az alföldi éghajlathoz. Been a téren
nagy feladat vár a Tiszazug községeinek alkotni vágyó népfront-bi-
zottságaira. Nagy a feladatuk az iskoláknak, a pedagógusoknak. Az
iskola környékének tanulók által történő fásítása esztétikumra,bio-
lógiai, éghajlattani, földrajzi ismeretekre neveli magukat a tanu-
lókat, ugyanakkor pedig nagy ösztönző erővel hat a környék dolgozó
parasztjaira is. A fásítást végző nevelőt természetesen segíteni
kell.

Legtöbb helyen igen szomorú látványt nyújtanak a tiszazugi

legelők. Sivár, törpeftivü területek ezek, nyáron majdnem teljesen

kiégnek, nincs rajtuk egy szál fa sem, legfeljebb néhány betonosz-

lop, vagy lecsonkolt faderék található, hogy legyen hol vakarózni,

dörgölőzni az állatoknak. A tűző napsütés ellen nem véd semmi ár-

nyék, igy az állatok sokszor nem fejlődnek, hanem visszaesnek. I-

lyen legelő a tiszainokai ut melletti, ahol a Bába-tó vizét leve-
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vezető csatorna húzódik, ilyen a tiszaföldvári "sziget", sttoo
A nagyságtól függően 8-16 erdőfoltot kellene telepiteni eze-

ken a legelőköno Amig a fák megerősödnek, széles árokkal és gát-

tal kellene védeni ezeket az állatok ellen. Egészen biztos, hogy

minden községben akadna olyan öregebb ember, aki a legelő mellett

kihasított néhány hold föld, esetleg egy tipusház fejében vállal-

ná ezeknek az erdő-foltoknak az őrzését és gondozásáto őrzés nél-

kül csak kidobott pénz az erdősítés, a fásítás. A tiszaföldvári

"sziget" északi végét 4-5 évvel ezelőtt befásitották, s ma egy

darab fát sem lelni ezen a legelőn0 Ez a tapasztalat arra tanit?

hogy a fásitást társadalmi erőkkel el lehet végezni, de a fák őr-

zését nemo

Az erdősávok telepítését a vasutvonalak, müutak és dülőutak

mellett kell végezni. A KeletNyugat irányú szelek ellen hatásos

lenne a Martfű-Kunszentmártoni vasút melletti"s"áv széles és öaaze-

függő fáaitáaa0 A tiszazugi vasút vonalának hasonló erdősítése a

Tiszazug déli területeinek védelmét szolgálná az Észak—Dél irányú

szelekkel szemben0

Kimondottan társadalmi munkával erdősithetők elsősorban az

iskolák környékei, ahol erre tér nyíliko A tiszaföldvári általános

gimnázium tanulói erdősítési munkát is végeznek társadalmi munká-

val épülő uj sportpályájuk körülo Nagy feladat vár a termelőszö =

vetkezetekre, hogy itt-ott sivár tanyaközpontjaikat fásitsák,nem-

különben a területükre eső dülőutak mentét, a mocsaras, vizes ré-

szeket és a kutak környékét„ Ugyanígy fásíthatnak az állami gaz-

daságok, az üzemek is„ Meg kell azonban mondani, hogy államunknak

gondoskodni kell bizonyos ellenszolgáltatásról, hiszen a fásítás

igen erős fizikai munkát és eléggé sok időt igényelő Az állandó

gondozás és őrzés pedig csak intézményesen oldható meg, az erdő-

védő törvények szigorú, tatarozott végrehajtásával,

A Tiszazug északi és déli határsávján található egy - egy

nagy csemetekert„ Egyik a Tisza hullámterén Martfű alatt, a ve-

zsenyi kompnál, a másik barna mezőségi talajon Kunszentmárton

mellett0 Minden községben hasznos lenne egy csemetekert létre-

hozáaao Nagy, központi csemetekertnek igen alkalmas a tiszakürti

Arborétum, őspark területe, illetve környéke, esetleg néhány hold

szántóföld feláldozásával is„ Csodálatosan szép természeti terü-

let ez az Arborétum Tiszakürt és a Tisza gátja között. Gazdag

képzelettel, jó Ízléssel telepitett park-szerü erdő0 Rengeteg
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különféle fa, bokor, cserje és fü-fajta található itt* Valóságos

múzeuma lehetne a botanikusoknak, a növényekkel foglalkozó szak-

embereknek, azoknak, akik szívügyüknek tekintik az Alföld fásitá-

sát, az idevonatkozó kísérletek végzését.

Tiszakürtön azonban nem törődnek ezzel, a magában nagy lehe-

tőségeket rejtő Arborétummal! Röviden: ebben a nagyrahivatott park-

szerű erdőben valóságos fa-gyilkolás folyik. Ahelyett, hogy az il-

letékesek gondoskodnának a terület jó körülhatárolásáról, őrzéséről,

a háború és a lelketlen fa-pusztitó emberek okozta hiányok fokoza-

tos pótlásáról, hagyják, hogy évről-évre pusztuljon, ritkuljon ez

a szép erdészeti költemény. A K» 2„ Alradémis Ternéazötvddeliiri. '

Tanácsának feltétlenül meg kellene vizsgálnia ezt a szép Arboré-

tumot, s megvédése érdekében el kellene végeztetnie a legfontosabb

feladatokato Ezek a feladatok a következők:

lo A terület erős és magas kerítéssel történő elzárása. Kern

nagyon dúskálunk az Alföldön erdőkben., A kerités Tiszakürtön is

megérteti ezt.

2. Szakképzett erdőőr rendszeresítése fegyverhasználati jog-

gal, hogy képes legyen megvédeni azt a társadalmi tulajdont, amely

fontos kisérleti bázisa lehet az Alföld és a Tiszazug fásításának.

3» Egy tudományos kutató időszakos itt-tartózkodása a kipusz-

tított fák pótlásának, az erdő továbbfejlesztésének megszervezése

érdekében.

Mindenekelőtt azonban meg kell szervezni az Arborétum kö-

nyörtelen, szigorú őrzését! Siró kedve támad az embernek, ha a fa-

és növényszerető tiszakürtiek - mert ilyenek is akadnak - panaszát

hallgatja. Ezek az emberek elmondják, milyen barbár és vandál pusz-

títás folyik itt. Jómagam is láttam a friss gödröket, a fa-puszti-

tást, de nem láttam egyetlen utána telepítést sem. A karácsonyfa -

tói a diadalkapuig és a tűzifáig minden kikerül innen, helyükbe a-

zonban semmi sem. Pedig itt, közvetlenül a Tisza gátja mellett az

árterület! talajon jó kiaérleteket lehetne folytatni a tervezett

erdőpászták, erdősávok, erdőövezetek sikeres telepítése érdekében.

Persze sok pénzbe kerülne a kerités, az erdőőr fizetése. Gondolja-

nak azonban az illetékesek, akiktől az Arborétumnak a további sor-

sa függ, arra,- hogy ezzel nemcsak a mának épitünk, hanem a jövőnek

is. Nem azért lett ez a park a nép tulajdona, hogy különféle ürü-

gyekkel lelketlenül kivágják a fáit, hanem azért, s csak azért,

hogy a nép jólétének szolgálatába állitsuk. Előfordult, hogy 40-50



éves ezüstfenyőt majdnem derékban rágtak el karácsonyfának -"köz-
célra". A környező falrak Innen látják el magákat minden december-
ben karáoeonyfáral. Két ére a legszebb lucfenyőt rágták ki - tü-
zelőnek. Drága, külföldről származott fákat és bokrokat irtanak
ki "tiaztitáa" óimén. Lefttréazelik a nagy ágakat, emiatt a fa
kiszárad, s már meg is ran a hivatalok indoklása a kivágásra. A
diófákról ágastól ssedik a diót. Mindest érek óta tűrik a tisza-
kürti vezetők, akik ahelyett, hogy a régi sportpályát erd<5 eltet -
ték rolna,sportpályát telepitettek a parkba ason a elmen, hogy a
park a népé. Igen, a népé, de nem asért, hogy tönretegyük, hanem
azért, hogy felhasználjuk a további fejlődés alapjának!

A fásítás kérdése Íróasztalnál kiagyalt fikoió marad,ha «L*
illetékes szervek nem szólnak bele drákói ssigorusággal a jár-
rányszerti fa-puastitáaba. Minden egyes fa - társadalmi tulajdon.
Ast szeretnénk elérni, hogy basánk erdőterülete néhány értized a-
latt 25 százalékra növekedjen s nem ast, hogy a meglévő 11*9 szá-
zalék csökkenjen. A társadalmi tulajdon megbecsülésének érvényt
kell szeresni. Különben a társadalmi munka, a szép tervek, a be-
ruházások, a lelkesedés, a jóindulat, mind-mind haszontalan*

A Tiszazug népe, tanácsai, a Hazafias Népfront helyi bizott-
ságai, tömegazervesetei vegyék kezükbe a fásitás Ügyét. Hagy és
szép tettet hajtanak végre vele saját maguk, a Tiszazug és egész
hazáak érdekében.

Dr. Yarga Lajos



Amikor még három napból állott egy esstendő.

Valamikor nagyok régen, tán tavaly vagy as idén télen, ami-
kor még három napból állott egy esztendő, elszegődtem caelédnek.A
gazda assongya, hogy "hallod! hé, fogjál be, Tigyed as ekét meg a
boronát, osst szántsál, vessél! "Befogtam a boronát meg as ekét,
feltettem két ökröt a ssekérre, kisattyogtunk szántani a sutba..

Bét esstendő alatt olyan darab földet felssántottam a sutban,
ahová egy dinnyemagot ledugtam. Befogtam az ekét meg a boronát,fel-
pakoltam as ökröket, osztán hasaballagtam.

Hét esstendő múlva assongya a gazda*"Kimehetnél a földre,hé,
megnishetnéd, kikőtt-i a dinnye. Hát kimentem, meg is niztem! Kern
hogy klkőtt, de as egyik indán akkora dinnye rőt, hogy nem láttam
át rajts># Mondok osst magamban, megnisem már, megirett-i. Hoztam
osstán égy huesonöt öles létrát, odatámasztottam, fel ia másztam
rajta* üőrettem a esillagosnyelu bicskámat, meglikelt«m vele a
dinnyét. Ahogy kivessem a likét, hát beleejtettem a bioskám a
dinnyébe. Belenyúlok a lik be, hogy kivegyem a bioskám, hát nem ir-

tem el a fenekű .
Eaptam-fogtam ma-
gam, felhúztam a
25 öles létrát,
beleere estettem
a dinnyébe. Le-
ballagtam rajta.
Kerestem-kerestém
a bioskám,de se-
hun se tanáltam*
Hát elindultam,
hogy aég is csak
megkeresem,akár-
hová is lett.
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Ahogy őgyelgek, eooerosak ostorosattogást, ki8kolompazőt,ludobogast
nallok.Ehun jön egy csikós luháton. Aszongya, hogy mit keresel e-
osém. Mondok, a cslllagosnyeltl bicskámat, beleejtettem ebbe a diny-
nyébe•

"Azt ugyan keresheted,- mongya- én mán hét esztendeje kere-
sem a minesem aaakadikát, de nyomát se találom," Megindultam hát.
Eccercsak látok egy nagy erdőt. Be akarok menni az erdőbe, hát az
erdő előtt egy óriási nagy folyó rőt. Keresem a hidat,hogy átmeny-
nyék, de sehun sincs. Kaptam-fogtam magam, átmentem a halak hátán,
mer annyi hal vót benne, hogy száras lábbal át lehetett menni. A-
hogy átirek az erdő szilire, a gyepen radlibák legeltek.Mondok,Yl-
szek haza a gyerekiknek belőle. Hát oszt kötözgetem a gatyám rojt-
jára körül. Ahogy mennék torább, eccercsak elkezdtek relém repül-
ni a libák. Repültek m&gasra-magasra, ki a dinnyéből.

Szálltak-szálltak. Socercsak oszt látom, hogy a Tiszánál T S -
gyunk. A Tisza partján asszonyok mostak. Sccerosak meglát az egyik.
Slkiáttya magátx"óh, bé Mária, de nagy madár"! Én meg ugy értettem,
hogy oggyam meg a gatyám. Megődtam a gatyám, a sok liba elszállt,
én meg beleestem a Tiszába, osztán hát annyi halat kicsaptam, hogy
tizenkét ökörszekér deszkára nem birta rolna el. Arra jött egy mez-
telen cigánygyerek, oszt mind elritte az inge derekában.

így szabadultam meg a cselédségtől, de nem is állott torább
három napból egy esztendő.

Mesélte: Csillag Klára, 76 érés.Kisújszál-
lás, 1936.
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Szegénylegény és a komiszár.

Negyvennyolo után kilencszáz előtt, amikor még Oláh Mihály

bátyám számadó gulyás volt, a nagyréten egy kora őszi délután be-

állitott hozzá egy alaoaony termetű, aürü kötésű, veresképü, veres.

hajú ember, egy sovány öszvéren.

- Aggyon isten! - köszön. Járnak-e erre a pandúrok,bátyám?-kérdi.

- Igen minden héten megkerülnek.

- Hát a komiszár?

- Az is igen velük gyttn.

Az öreg nem kérdezte, hogy mit akar velük. Sejtette, hogy hányadán

van a dolog, hiszen neki is sok baja volt a komiszárral. Az effaj-

ta embereket pedig különösképpen ismerte, hiszen sokat segitettek

rajta, ha bajban volt, de ő rajta is segitettek, ha ugy fordult: a

sora.

- Megengedné-e kend, hogy itt megvárjam őket?

- Hát ott a kunyhó, oszt elfér benne az öcsém.

- Na még csak azt kirem, ha a komiszár jön, hiradással legyik kend.

Azzal elindult a kis sürü ember a kunyhó felé, ott letelepedett.

Tett, vett, vizet hozott, felseperte a kunyhó környékét, megfőzte

a vacsorát, szóval mig ott volt, a bojtárnak effélékre nem volt

gondja.

No, oszt egyszer látja ám az öreg, hogy jönnek a pandúrok.

Jön velük a komiszár is. '

- Erigy csak te, - kiáltja a bojtárnak - szólj annak az embernek,

hogy jönnek a pandúrok.

Iszkolt is a gyerek, ahogy csak a lába birta. Ahogy a kunyhóhoz

ért, a kis sürü ember éppen a csizmáját kenegette az ajtó előtt a-

vasszalonnával.

- Na,csak had gyöjönek.

A legnagyobb lelkinyugalommal csinálta tovább a dolgát. Közben a

pandúrok is odaértek az öreg gulyáshoz.

- Járt-e erre mostanában idegen ember? - kérdi a komiszár köszönés

helyetto

- Van itt most is, - mondja az öreg félvállról - ott van a kunyhó-

nál.

Erre a pandúrok rögtön, odanyargaltak.

- Honnan jött kend? - kérdi a komi szár.

- Arrul ni - mondja a kis sürü ember délfelé mutatva.

- Van-e kendnek papirja?



- Hát az nincs.
- Ho akkor allómars, arra befelé előttem. - Ast a szamarat meg
kössétek oda a 16 mellé! - parancsolta a komiszár.
- Ugyan, komiszár uram, ne csúficcsa már azt a gyönyörű pandúr-
paripát ezzel a redves öszvérrelt Nem illik ez amellé. Majd el-
ballagok én azon takarosán.

Ujj fel hát, az ebadtát, csak gyerünk már!
Hát fel is tat az öszvérre, mentek is szépen Karcag felé. Hanem
oszt egy útkereszteződésnél az öszvér megmakacsolta magát, mint-
ha válogatna, hogy melyik utón menjen. Á pandúrok még nevettek
is, hogy bajlódik a mi emberünk a csökönyös öszvérrel. A komi-
szár nem látta, mert elől ment. Egyszer aztán a mi emberünk be-
nyúlt a szűr ujjába, egy ostort vett ki. Gondolták, hogy lesz
most az öszvérnek. Kicsapja az ostort, de nem ám az öszvérre,
mert az ostorcsapó végén egy acélrugó volt, azon pedig egy há-
romélü kés. Egyet a komiszárra, egyet a lovára és igy tovább.
A hus feslett mind a kettőről. Ahogy a komiszár lova megugrott,
egyszerre táltos paripa lett az öszvérből is. Nyomában a pari-
pának* A paripa vágtatott, ahogy csak birt, mégsem tudott egy
lépés előnyt sem szerezni a táltos öszvér előtt. így csépelte a
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komiazárost egészen Karcag határáig. A komiazáron gúnya, de em-
beri ábrázat sem maradt. Ott aztán a kis sürü ember odakiáltott
neki: - Bt a kamat volt* A tőkével még ezután jövök, komiszaros
uram! Bezzeg ezt már a komiszár nem várta meg, A róla levert uni-
formist nem váltotta fel többet másikkal, nem irtotta többet a
szegénylegényeket, de a pásztoroknak sea okozott kellemetlensé-
get. Amikor a kis ember visszafordult, a két pandúr messze elke-
rülte. Hem voltak többé kíváncsiak a papírjára* Amikor vissza -
ért az öreghez, megköszönte a sziveslátást, a bojtárnak meg adott
egy ezüst húszast, amiért hiradással volt. Az öreg nem kérdezte,
hogy mi történt, ugy is gondolta*
- No isten áldja meg kendet, majd hall még felőlem. Ha baj lesz,
jövök még erre.

Meséltei id. Papi Lajos, 67 éves.
Kisújszállás, 1954.

Papi Lajos
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A tanolmány VIII. fejezetének ex -
•6 réasét a JÁSZKUNSÁG első évfo-
lyamának 2. számában közöltük.

Se akár egyadttl fagyott ki a hajé ralaai elhagyott parton,
akár többedaagáral olyan m a utolsó helyen, mint aallyen Tokaj
rolt, egyforaán kellett gondosni. Xyáron ae lehetett macára
hagyni a kikötött hajét, aőt aég a kikötött tutajokat sea,d» té-
len aég ugysea. • befagyott fissá néha két-hároa nap alatt any-
nyit apad, hogy égessen risssalmsédTm a ssdrébe, partjait a kinn
hagyott jég páncéljával borítja. Megesik, hogy őesi árral áll be
a folyó, aikor a parti fák és bokrok is tlég aély vízben állnak.
Ha ilyenkor szalad ki a vis a parti jég alól, a bokrok, fák egy
darabig még tartják a hossájuk fagyott jeget, aely aztán hatal-



19

mas dörrenésekkel beroppan, leszakad a földre, széles, odafagyott

jéggallérokat hagyva a bokrok és fatörzsek körül.

Ha most olyan vizén kötötték ki a hajót, mely alatt erősen

lejtett a part s a viz hirtelen leapadt^ megeshetett, hogy a hajó,

összetörve maga alatt az üres jeget, félrebillent a meder felé,ki-

szakította a macskákat, vagy vasas karókat, melyekhez kötötték a

felborult be a mederbe. De még ha nem borult is fel, rengeteg fá»

radságot meg költséget jelentett a gazdájának a hajó vízre csúsz-

tatása,, Épp ilyen bajt jelentett, vagy tán még nagyobbat, ha a hir-

telen áradás megemelte és elszakitotta a jeget a parttól s vele e-

gyütt a hajót is, miután eltépte a tartó köteleket vagy kiszaggat-

va a földből a macskákat meg a vasas karókat.

Az ilyen állandó fenyegető veszedelmek miatt kellett őrizni

a telelő hajót s ezért nem hagyhatták magára<> Akár itthon telelt,

akár másutt fagyott ki, nap-nap mellett megvizsgálták a viz állá-

sát, hogy megtehessék, amit a helyzet éppen akkor kívánt. Itthon,

Szolnokon, könnyebb volt a dolog, mert a Folyammérnökség kiíratta

a kapuja mellé kifüggesztett kis táblára az aznapi vizállást0 A

táblán rajtahagyták az egész heti jelentést, s igy az előző naphoz

viszonyítva mindig tudták, hogy apad vagy árad.a folyó. Már reggel

8 óra előtt ott ácsorogtak a hivatal előtti járdán a hajósgazdák

vagy a kormányosok, krancmajszterek, illetve azok, akik meg voltak

bízva a hajó téli őrizetével, s várták a jelentést, hogy kell-é

hát jegelnie De ott kaszinóztak rendszerint a közhajósok is, akik-

nek télen, ha jól ment a soruk nyáron, nem volt egyéb dolguk. Meg

aztán úgyis volt, hogy éppen az ott álldogáló emberek közül hivott

valakit a gazda a jegeléshez, ha "szoros" volt a helyzet.

A j e g e l é s volt t0 i. az egyetlen, bár nem minden e-

setben tökéletes hatású ellenszere az apadásnak éa áradásnak. Itt-

hon tehát már csak azért is volt könnyebb a hajó őrizése, mert

mindig kéznél volt a segítség, amennyi csak kellett, míg a távoli

partok mentén kifagyott hajókon csak egy-két ember akadt.

Ha tehát a viz apadásnak húzódott, vagy ellenkezőleg:m e g -

p e z s d ü l t , megáradt, szabaddá kellett tenni a hajót, hogy

szükség szerint vagy beljebb eresszék a meder felé, vagy kijjebb

húzzák a part mellé. Mivel a hajó szabad mozgását a jég akadályoz-

ta, ettől szabadították meg először is. Ezt nevezték jegeiésneko

Apadó vizben az eljárás a következő volt: Mivel a hajót bel-

jebb kellett ereszteni, helyet vágtak neki, egy hosszú léket a ha-



2o

jó egés*$,Tizfelőli hoaszában»2ít a hosszú léket c s a t o r n a -

nak neveztékcA szélessége nagyobb volt,mint amennyire beljebb akar-

ták tolni,t á m a a z t a n i a hajót„Bz egymagában még nem lett

volna elég, mivel a part felől a Jég a hajóhoz fagyott„A part felől

ilyenkor nem váfctak léket,osak körülvágták a hajó mellett a parti je=

getjhogy eleressze a hajótOA jeget vagy hosszunyelü baltával vágták

hátrafelé haladva, vagy egy külön erre a célra készült szerszámmal,

a j e g e l ő v e l . Egy hosszunyelü vésőfajta volt, a nyakánál egy

keresetvaasalj hogy ne szaladjon nagyon a jég alá, mikor átszakitják,

Nagyobb hajókon volt j e g e l ő f t l r é a z is,egy kbo két

méter hosszújnagyfogu fűrész, mely csak'akkor fogott,mikor lefelé

nyomták* Pelső, szélesebb végén füles vasrudacskában végződött,mely-

be egy fanyél volt keresztbeazoritvao Bgy ember dolgozott vele szét-

vetett lábakkal állva a jégen0 A hosszában végigfürészelt va,gy vá-

gott lék jegét fejszével darabokra tördelték,majd csáklyák aegit-

ségével a folyó jege alá csúsztatták, hogy ne legyen láb alatt.

Ha áradt a viz, akkor is ezt a müveiétet hajtották végre,

csak éppen megforditva* Ekkor a part felSl vágták a hajó mellől a

csatornát e ft vlz fSlSl fűrészelték el a hajót a jégtől, hogy köze-

lebb húzhassák a parthdto A támasztó durungokat /sarpántokat/ be-

húzták, tol azért mondtam többesszámban, mert a telelőre kötött

hajó első hasát is kitámasztották egy sarpántta^ nemcsak a hát-

sót p mint rendes kikötéskor /a járgányra csavart keresztkötéllel

a hajót közelebb vontatták a parthoz, a kikötés többi köteleit is

rövidebbre vették s a sarpántokat újra kitették.

Ha valahol kifagyott a hajó, ezt a szüntelen gondozást a

hajó őre látta el„ Ha itthon telelt, akkor a szegényebb gazda ma-

ga, vagy a család valamelyik tagja. Ha jobbmódu volt a hajótulaj-

donos9 a krancmajazterre bizta a doigot. A több hajóval rendelke •=

ző vállalkozók, akikről másutt már szóltam, a kormányosukkal vagy

kormányosaikkal gondoztatták telelő hajóikat« Bgy ember gyakran

több telelő hajó gondozását is vállalta,.

Amint e fejezet elején emiitettem, Szolnokon a fahajóknak

nem volt biztos tél* kikötőjük, Bgyetlen hajósgazda sem tudhatta

soha, hogy egy - egy keményebb tél után vajjo* ép bőrrel ussza-=é

meg hajója a zajlást0 Ki voltak szolgáltatva a Tisza szeszélyének

Gyakran beszélgettünk erről a hajósgazdákkal, akik - hogy miért,

miért nem, nem tudom - abban bizakodtak, hogy " maj lesz mán kikö-

tő, mer a hivatal csinátat "„ Ezen a "hivatal"-on a Folyammérnök-
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séget értették. De bizony nem lett a kikötőből* soha semmi. Egyszer
ugyan lett volne reá alkalom, de - ugy látszik - vagy a pénz hiány-
zott hozzá, vagy az illetékesek nem törődtek vele.

A múlt század ötvenes éveiben készítették el az u.n. szolnoki
ásást, azt az átvágást, mely az Alcsi-sziget körüli 15 km-es ka-
nyart vagy kengyelt a Tiszáról levágta, talán másfél kilométernyi-
re a Tiszahidon fölül* Az uj meder azonban akkor nem sikerült, a
Tisza sehogysem akart rajta átfolyni, ragaszkodott továbbra is a
régi medréhez. Abban biztak, hogy apránként majd csak meggondolja
magát, s a régi medrét otthagyja a rövidebb utjáért. Mivel nem tet-
te meg, s hozzá kellett látni a müut megépítéséhez is, 189o táján
újra hozzáfogtak e mederrész végleges rendezéséhez. Hogy a Tiszát
as uj medrébe kényszerítsék, a régit el kellett zárni, a ennél a
műveletnél két fahajónak kellett hőéi halált halnia. A medrét t.i
ugy zárták el, hogy két nagy* kővel egészen megterhelt fahajót ál-
lítottak egymáshoz véggel a keresztben a régi meder azon részébe,
ahol ma a gát megy, aztán elsüllyesztették őket. Ez a radikális mód.
szer, meg az uj meder kibővítése végkép kikapcsolta a régi ágat,de
különösen az, hogy megépítették a Szajolon áthaladó s a levágott
Tisza-kanyar két szárát átmetsző szolnok-debreceni műutat. Szén a
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hatalmas gáton halad Saajolig ez a mtiutg mely többek között az AX*=

őBÍ=azigetet is ármentessé teszio A levágott két szár közül a vá-

roshoz közelebbit9 mely kb0 600 m hosszú volt, eltüntettéko A he-

lyére egy földalatti betoncsatornát építettek; melynek tiszai tor-

kolata előtt egy kis zsilip van, a valamikor egy jól kiképzett s

betonlapokkal fedett tágas torkolatban végződje» Bzt a torkolatot

a Tisza néhány év multán felforgatta, a betonlapokat leszaggatta

a árvizeivel mgy berakja, hogy évenként újra meg újra ki kell ásnio

Sz a betonosatorna ugyanis a másik végén az alosi-szigeti holtág-

ba torkollik egy erősen kiépitett nagy zsilipfej jel„ Ezen a zsi-

lipfejen át a haltenyésztéare használt Holt-Tisza kapja a Tiszától

a vizet, vagy adja le a maga fölöslegét a Tiszának,, A másik szár,

a Mirhő, kb0 másfél kilométerrel feljebb torkolati a-faszába, s a

hossza a mai folyammeder a a gát, illetve a müut között kb, 800 m

volto Mikor az ásás annak idején elkészült s a Tisza az újonnan á~

sott nem egészen két kilométeres átvágáson át vette az útját, a

Mirhd«ág vize természetesen kikapcsolódott a Tisza folyásából,vi-

ze mozdulatlanná lett s igy kiválóan alkalmas téli kikötővé lehe-

tett volnaD

A fahajók gazdái ezt nagyon jól tudták s ki is használták0

Hint az öregek mesélték, a hajók igyekeztek is még kifagyás előtt

hazajönni, hogy abba a biztos révbe köthessék be hajóikat telelőreo

Gondtalanul telelhetett igy mind a gazda, mind a hajó, nem fenye-

gette itt őket a téli rém, a jégzajlás, mert a holtágakon ilyesmi

nincseno A boldogság azonban nem tartott aokáigo A Mirhóból soha-

sem lett téli kikötő, mert a Tisza áradásai rövid pár év alatt

ugy berakták, bedöngették s feltöltötték a Mirhó tiszai torkolatát,

hogy az árvizek lefutása után se bemenni a Mirhóra, se pedig belő-

le kijönni nem lehetett többé. Fel is hagytak véle, mert azt koc-

káztatták, hogy az őszi áradással esetleg még bemennek, a tavasz-

ra majd nem tudnak kijönni s örökre ottvész a hajó*

Mikor 192o-han először jártam arra, tehát negyven évvel az

uj mederrész megnyitása után, a Mirhó torkolata már annyira eli-

szaposodott, hogy csak afféle f o k , kicsi araszos vízfolyás lett

belőle, mely a régi mederből az árvizekkor összegyűlt fölös vizet

csorgatta belé a Tiszába. Az egész torkolatot benőtte a sűrű füz

meg nyárfa, bozót, a suha s olyan keskeny kis szakadék lett be-

lőle, hogy gyerek átléphette.

Egyszóval hát, innen egy-kettőre kiszorultak a téli menedéket
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kereső fahajdk s újra visszakerültek az eleven Tiszára. Ha haza-
jöttek, a város felőli parton teleltettek. Régébben közvetlenül a
vízmüvek alatt is teleltek hajók, mig a telelő helyet védő sarkát
a partnak le nem szaggatta a Tisza; sőt a viz alatt, a Zagyva-to-
rok felett. Legutóbb már csak a Barátok kertje s a homokrakodók am-
iatt kötöttek telelőre, ahol a superplacc is szokott lenni, vagy
a másik oldalon, az egykori, ma már kipusztult Móric-liget alatt,
a hidtól nem messze. Az innenső, városi oldalon fizetni kellett
télire is a cövekpénzt, a két háború között pl. havonta kbo 5 P-t.
Ez ugyan nem volt nagy összeg akkor sem, de minek fizették volna,
mikor másutt ingyen kikötőt kaptak s ráadásul még jobbat., Egyszerű-
en átmentek a túlsó partra a Móric-liget alá, aliol a Folyammérnök-
ség telepe van manapság is.

Ez a kikötő jobb volt több okból is, mint az innenső parti.
Először is azért, mert közel volt a hidhoz, kb. 2o* jb-rel alatta s
igy a hid két lába nemcsak lefékezte a zajló jégtáblák futását,ha-
nem többdarabra is törte őket. Már pedig a kisebb jégtábla nem ve-
szélyeztette annyira a kikötött hajót, mint a nagy. A harmadik s
legnagyobb előnye pedig ennek a kikötőnek az volt, hogy a fahajók
mögéje bújhattak a Folyammérnökség mindig ott telelő sleppjeinek,
tanyahajóinak s kikötőhidjainak, melyek elsőnek fogták fel s téri-
tették el a meder felé az ostromló jégtáblák .rohamát és lökéseit.
Érdekes látvány volt az egymás mögött kikötött .̂ahajők sora.A sor-
rend persze nem volt megszabva. Ki-ki ott kötött ki, ahol akart,
vagy ahol hely jutott neki, de mégis ugy intézték, hogy a, Gyengéék
kicsi, hétvagonos hajója maradt faroknak, meglapulva a négy-ötször
akkora másik fahajó mögött, mint megrettent gyerek az anyja mellett,
Legelsőnek a mérnökség sleppjei után a legnagyobb, a Balta Gyura
35 vagonos "LaciM-ja düllesztette a mellét bőgőjével büszkélkedve,
mely még tetejes hajó korából maradt örökség volt rajta. Utána a
többi.

Tavasz felé, mikor a lágyabb idők már a közeli zajlást hirdet-
ték, kettőzött gonddal végezték a jegelést, hogy a hajó Béllétti
hosszú léket állandóan szabadon tartsák, ha esetleg az éjjeli fagy-
tól újra beállott volna. Mentői szélesebb csatornát vágtak a viz
felől á hajó hosszában, annál több remény lehetett arra, hogy a zaj-
lás kártevés nélkül vonul el mellette. Hogy ezt a léket bővitsék,
illetve szélesitsék, és a már rothadó jeget a lék azéle mentén
megtörjék, gyengitsék s ezáltal a hajót még jobban biztoaitsák,
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vizre engedték a csónakot. A ooónak legvégére ültek mindnyájan,

hogy jól fölszaladhassanak a jégre. Skkor a oeónak közepére és e~

lejére mentek s ott azétvetett lábakkal jobbra-balra ingatták,

l u l a j o z t á k a csanakot, mely aztán mindig betört egy-egy

darabot a jégből, A hátul ül(J tovább hajtotta a csanakot olyan

tempóban, ahogy tőrt előttük a jég, Bzt nevezték lulajozáanak.

Megesett azonban, hogy minden elővigyázat és erőfeszités hi-

ábavaló volt. Hasztalan kettőzték meg a köteleket s vetettek ki if-

jakat, hiába hadakoztak a csáklyákkal, hogy távoltartsák a rohamo-

zó jégtáblákat, a zajlás elseaggatta a köteleket, kitéptep sőt né-

ha eltörte a földbe ágyazott maoskát s magával sodorta a hajót „Iái-

kor 192o koratavaszán Szolnokra kerültem, a legelső találkozásom a

tiszai fahajóval épp egy ilyen jelenet volt. A Iffolnárék "Mariska"

nevű, akkor még tetejes hajója megindult zajlás elől éppen a Zagy-

va líörfcolatófca készült volna bemenekülni, mely a Zagyva hídján a°

lói már jégtől mentes volt, de nem volt rá ideje, A zajló jég ma-

gával ragadta a rajta lévő 3-4 emberrel együtt s valami csodával

határos módon nem osapta a Tisza-hid kőlábáhoe, hanem tovább ro-

hant vele„ Előtte és utána a partokról elszaggatott tutajok ron=

osait, illetve elszabadult 18-2o méteres fenyőszálait forgatta,ál-

lította fel s zuhantatta le a jeges ár, mintha játszani lett vol-

na kedveo Szerencsére a mai nagy elevátor tájékán partnak járó so-

dor közel vitte a parthoz a hajót, s a bajban levőket a parfeon kö-

vető hajósok, emberek elkapták a hajóról kidobott kötelet, s nagy

nehezen lefogták a hajót, mielőtt még baja eshetett volna,

1922-ben meg a Balta Gyura "laoi" nevű, akkor még szintén te-

tejes hajóját nyomta be a jég a Vár alatt, a Milléy^köz végében,a-

hol akkor laktam. A hajó ott került javit£s^alá s b^ony, jól benn-

jártunk a nyárban, mire útjára indulhatott. Sokkal rosszabbul jár-

tak azok a hajók, közöttük számos búzás hajó, melyeik fehérrel, bú-

zával telten estek a zajlás áldozatává, kerültek a ̂ isza fenekére,

s mire a tavaajsi ár elvonultával hozzájuthattak vo^Jü*, haĝ y kiemel-

jék, már nem lehetett. Nagyrészük ma is ott van ej-jsemetve, s majd

századok múlva talán, mikor már régen odébfo vándpypXt a 5?isza,ki-

ásaák őket, mint a rabló normanok hajóit.

Mikor legvastagabb jégpáncél bilincsében rabos|fl4ott az ö -

reg Tisza, akkor sem lehetett benne bizni. Mintha, csak télen-nyá-

ron mindig azon törte volna a fejét, hogy lehetne borsot törni a

gyanútlan haiósokorra alá., Az a meglepetés iâ  érhette ni- « IH
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gyott hajó gondozóit, hogy mikor egy hosszabb nyugalmi idő után

hirtelen apadni kezdő vizén beljebb akartak támasztani, a hajő nem

mozdult, hiába feküdtek neki a támasztó csáklyákkal, ahányan csak

voltak. Persze, hogy nem mozdult, mert most azt a figurát találta

ki a Tisza, hogy hiába volt elég viz a hajó alatt, mégis odafa -

gyasztotta a fenekéhez„ Hogy történhetett ez?

A jégpáncél alatt folyó viz hőmérséklete mindig felette van

a fagyáspontnak, tehát a már eléggé megvastagodott jég alsó lapja,

mely a nálánál melegebb vizzel érintkezik, elkásáaodiko Ezt az el-

kásásodott részt a folyóviz árama leválasztja a a jég alatt magá-

val sodorja, A jég alatti kásás jég vonulását nevezték f e n é k -

e a j-nak, azaz fenékzajlásnak9 az áramló jégkása neve pedig s z o-

t y é Y a & ó s z i p o l y ,

Mikor aztán kemény telek idején 2o-3o fokkal süllyedt a hi-

gany a fagyáspont alá, a hajófenék, pláne a puszta hajóé, annyira

lehűlt, hogy az alatta vonuló hószipoly a fenekéhez fagyott, a mi-

kor a ráfagyott réteg is 4fvettfr«fte^őfö»Éi£ alacsony hőmérsékletét,

ujabb réteg fagyott rá és igy tovább0 Ha most már a hajó sekély vi-

zén állott, vagyis a vizfenék és a hajófenék között csak 3-4 arasz

volt a távolság;, a hajófenék alá odafagyott hószipoly azt a fenék

alatti részt egészen berakta, vagyis a hajót a folyó fenekéhez kö-

tötte. Ilyenkor állottak szemben a hajósok azzal a nem könnyű

feladattal, hogy a hajót a fenekére fagyott óriási sulyu hószipoly-

réteggel együtt beljebb támasszáko Komplikálta a bajt néha az is,

hogyha egy kicsit későn vették észre a veszedelmet, és nagyon le-

szaladt már a viz:'a hajó ráült a hószipolyrétegre és belenyomta

a folyó iszapjába0 Az ilyen eset aztán reménytelen volt„

Ha tehát a rendes módszerekkel már nem boldogultak, vagyis a

támasztó-csáklyákkal meg a sárpánóttal nem birták elmozditani a ha-

jót, akkor egy körülményesebb eljáráshoz folyamodtak* Szemben a ha -

jó első és hátsó hasával, a hajótól egy hajitásnyira, a Tisza jegén

egy-egy kis léket vágtak„ Ezután előszedtek egy igen erős dorongot,

mely legalább kétszer olyan hosszú volt, mint a lék oldala s a do-

rong közepére ráhurkolták egy nagyon vastag, erős drótkötél végét,

majd a dorongot a léken át a jég alá dugták, ugy hogy a két vége a

lék szélén fennakadjon, A kötél másik végét benn a hajón a járgány-

ra szedték s a járgányt a hajtószárakkal forgatni kezdtéko Ha nem

voltak elegendő számban ahhoz, hogy mindkét járgányt egyszerre for-

gassák, akkor csak a hajó egyik végére fogtak rá s azt próbálták
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egyesült erővel elmozdítani. Hiszen ha az egyik vége elmozdult.ak-
kor már nyert ügyük volt.

Megesett azonban, hogy ez a módszer is eredménytelen maradt.
Egy nagy hajóról mesélték, hogy kiszaladt alóla a viz a a fenékhez
fagyott hószipoly annyira belényomódott az iszapba, hogy semmiféle
emberi erővel nem tudták megmozgatni, s a hajó ott maradt késő ta-
vaszig, mig ki nem olvadt alóla a jég, s a tavaszi ár föl nem emel-
te.

A hószipoly szerepe azonban ezzel még nem ért véget, tudott
az mást is, meggyűlt vele a hajósok baja másképpen is. Kemény hi-
degben reggelre berakta a hajó körül vágott csatornát s olyan vas-
tag réteggé fagyott össze benne, hogy megbirta az embert. A jég
alatt vonuló hószipoly fajsúlya ugyanis kisebb, mint a vize, tehát
a csatorna alatt elvonuló fenékzaj szotyéja mind a csatorna vizé-
nek felszínére emelkedett s ott összefagyott. Az emberek láthattak
újra a csatorna kitisztításához.

Betkowaki Jenő

£5 B.



lé^yencett

A természettudomány legtöbb ágazata, különösen a fizika, az
utóbbi loo évben óriásit fejlődött. Ez nemcsak technikánk és világ-
képünk alapos megváltozására vezetett, hanem a társadalomtudományok
fejlődésére is meghatározólag hatott. Ugy is mondhatnánk, hogy a
társadalomtudományok egyre exaktabb tudományokká válnak* A folyamat
részben attól is függ, hogy a természettudományok módszereit és e-
redményelt milyen széles körben és milyen mértékben használják fel.
Pl. a régészet, mint a társadalomtörténeti tudományok egyik önálló
ága* milyen mértékben tudja kiegészíteni a művészettörténettől ré-
gen átvett esztétikai, nem egyszer szubjektív szempontjait a geo-
lógia, vegyészet, fizika, embertan, állattan, etb. eredményeivel.
Bár a régészet előtt nagy lehetőségek állnak, alig indultunk el e-
zen az utón. Az alábbi tanulmány első hazai kisérletnek tekinthető,
mely vegyi elemzések szélesebb körben való alkalmazásával, de a ré-
gészet eredményeit állandóan szem előtt tartva, természettudományi
módszerekre támaszkodva, hazánk, és ezen belül megyénk őstörténeté-
nek mélyebb megismerése céljából Íródott,

/Sserk./

Az emberiség történetében a réznek és a bronznak felhasználá-
sa átmenetet jelent a kőkor és a vaskor között. Nem minden ok nél-
kül érdekel tehát bennünket az emberiség, azon belül pedig hazánk -
nak e nagy kultúrtörténeti jelensége, Közismert tény, hogy a tisza-
menti árvízmentes magaslatokra szívesen települt a bronzkor embere
is. Különösen a tószegi Lapoéhalom területén a múlt század vége óta
folytatott ásatások gazdag anyaga nyújtott fontos támpontokat a bronz-
kor megismeréséhez.

Az, hogy hazánkban a bronzkori kultúrák kialakulásánál ide-
genből jött népek lényeges szerepet játszottak, nem vitatott, de a
vándorlás irányát sak az eddigi tipológiai összehasonlítások és az
uj metallurgiai vizsgálatok alapié" szerzett tapasztalatokkal együtt
határozhatjuk meg,

B kornak magas fémtecunológiai ismerete természetesen fokoza-

tokon ment keresztül, l't ennek megismeréséhez is felhasználjuk
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ujabban a metallurgiai /fémkohászati/ vizsgálatokato i
A bronzkor elején feldolgozott réz hazánkban is szinréz voltP

amely a Mátrában lévő rézbányánkban Recsken ma is található„ De
vájjon ? bronzkorban sem volt-e több rézbányánk? Például Velemben
/Vaa m,/ hazánk egyik legnagyobb öntőtelepén minden bizonnyal kel-
lett rezet, vagy réztartalmu ércet találni„ E feltevés helyességét
későbbi kőzettani vizsgálatok fogják eldönteni. A termésréz fel-
dolgozása kezdetben kalapácsolással, kovácsolással történt„Későb-
bi fokozatot jelentett a termésréz lágyitása. Nem tudunk azonban
semmit, ami az olvasztás fokozatos kifejlődéséhez és ezen keresz-
tül a formák kialakulásához vezetett0

A fejlődés ujabb állomása volt az ércolvasztás, kohósitás0

Legelőször az oxidos rézércekből száraz tűzi eljárással olvasztot-
ták a fémet^Oxidos rézérc előfordul hazánkban .^loSagyMíi^tjrifs iár=
délyben /kalkopirit/, Recsken /fakóérc/o Mindkét fajta rézércben
megvannak az egyéb fémösszetételek is, amelyek a bronzkor tárgyaid-
ban megtalálhatóko

A kémiai vizsgálatok alapján a hazai bronzkor leleteit az a-
lábbi táblázat szerinti csoportba sorolhatjuk:

Io
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III o
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VI o

Réz

99<>9o
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A táblázat összeállításához az analíziseket legnagyobbrészt
külföldi irodalomból vettem, mert hazai adat még nagyon kevés áll
rendelkezésemreo Az adatok közül csak azokat használtam fel, ame-
lyeknél a lelőhely pontosan ismeretes. Teljesen helytelen ugyanis,
ha például a debreceni Déri Múzeum ismeretlen lelőhelyü tárgyait
is a hazai bronzleletek közé sorolnánk, amikor tudjuk, hogy legna-
gyobb részük külföldről származik,, A táblázatban felsorolt csoport^
beosztást, függetlenül a. bronzkor egyes korszakaitól, a kémiai ana-
lizis alapján kimutatott ötvözetek szerint állitottam össze0 A ha=
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zai vizsgálatoknál vagy olyan törmelékdarabot használtam, amelynek

tárgya felismerhető volt, vagy a meglévő leletekből vettem tőretet,

.Mivel a vizsgálandó tárgyakat sokszor nagyon vastag oxidréteg bo-

rit ja? a mintának legalább 1-1O5 dkg súlyúnak kellett lennie„

A táblázatban felsorolt csoportok az eddigi vizsgálatok alap-

1 áíi igazolni látszanak a rézkor, bronzkor és a kora-vaskor kronoló~

giai beosztását„ /Megjegyzendő, hogy a vaskor elején a fémtárgyak

nagyrésze még bronzból készült,,/

Az első csoportba tartoznak a 99o9o ?6 rezet tartalmazó tár-

gyak, amelyekben ezüst elhanyagolható ?&~ban van0 A rézkorra jellem-

ző laposvésők kivétel nélkül ebbe a csoportba sorolhatóko Előfor -

dúlnak, mint az alábbiakban látjuk; kevés számmal a tö'bbi csoport-

ba tartozó rézkori formájú laposvésők is, de arról ninos adatojj^

hogy ezek kovácsolás, vagy öntés utján készültek-eo így feltételez-

hető, hogy használhatósága miatt a bronzkor embere is készitette és

használta ezeketo A pofctos-véleményalkotáahoz ismerni kellene a ve-

le együtt előkerült többi leleteket is0 Eddig laposvésőre vonatkozó

adatot Hajdúszoboszlóról, Konyárról, Kápolnáról, Aszódról, Fajszról,

Simontornyáról, Óbudáról és Zalaegerszegről sikerült szereznie

A második csoportba az ezüsttel és bizmuttal gyengén ötvözött

tárgyak tartoznako Íz az ötvözetcsoport hazánkban nagyon ritkán for-

dul elő.o Az ezüst a 0,6 JÉ-ot nem haladja meg0 A többi ötvöző anyagok

közül bizmut legfeljebb 0->5 #~bang mig arzén és antjjfoa, 0o2=0,3 £«=ban%

nikkel pedig csak nyomokban található* Ebből a csoportból csak két

darab laposvésőnek vizsgálati eredménye ismeretes: az egyik Duna -

földvárról, a másik Óbudáról„ Ebből a két adatból még csak következ-

tetést sem vonhatunk le arra, vájjon a Duna vonalán Ausztria, vagy

Jugoszlávia területéről kerültek-e hazánkba,,

A harmadik csoportba tartoznak a réznek arzénnajj. való ötvöze-

téből készült tárgyako Arzénen kivül a többi fémek csak nyomokban ta-

lálhatók bennüke Előfordul egy laposvéső Alsóhidvégről és két darab

tőr Győrből és Hajdúnánásrólo Mig a laposvéső arzéntartalma 1 JÉ, ad-

dig a tőröké 3-3»3 #° Az e csoportba tartozó tárgyak a szomszédos or-

szágok közül Közép-Németország és Ausztria területén a Duna mellett,

mig Jugoszláviában a Dráva mentén találhatóko Inkább a délről jövő •

behozatal mellett szól az, hogy a Tószegen és Rákóczifalván talált

öntőrögök is ebbe a csoportba tartoznako Hajdúnánást is ebbe a vonal-

ba számitva, tiszai szállitásra következtethetünk„ Hogy a népek ván-

dorlása valóban mely irányból hozta hazánkba ezt az anyagot, az még
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Magyarországi bronzkori -telepek
ötvözet szerinti megoszlása.

ismeretlen, nem bizonyítható.
A negyedik csoportba a réz, antiaon, arzén éa ezüst ötvöze-

tű tárgyak tartoznak. 89-95 $> rézen kivül 1-6 * antimont, 1.5-2.9*
arzént, 0.1-0.3 * bizmutot és 1.1-1.3 t ezüstöt tartalmaznak.Nyo-
mokban található még ón, ólom és nikkel. Nagyon ritkán vas is
fordul elő az Ötvözetben. Hazánkra nézve ez a legjellemzőbb öt-
rözetcsoport, mert ónon kivül, mely a réz szokásos ötvözőanyaga,
ilyen magas százalékban egyetlen fém sem fordul elő. Szén felül pe-
dig, egyik legnagyobb településünknek, a Szombathely melletti Ve-
lemnek nyersbronza. Mint érdekességet kell megemlítenem, hogy mig
a Németországban és Ausztriában található antimontartalmu ötvöze-
tek mindenegyes esetben tartalmaznak ónt is, addig a velem! tele-
pen talált önt6lepé*nyékben csak elenyésző százalékban van ón és 6-
lom. így feltételezhető, hogy egy egészen sajátságos hazai ötvö-
zettel állunk szemben. Ez enged következtetni arra is, hogy Velem-
ben antimontartalmu rézércet bányásztak. Hogy azonban az ón nem
volt ismeretlen ezen a vidéken sem, azt mi sem bizonyltja jobban,
mint hogy találtak tiszta ónból készült bronzkori eszközöket is.
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1O2 # ezüstöt tartalmaz* Az antimonnak kis mennyiségben való elő-r

fordulása többszőri átolvasztás eredménye is lehető ón és ólom eb-

ben sem fordul elő, ami a rézötvb'zetet előnyösen befolyásoljao5el-

tételezhető, hogy ez a tárgy a Gyöngyös, M®hn €á Duna vonalán ke-

rült későbbi lelőhelyére.

^ z ötödik csoportba a réz-és óntartalmu ötvözetek tartoznak„

ónan kivül a többi fémek csak kis százalékban fordulnak elő: réz !

85=9o £, antimon 0ol»0<,6 56, ón 10-14 S*, ezüst 0„l-0o3 #, nikkel Oo75

#, arzén 0o3~0o6 $<, A bizmut és vas csak nyomokban találhatód Isme-

retes Nyergeeujfaluból egy tőr és Sárbogádról egy peremes balta*

Természetesen az eddig elmondottakból is látható, hogy az a-

nalizisekkel elérendő végcélunktól még messze vagyunk, és a közölt .

adatok csak magának a rendszernek kialakításához voltak jók* Még

számtalan vizsgálat szükséges mind hazai, mind a környező országok

bronzkori leleteiről, hogy az ötvözetcsoportokat végleges formába

önthessüko

Nem elégségesek magukra a tárgyakra vonatkozó kémiai analizi-

sek eredményei, hanem külön kell vizsgálnunk az öntőrögök, lepények

és cseppek összetételét, a többszöri átolvasztáskor bekövetkező a-

nyagkiégések miatt„ Ezt persze ösaze kell hasonlitani a hazai érc-

lelőhelyek anyagával„ Mindezek mellett külön csoportban kell vizs-

gálnunk a bronzkor ércolvasztásának technológiáját is„ Nem közöm-

bös az, hogy a tiszta réz olvadáspontja 1084° G, mig például a 14 $>

óntartalmu "ötvözeté 83o° C„ Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy

ilyen magas hőfok előállításához megfelelő mennyiségű levegőre is

szükség van, a bronzkor emberének pedig még csak lábbal hajtott tá-

bori kohó sem állott rendelkezésére,, Végül psaze kell hasonlítanunk

az egyes ötvözetek olvadáshőjét az agyagból készült öntöüst, öntő-

formák és öntőkanalak zsugorodási hőjével is.

Szegedy Emil

Felhasznált irodalom?

^ . •
Grillemót-Kerpely: Vas és fémipari anyagismerete
Grillemotí Fémtechnológia.
Hillebrand-Bella: Az őskor embere és kultúrája,
Neuberger: Die Technik des Altertums0
Oftt'ödSitter: Handbuch der altesten vor^eschichtlichen Metallurgie

- tn MitteleuTOpá* ' '
Pulszky Ferenc? Magyarorgzág, axchoDléfiááa&...
Sőregi Iatváns Vezető a debreceni iíéti Üuzeurabar
Verő Józaef: iltalánoa metallográfia„
Woainezkyí Tolna vármegye története.
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" A könyv talán a legbonyolultabb és legnagyobb csoda az ösz-
szes csodák közül, melyeket az emberiség a boldog és hatalmas jövő
felé vezető utón létrehozott.• Gorkijnak ezen szavai gyakran ju-
tottak eszünkbe, mikor a KÖHYY útját követtük a jászsági tanyák
között.

* A könyv a tudás kimeríthetetlen forrása, a kultúra hordozó-
ja, a nevelés nagyszerű eszköze " ... ezek már köztudomású megálla-
pítások,éppen ezért örvendetes, hogy évről-évre emelkedő számokat
olvashatunk a könyvpiacra kerülő és ott gyorsan gazdára találó
könyvekről, a nyilvános könyvtárak emelkedő forgalmáról. S számok
szerint évről-évre hatalmasan növekedik a könyv barátainak száma
különösen a városokban. De immár dolgozó parasztságunk körébem is.
Ez utóbbi megállapítás azonban inkább áll a falvakra, mint az ut-
talan utak sarában elvesző messzi tanyák népére. A fejlődés azon-
ban itt sem állhat meg, s útja elsősorban gyermekeinken keresztül
vezet. Ezért tartjuk egyik legfontosabb feladatunknak,hogy gyerme-
keinket olvasásra, a könyv szeretetére neveljük.

Hogyan állunk ezzel a tanyák világában?
Jászberény városnak és a jászberényi járásnak tanyai iskolá-

iban mértük fel az otlvasómozgalom helyzetét.
Az olvasómozgalom kifejlődésének két elengedhetetlen előfel-

tétele van. Az egyik; az olvasó tudjon ugy olvasni, hogy az olva-
sás technikája ne okozzon nehézséget* ne zavarja a könyv élvezé-
sét. A másik: álljanak megfelelő könyvek az olvasó rendelkezésére.
Tulajdonképpen esak e két feltétel biztosítása után lehetne be-
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szelni arról a tervszerű munkáról, melynek arra kell irányulnia,

hogy a megfelelő érdeklődést felébressze, táplálja, helyesen irá-

ny itsao De e terTszerü munka mégis - mint a későbbiekben még szó

leaz róla = feizonyoa mértékig megelő&hető, illetve párhuzamosan

haladhat a két fenti előfeltétel biztosításávalo

Be vegyük ezeket sorraj s nézzük előszörj hogyan áll a ta-

nyai gyermekek olvasási készsége9

Kifejezőén, a szöveg értelmét., aorokközti gondolatait, ér-

zelmeit is visszaadva olvas általában a felsőtagozatos, vagyis lo-

14 éves gyermekek lo=2o jk-aj, néhány kevésszámú helyen esetleg 3o-

4o #-ao Ezzel szemben gyengén, akadozva olvas általában 2o-3o #,

de igen gyakran - s főleg uj 9 ismeretlen szöveg olvastatásánál -

a gyermekek 3o-4o #~át ia idesorolhatju£0 A többi közepes olvasá-

si készséggel rendelkezik*

Az olvasási készségnek e megdöbbentő hiánya magyarázza igen

sokszor azt a másika i&ég megdöbbentőbb megállapítást, hogy a tanyai

felsőtagozatos gyermekeknek mindössze lo=2o $=-a olvas iskolán ki-

vül is rendszeresen^ ideszámitva még azokat is5 akik havonta lega-

lább egy könyvet elolvasnako Túlnyomó többségük azonban még e mér-

ték alkalmazásával sem tartozik a könyvolvasók tá,ttorábao
Ennek gyökere igen jelentős részben a azülők közönyében, a

gyermekek iskolánkivüli idejének gazdasági munkákra való lekötésé-

ben keresendő. Nem egy nevelő panaszolja, hogy a gyermek még haza

sem mehet az iskolából, mert szülője már útközben várja, kezében

a legeltetésre váró jószág kötelével* A téli sötétségben pedig ta-

karékoskodnak a petróleummal, a nem is látják értelmét az olvasás-

nak, A másik és döntő ok azonban mégiscsak az, hogy az olvasási

készség hiánya miatt maga a gyermek sem tudja élvezni az olvasást.

Nem véletlen^ hogy a jól olvasók és az iskolán kivül is rendszere-

sen olvasók száma a legtöbb iskolában megegyezik.

De t> rditva is álli ahol eme objektiv és szubjektív nehézsé-

gek ellenére sikerül az olvasási kedvet felébreszteni, ott félre

nem ismerhetően javult az olvasási készség is, A kormosparti isko-

la nevelője már III-os korukban megkezdte tanítványainak a könyv-

höz való szoktatásáto Most ezek a gyerekek Vo osztályba járnak,de

lényegesen jobban olvasnak, mint felsőbb osztályokba járó társaik.

Más nevelők hasonló kezdeményezései és eredményei igazolják:

nem szabad egyszerűen napirendre térni a tanyai gyermekeknek a

x'önyv iránt érzett közönye felett azzal a megállapítással: " Oly
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gyengén olvasnak, hogy még a napi leoke elolvasása is gond nekik!"

Ipen ezért nem nyugodhatunk bele az olvasás iránti közönybe, aőt

majdnem ellenszenvbe, merthiszen ez igen jelentős mértékben gátol-

ja az iakolŝ ,.tanulást iso Ha fenn is áll az olvasási kéassség nagy=

mérvű hiánya, az olvasási kedv ébresztgetésével is kell küzdentink

elleneo így jár el a már emiitett kormosparti iskola nevelője mel~

lett a csikosi, hajtai, tőtevényi, vasuttanyai és még egynéhány is

kola nevelője„ Elbeszélgetnek az olvasásra ajánlott könyvekről^be-

mutatnak egy-egy részletet, s végül is tanitványaik versenyeznek

az igy előkészitett könyvekért, sőt rajtuk keresztül - mint épen

a kormosparti iskola nevelője is beszámol róla - a szülők érdeklő-

dése is felébredt a könyv iránto

De áll~e az iskolák rendelkezésére megfelelő könyv elegendő

számban?

összegyűjtött feljegyzéseink szerint minden iskola keretében

van legalább egy uon„ ifjúsági könyvtár„ Ez a "könyvtár" azonban a

legtöbb iskolában 3o-4o könyvből áll, s ha ez a szám néhány iskolá

nál , mint plo Tőtevényen, Kapitányréten esetleg a százat is megha-

ladja, nincs okunk sietve azt hinni, hogy a könyv megszerettetésé-

nek másik feltétele - a megfelelő könyv- biztosítva van0 Ezeknek

a "könyvtárak"-nak könyvei ritka esetben felelnek meg 5o-6o

a tanulók érdeklődésinek, de leggyakrabban csak lo=2o #ly&n

akad;, mely alkalmas a tanulók olvasási kedvének felébresztéséhez0

Túlnyomó részük tudományos, ismeretterjesztő könyv s a szépiro «=

dalmi müvek is inkább felnőttek számára valóko Ez az általános

megállapítás vonatkozik a járási könyvtár kihelyezett fiókkönyv-

táraira iso

Nézzük most már, hogy mit olvasnak, vagy mit olvasnának szi-

vesen a tanyai gyermekek!

Legszívesebben a népmeséket olvassák, magyart ás 4-degént

egyaránto Szeretik Benedek Elek meséit is0 A szépirodalmi müvek

közül Petőfi, Jókai, Gárdonyi, Mikszáth, Móricz és Verne Gyula

könyveit keresik legjobban. Ezek közül néhány legszívesebben ol-

vasott munka: Petőfi János Y|téze, Jókaitól A kőszívű ember fiai?

Fekete gyémántok, Gárdonyitól Az egri csillagok, Mikszáth élbe =•

szélesei, Szent Péter esernyője, Móricz elbeszélései és a Légy

jó mindhalálig 0 * => Nem szeretik általában a hosszú könyveketj,

és egybehangzó a tanyai nevelők megállapítása, hogy. a mesét,

rövidebb történeteket, rövidebb regényeket olvassák 8zivesebbeno
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nem egy helyen áll a négyazállási iskola nevelőjének megálla-

pitáaas H A többségnek érdeklődése a képeknél és a mesekönyvnél

tovább nem terjedőn Ebből maguk a nevelők is a gyermekek olvasott-

ságának9 érdeklődésének elmaradottságát látjákj de mint adottságot

kénytelenek figyelembe venni, ezért minél több meséskönyv, minél

több magyar tárgyú* rövidebb elbeszéléseket tartalmazó könyv kiadá-

sát sürgetik, s hogy ezek legyenek minél több képpel illusztrálva.

Ilyen könyv ali£ van a tanyai iskolákban, vagy a szükségletnél lé-

nyegesen kevesebbo

EzeK után megvizsgáltuk, kapnak-e segitséget tanyai nevelőink

az olvasás megszerettetése terén végzett munkájukhoz«

A jászberényi járási könyvtár több helyen fiókkönyvtárat he-

lyezett el9 másutt pedig lehetőséget nyújtott, hogy a nevelő kihord-

ja a szükséges könyveket tanitványai számára0 De a fiókkönyvtárak

könyvei lassan cserélődnek9 a könyvek kihordozgatáaa pedig nehézke%o

Az Oktatásügyi Minisztérium időnként meghatározott összeget

bocsátott az iskolák rendelkezésére0 Ezek felhasználásának helye és

ideje azonban rendszerint annyira kötött volt, hogy a nevelők kény-

telenek voltak a pénzt a számukra kijelölt könyvesboltban épen

rendelkezésre álló, de tanítványaikat gyakran nem érdeklő könyvek-

re költenip

Itt áll tehát a probléma? a tanyai serdülők túlnyomó többsé-

ge nem tud és nem szeret olvasni, idegen vagy ellenszenves előtte

a könyv* Kevés a valószinüsége annak, hogy aki serdülő és ifjúko-

rában nem szereti a könyvet, szeretni fogja felnőtt korábanc Nem

mehetünk tehát el közönyösen e kérdés mellett, mert amit a jász

"vízcsepp" mutat, abban benne lehet a tanyavilág tengere.

Mi tehát a teendőnk?

lo A munka oroszlánrésze változatlnul nevelőink vállára ne-

hezediko Nekik kell továbbra is minden eszközt felhasználniok ar-

ra, hogy a tanulók olvasási készségét emeljék, olvasási kedvét éb-

resztgesséko Használják fel azt a bevált módszert, hogy egy-egy

részlet bemutatásával és az érdeklődéskeltés egyéb eszközeivel is

ébresszék fel tanítványaik kíváncsiságát a könyv tartalma iránt0

De tanítsák meg őket arra is, hogy ne csak puszta szórakozásból ol-

vassanak, hanem olvasmányaikról készítsenek feljegyzéseket /olvasá-

si napló/, és azokat időnként vitassák meg /könywiták, ankétok/0

2o Könyvkiadóink gondoskodjanak arról, hogy minél több mesést?

"iönyv, illusztrált elbeszélésgyüjtemény, rövidebb regény és első -
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sorban magyar ifjúsági Írótálai mü késsüljön, s kereskedelmi sser-
Teink eaeket elsősorban tanyai iskoláink könyvtáraiba juttassák
el.

3. As oktatásügy illetékes sservei minél ssabadabb kesét
bistositsanak a nevelők ssámára költségvetési kereteik felhaszná-
lásában, hogy asokat a müveket ssereshessék be, melyek a tanulók
adottságainak, fejlettségének legjobban megfelelnek.

4. illami, ttsemi és egyéb kösületi ktfnyytáraink sserresse-.
mek a tamyai nevelőkkel egyetértésben vándor-fiókkönyvtárakat. B-
sek megaatárosott idő után vándoroljanak tovább más és más isko-
lákmos. Lehet, hogy igy a könyvek talán nem maradnak sokáig ssé*
pek, ujak, de teljesitik hivatásukat, és meghóditják a tanya if-
júságát, és rajtuk keresztül tanyán dolgosó, tanyán élő parasztsá-
gunk eddig elhanyagolt ssélea rétegeit,

Dr. Zalai Brnő
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Fegyvernek! csonkatorony. Kisújszállási Morgó-kocsma.
A falu asálén,a temet6 közepén A XIX. század elején épült.lépi
van a XV.század végén épült gó- műemlék.A néphagyomány sok ér-
vikua templomtorony.A két eme - dekes történetet füz hozzá a
let magassága négyzetes testű 48-as szabadságharcból és as it-
tornyot átló* támplllérek erő- teni verbuválásokról.Sgyik leg-
sitik.A hozzátartozó templom ismertebb közülük: A világosi
elpusztultadé a hatalmas torony- fegyverletétel után a honvéd-
ból következtethetünk méretei- ősapátok errefelé ronultak ha-
re. Különösen szépek a földssin- zá.Az osztrák katonáknak
ti bejárat kőkapu kerete,az el-
sőemeleti ablakrés és a második
emeleten lérő ablakok.lágy kár,
hogy a műemlék megvédésére ké-
szített tető a tüz által elpusz- gmnyos megjegyzéselvei annyira
tult.Sürgésen pótolni kellene felingerelte a honvédeket,hogy
hogy megyénk egyik leghatalma-

akik
a koosma mellett álltak,szigo-
rúan meg volt hagyva,hogy ne in-
gereljék a honvédeket.De egy né-
met nem hallgatott a jó szóra,s

a oaapat végérőlnéhányan oda-
sabb középkori emlékét az idő ugorva a kerítéshez egy-egy lé-
vasfoga ne pusztítsa tovább.A oet megragadván $ osztrákot a-
helyi lépfrontbizottságnak szép gyonvertek.
feladat lenne ez«

A rajzokat Czete Baláss jászkiséri rajztanár készítette.
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1954. október 23-án tartotta ülését megyei elnökségünk. Meg.
tárgyalta az elsült időszak ismeretterjesztő munkáját és a további-
akra vonatkozóan igen fontos határozatokat hozott.

Az elnökségi határozat előírja, hogy munkabizottságokat kell
alakitani megyénk haladó hagyományainak feldolgozására, figyelemmel
népünk gazdasági-kulturális életében lefolyt változásokra*

lépünk nagy mozgalma, a Hazafias lépfront célkitűzéseinek szé
leskörű és történelmünkben gyökerező eélkitüzéseinek ismertetése ér
dekében a következő 6 hónap alatt politikai, történelmi, irodalmi e
lőadásainknak 5o £-át a nemzeti összefogás, demokratikus hasafiság
gondolatának kell szentelni•

Á nevelők köréből jött kívánalomra meg kell alakítani a megye
legkiválóbb pedagógusaiból a pedagógiai szakosztályt.

Az elkövetkező 6 hónapban előadásaink 25 £-ifc. az ipari munká-
sok számára kell megtartanunk üzemi és kulturotthoni előadások ke-
retében.

Meg kell szüntetnünk a szervezet városi jellegét és előadá-
saink 3o Jt-át falun kell tartani. A lo.ooo főnél több lakosú fal-
vakban előadássorosatokat kell szervezni havonta egy előadással.E-
zeknek keretében a helyi agrártudományi kérdések mellett világné-
zeti nevelést is kell adni.

folytatni kell és ki kell építeni a szooialista szerződések
hálózatát a nagy megyei üzemekkel, Lmlturotthonokkal.

A fenti és egyéb szerveseti jellegű határozatok valóraváltá-
sával még tervszerűbbé válik Ismeretterjesztő munkánk.

Hovember hónapban rendezte meg Központunk a központi szakosz-
tályok teljes üléseit* Sseken az üléseken jelen voltak megyei szak-
osztályaink képviselői, kivéve a muazaki-fizikai-kémiai-matematikai
osillagászati szakosztályt* Sz utóbbi szakosztály vezetésében törés
állott elő, amit haladéktalanul meg kell szüntetni*

December 11-én este 7 órakor ünnepélyes keretek között adta
át uj klubhelyiségünket a Társulat megyei szervesete tagjainak Dr*
Detre László, az orsságos elnökség tagja, a Magyar Tudományos Aka-
démia Csillagvissgálő Intézetének igasgatója* Az ünnepségen résst-
vett Ónody Miklós, a Társulat központi szervező titkára, GaramvöL*
gyi György, a Társulat területi instruktora, Kéri János, a Hazafias
Hépfront országos irodájának munkatársa. A klubot, a Társulat szol-
noki szervezete nevében, Turányi István elnök, a Közlekedés-Műsza-
ki Sgyetem dékánja vette át* Az ünnepségen megjelent Eias László,a
Magyar Dolgozók Pártja Megyei Bizottsága ágit*prop.osztályának ve-
zetője. Dr. Bene Zoltán, a Hazafias Népfront megyei bizottságának
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elnöke, Kemény Lászlóf a Hazafias Népfront Szolnok városi bizott-
uágának elnöke, Fintér Dezső, a Szolnok Városi Tanács Végrehajtő-
bizottságának elnöke és többen, a város politikai és társadalai é-
letének vezető képviselői, valamint a Társulat megyei szervezetének
tagjai nagytöbbségben.

A rövid ünnepség és a hangulatos est keretében a Szigligeti
Színház művészei, az Állami Zeneiskola művésztanárai, a Társulat
tagjai elismerten színvonalas műsorral szórakoztatták a megjelen-
teket.

Legyen ez a klub a népért való tudomány kisugárzó központja
megyénkben, otthona a népet szerető, a népért dolgozni akaró ér-
telmiségnek.

December 16-án rendezte meg megyei szervezetünk első klub-
estjét az uj klubhelyiségben. Meghívott ünnepi előadónk Háy Gyu-
la Kossuth-dijas irőnk volt. A klubvita tárgyát a mai magyar drá-
mairodalom kérdései képezték. A részletesen elemző vitaindító e-
lőadást kilenc hozzászólás követte a színházi szakemberek és me-
gyei szervezetlink egyéb szakosztálybeli tagjai részéről.

Ez a klubest örömteljes visszhangra talált a megjelent tár-
sulati tagság, vendégek körében s rajtuk keresztül az ez alkalom-
mal részt nem vevők körében is. A közel százfőnyi érdeklődő bizo-
nyltja, mennyire hiányzott a szolnoki értelmiségnek eddig ez "a
klub.

Ezúton is köszönetet mondunk Háy Gyulának az előadásért,köz-
vetlen vitavezetésért. Egyben elismeréssel adózunk az irodalmi és
művészeti szakosztálynak • kiválóan sikerült klubvitáért.

A megyei elnökség megválasztotta a klubtanácsot* Dr. Sarka-
dy László kórházi főorvos, Chiovini Perene festőművész,Ki»né Tóth
Lenke iró-pedagógus, Kemény László kSzgasd.teehn,igazgató, Dr.öt-
vös Dániel főmérnök, Szép Zoltán színművész. A klubtanács elnök-
nek Dr. Sarkady László főorvost választotta Mg.

A klubtanácsnak jő munkát kívánunk. Színvonalas, érdekes
rendezvényeivel biztosítsa, hogy a klub valóban a tudomány hala-
dó eszméinek kisugárzója, megyénk szellemi életének és a tagság-
nak igazi otthona legyen.

Polltikai-filozdfial szakosztály.

Elnöki Dr* Eéti Ferenc, az MTTB. Igazgatási Oez-
tályánek vezetője.

Elnökhelyettest Molnár János, az MTTB.Oktatási
Osztály előadója.

Titkár: Dr. Denkó Sándor, megyei bírósági tanács-
vezető biró.

A szakosztály esidőszerint magában foglalja a politikai, fi-
lozófiai és pedagógiai ágazatokat. As irodalmi és egészségügyi szak-
osztály után a harmadik legnépesebb szakosztályunk, melyben jogászo-
kat, tanácsi és töaegszervezetl funkcionáriusokat, valamint pedagó-
gusokat találunk. A tagság zöme a szolnoki szervezetben dolgozik,
de egy-két kivétellel, járási és városi szakosztályainkban is képvi-
ielve vannak.

A s'*f°*fcvaiJr •fctivifáeára jellemző, hogy 1954-ben - október
hó végéíft ~ » ••gyében megtartott 857 társulati lsmeretterjtg



előadásból 15o-et /17.5 */ e szakosztály tartott. Társulati előa-
dásainkon október 31-ig 72.836 hallgató vett részt, ebből a poli-
tikai-filozófiai előadásokra 16.178 fő esik /22.2 £/• Az átlagos
hallgatói létszám, a szakosztályon belül, Io8 fő volt, szemben a
85 fős társulati átlaggal. Szék a számok világosan mutatják dol-
gozóink érdeklődését a politikai-filozófiai kérdések iránt.

Helytelenül cselekednénk azonban, ha a szakosztály munkáját
csupán az átlagos számok alapján ltélnők meg. A hallgatóság lét-
számában e szakosztályon belül mutatkoznak a legnagyobb ingadozá-
sok. A szervezési feladatok nem kizárólagosan az egyes szakosztá-
lyok feladatkörébe tartoznak, ezért a titkárságnak oda kell hatnia,
hogy a most még mutatkozó alaosonylétszámu előadások száma a mini-
mumra csökkenjen.

Ami az előadások szinvonalat illeti, fokozatos javulás ta-
pasztalható. Az előadók többségének tárgyi ismeretében és felké-
szülésében nincs Is hiba. Tannak azonban olyan témák, melyek a po-
litikai-ideológiai jártasságon felül egyéb alapos szakismeretet is
megkívánnak. Különösen áll ez a műszaki és egyéb természettudomá -
nyok legújabb vívmányai politikai jelentőségének ismertetéseinél.
Az ilyen jellegű politikai előadások megtartását jövőben inkább pe-
lltlkallag is jól képzett szakemberekre kell bíznunk.

A politikai előadások színvonalának további javítása érdeké-
ben arra kell törekednie a szakosztálynak, hogy a napi agitációs
módszerek helyébe mindinkább a népszerű, de tudományos ismeretter-
jesztés igényesebb módszereit vezesse be. Ezt a követelményt a
szakosztály felismerte. Ennek érdekében elsőnek e szakosztályon be-
lül Indult meg nagyobb lendülettel a munkabizottsági vita.

ANONYMVSs

Történelmi szakosztály.

Blnökt Kaposvári Gyula, a szolnoki Damjanioh
Múzeum vezetője,

Elnökhelyettest Moháosy Ilona középisk.tanár.
Titkárt Páldy János ált. isk. tanár.

ftfrténelml szakosztályunk létszám tekintetében középhelyet
foglal el /34 fő/, azonban egyike legaktívabb szakosztályainknak.
Az elmúlt le héaap lsltorgása alatt 96 előadást tartott /az összes
előadások 11.2 Jt-a/ le.144 hallgató előtt /az összes hallgatók
13.9 *-*/• Megtartott előadásainak átlagos hallgatói létszáma Io6
fő. Ez az átlag különösen azért érték jelzője a szakosztály munká-
jának, mert előadásainak abszolút többsége 9of6n felüli hallgató-
ság előtt hangzott el. Ez az eredmény természetesen igét nagy mér-
tékben a dolgozóknak a történelmi témák iránti nagyfokú érdeklődé-
sével magyarázható. Különösen nagy- as érdeklődés a helytörténeti
előadások iránt.

Vagy erőssége a szakosztálynak, hogy valamennyi tagja törté-
nelem szakos tanár, vagy a történettudomány valamelyik segédtudo-
mányának gyakorlati művelője. E tény megadja előfeltételét az elő-
adások alaposságának, tárgyi biztosságának.
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Megyénk történelmi múltja jórészt még feltáratlan. Épen e~
sért a szakosztály szolnoki tagjai munkaközösségben dolgoznak me-

Kénk múltjának feldolgozásán* Hasonló munka folyik Jászberényben
Karcagon, iltalában megyeszerte fontos feladat vár történelmi

szakosztályunk tagjaira a helytörténet feldolgozásában.Ennek azon-
ban akadálya még, hogy a kunhegyes!, kunszentmártoni járásban,Me-
zőtúr városban nincs szakosztályi tagunk. Kisújszálláson és Tisza-
füreden is mindössze egy-egy tagunk van. Épen ezért még szervezé-
si feladatok is várnak a szakosztályra annak érdekében, hogy mun-
káját az egész megyére kiterjeszthesse.

Müszaki-fizika-kémiai-oaillagászati
szakosztály.

Blnök: Haazpra Ottó, a Közlekedési Műszaki
Egyetem tanársegédje.

Elnökhelyettest Kiss György, a Közlekedési
Műszaki Sgyetem tanársegédje.

Titkárt Sindelár László, a MTVB. Oktatási
Osztálya tanulmányi felügyelője.

Az agrártudományi szakosztály után második legnagyobb szak-
osztályunk /65 fő/* S nagy létszám arra a következtetésre jogosí-
tana fel* hogy e szakosztály - épen igen jő adottságainál fogva -
jelentős munkát végez az ismeretterjesztési munkában iá. Ha azon-
ban az eltelt lo hónap előadásstatisztikáját nézzük, kénytelenek
vagyunk ennek ellenkezőjét megállapítani. Az egész szakosztály ok-
tóber hó végéig összesen 58 előadást tartott, melyen 2.73o hallga-
tó vett részt. /Hallgatói átlag 47 fő/. Ezek as adatok jelentős
lemaradást mutatnak az előadások számában is, de különösen az elő-
adásokon megjelent hallgatói létszámban.

A munka ellanyhulásának okai vannak* s ezeket meg kell ke-
resnünk. Nézzük osak meg közelebbről a szakosztály munkaját,ssak-
osoportok szerint!

Legtöbb előadás műszaki kérdésekről volt. /28 előadás I.oo2
hallgatóval, 36 átlagos hallgatói létszámmal./ Vislka-kémiai té-
mákról 18 előadást tartottunk 821 hallgató előtt. /Hallgatói át.
lag 46 fő/. Legkevesebb előadás csillagászati kérdésekről szólt*
/12 előadás 9o7 hallgatóval, 76 átlagos hallgatói létasámmal/*E-
sek a számok már sok mindent megmagyaráznak.

Ismeretterjesztő előadásainknál általában az a tapasztalat,
hogy dolgozóink legszívesebben olyan témákról szeretnek előadáso-
kat hallgatni, amikkel mindennapi munkájuk során kevésbbé talál-
koznak. A televízió, rakétarepülés, atomenergia jobban érdekli ő-
ket, mint a traktor működése, vagy a téli építkezés. Sok olyan e-
lőadásanyagunk van, amelyről a sajtó utján mégiscsak tájékozódhat-
nak, 8 nem érzik szükségét ilyen előadások meghallgatásának. Tehát
hiba van előadás-tematikánkban is. Ez az egyik magyarázata műszaki
előadásaink gyenge látogatottságának ez. Másik oka a szervezés hi-
ác.33ágaiban lelhető* Megfelelő előadást megfelelő helyre! -en-
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nek az elvnek kell érvényesülne a szervesésben. Egyes témák a pa-
rasztság , más témák az ipari dolgozók, városlakók körében számít-
hatnak érdeklődésre. Az előadások megválasztásában nagyobb gondot
kell fordítanunk /alapos véleménykutatás stb./ a hallgatóság öaz-
ezetételére, igényére. Se az a szeopónt vezessen, hogy erre, vagy
arra a témára van előadó! A munkabizottsági életet kell elmélyíte-
ni, s akkor változatos témák felkészült előadókkal állnak rendelke-
zésre* Gárdos elvtársnak, a központi műszaki szakosztály vezetőjé-
nek személyes tanácsai, hisszük, a közeljövőben érezhetik kedvező
hatásukat műszaki tematikánk bővülésében s a műszaki ismeretterjesz.
tő munka elmélyülésében* A jövőben bátrabban nyulunk megyénk mű-
szaki problémáihoz, szem előtt tartva: megfelelő előadást megfele-
lő helyre!

Hasonló szempontok szerint kell a 'iziVa-kémiai-csillagászat
terén javítani a szakosztályi munkát. Ezekben az ágazatokban na-
gyobb érdeklődésre számottartó előadás-anyagok állnak rendelkezés-
re. A feladat csak annyi: a doljozók részéről megnyilatkozó na-
gyobbfoku érdeklődést előadói gárdánk aktivitásának fokozásával,a
szervező munka helyes irányításával elégítsük is ki.

Földrajzi-geológiai szakosztály.

Elnök: Dr. Selmeozl László, a Közlekedési Mo-
ssak! Egyetem dékáni hivatalának vezetője,

Elnökhelyettest lágy Lajos középisk. tanár,
Tmtkár: Kelemen László középisk. tanár.

A szakosztálynak 24 tagja van. Ebből 6 Szolnokon, a többi
vidéki szakosztályainkban dolgozik* B jó területi megoszláshoz
még az is párosul, hogy valamennyi városi és járási szakosztályunk-
ban működik földrajz-geológiai szakosztályi tag. Meg kell monda-
nunk azonban, hogy vidéki szakosztályaink zöme nem él ezzel a le-
hetőséggel. Előadásaink javarésze Szolnokon hangzott el.

A szakosztály az eltelt lo hónap alatt 79 előadást tartott
5.2o2 hallgató előtt. Az előadások számát tekintve, kielégítő a
szakosztály működése, azonban a hallgatói átlag /66 fő/ lemarad az
összelőadások átlagától /85 fő/* Az összes eddigi társulati előa-
dás 9*2 JÉ-át e szakosztály tartotta, de az előadások hallgatóinak
csak 7*2 jC-át teszi ki e szakosztályi előadások látogatottsága.

A statisztikai számok a szakosztály viszonylagosan jő mun-
kájáról beszélnek. Azonban, ha a tagok aktivitását nézzük, komoly
hiányosságot tapasztalunk. Az elmúlt lo hónapban a szakosztályi
tagságnak alig l/4-e tartott előadást. Még szolnoki tagjaink sem
arányosan veszik ki részüket az ismeretterjesztő munkából. Ez a
fő hiányossága e szakosztály munkájának. Ha ezen változtat - a
hozzátéve, hogy vidéki tagjai is aktívabbakká válnak - kis létszá-
ma ellenére rövid időn belül egyik legjobb szakosztályunk lehet.
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A negyei és városi kulturális
szervek a jövő évben nagyszabású
jászkun ünnepségeket terveznek.
Ebből a óéiból december 15-én a
Megyei Tanáoe Népművelési Osztá-
lyának kezdeményezésére bizott-
ság alakult.A bizottság hozzá is
kezdett az ünnepségek részletes
tervének kidolgozásához. A jász-
kun hetek megrendezése rendkívül
fontos a megye kulturális életé-
nek fellendítése és haladó hagyo-
mányainak felkutatása szempontjá-
ból.

December 8-án volt Damjanich
János, a szabadságharc egyik hős
tábornoka születésének 15o.évfor-
duló ja.S fontos történelmi évfor-
dulóról Kaposvári Gyula muzeum-
vezető emlékezett meg a megyei
sajtóban,a Hazafias Népfront me-
gyei bizottsága pedig más szer-
vekkel és intézményekkel karölt-
ve megkoszorúzta a szolnoki Dam-
janich-emlékmüvet.Az iskolákban
is megemlékeztek az évfordulóról.

A Megyei Könyvtár vállalta az
újonnan alakuló falusi olvasókö-
rök, illetve gazdakörök könyvel-
látását .A kőtelki olvasókör tag-
jai máris jelentkeztek a Megyei
könyvtárban a könyvek átvételéért.
Minden olvasókör loo-2oo könyvet
kap .Amikor a könyveket elolvasták,
módjukban áll kicserélni azokat.
Az olvasókörök elsősorban szépiro-
dalmi és mezőgazdasági szakköny-
veket kapnak.

A falusi nevelők országos kon-

ferenciája alkalmával megyénk 4

nevelője kapta meg a>; Oktatásügy

Kiváló Dolgozója jelvényt. A ki-
tüntetett nerelőki Gulyás Károly
Kunszentmárton; Katona Jánosné
szakfelügyelő Jáazjákóhalma; Tö-
mő aközi József igazgató- tanító
Kétpó;Róz«avÖlgyi Pál igazgató-
tanító Jászapáti, Vasárun-dűlő.

December 4-én zárult Budapes-
ten, az Ernszt Múzeumban a vidé-
ken élő képzőművészek nagysikerű
kiállítása,melyen megyénk oaak-
nem valamennyi képzőművésze részt-
vett .A kiállítás nagy fejlődés -
ről adott számot. Különösen nyil-
vánvaló volt ez megyénk képzőmű-
vészeit illetően, mert a szigorú
zsűrizés ellenére valamennyi be-
küldött képük szerepelt a kiállí-
táson, és közülük többet meg is
vettek.

A megye történetének, népművé-
szetének, stb.ujabb adatai,emlékei
közkinccsé tétele érdekében a Dam-
janich János Múzeum és a J Á S Z -
K U N S Á G - a Megyei Tanács
Népművelési Osztálya és a Haza-
fias Népfront Megyei Bizottsága
támogatásával - "Jászkunság! Fü-
zetek" elmen kiadványsorozatot
indit.A sorosat első száma Szűcs
Sándor karcagi muzeumvezető Írása:
"Ludas Matyi cimborái1* .A kiadvány
3 iv terjedelmű; 2ooo példányban
jelenik meg. A továbbiakban kia-
dásra kerülneks "A Jászság népmű-
vészete", "Jászkiséri gyermekjá-
tékok", jászsági és kunsági népia-
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A Szigligeti Szinház mkz a-
ranyembernelőadására készül. A
darabot Szendrő József, a buda-
pesti Petőfi Szinház rendezője
rendezi.Az előkészületek során
a szereplő művészek számára Jó-
kai Mór regényéről Szurmay Sraő,
Társulatunk tagja tartott előa-
dást.

A Megyei Könyvtár lépéseket
tett a Hépmttvelési Minieztérium-
ban annak érdekében, hogy anti-
quárittm létesüljön Szolnokon. A
minisztérium még nea intézkedett,
de előreláthatólag a szolnokiak
régi kiránsága ezúttal teljesül.

A szolnoki Damjanich János
Múzeum első állandó kiállitáaá-
nak a megnyitásától számitott a-
lig másfél hónap alatt több, mint
7ooo látogatója Tolt. A kiállitás
az időközben szerzett anyagokkal
állandóan fejlődik.

Edyl-Illés Aladár Munkácsy-di-

jas festőmthrész képeiből először

Jászberényben, majd Szolnokon ki-

állitást rendeztek. A muvóaz mind-

két Tarost meglátogatta.Szolnokon

felkereste a miivéaztelepet is, a-

hol 26 érrel ezelőtt - mint ven-

dég - maga is dolgozott egy ide-

ig.



A. I mlklóstTalaJföldraJzl meg-
sek a Tiszazugban, /föld-

rajzi Irtesitő,III.évX. 3. f./
A szerző a Tiszazugnak,mint földraj-
zi mezorayonnak talajföldrajzi ké-
pét ismerteti. E vizsgálatok rend-
kiTttl érdekesek minden művelődésre
•ágyé ember számára, mivel bő és
réssletes képét adják megyénk egyik
jellegzetes - eddig ssinte esak el-
hanyagoltságáról ismeretes -tájának.
A szerző megállapításait kiváló e-
redménnyel tudja haasnosltani mind
a tanácsoknálf mind más gyakorlatiágasatokban működő értelmiségi ssak-
•mber.
• sserső előssör indokolja a tájnak
önálló egységjellegét, majd törté-
nelmi visszapillantás után bessámol
a terület előnyös termésaeti föld-
rajai leltáráról, amely jó lehető-
ségeket bistosit a társadalom kor-
áéért! igényeire méretezett gasda-
sági élet létrehozásaiban/öntözési
lehetőségek, adottságok a váltosa-
tos mezőgazdasághoz, állattenyész-
téshes, halgasdaságok létesítésé-
hes/. Hangoztatja as alföldi mor-
fológiai Tisagálatok jelentőségét,
hiszen a talajképsődési folyamato-
kat a felssini formák, befolyásol -
ják. Az Alföld e részének - a Ti-
sza és Kőrös régi és ujabb holtá-
gaitól zegzugos TisTilágának -ki-
alakulását vizsgáira, a terület
süllyedési viszonyait, a hulló por-
ból képződött löszfelssin szere -
pét, továbbá a nagy homokterttletek
képződését tisztázza. A vizsgála-
tok szerint a Cserkessőlő környé-
ki homok genetikailag a Duna-Il-
sza közti hátságával azonoa erede-
tű, a Tisza esak ennek képződése
után vágódott mostani völgyébe.Ki-
mutat ja a Tisza óholooén kétlép-
csős terraazát és megmagyarázza,
hogy miért telepedtek a falvak a
felső terraszléposőre.Az antropo-
gén képződmények közül a Cserke-

és Véghalmot említi fel és han-
goztatja annak szükségessé*,hogy
e kunhalmok vidékét,mint az al-
földi táj pusztuló jellegzetessé-
gét védett területté kell nyilvá-
nítani. Igen értékesek talajvizs-
gálatai .Az elemzésen kívül rátér
a talajok genetikájára,használha-
tóságukra és megjavításuk módjára
is. Ismerteti a komokterületeknek
a szólő-és gyümölcstermelés fej-
lesztésével kapcsolatos problémá-
it. A réti agyagtalajok és a szi-
kesek három itt előforduló típu-
sának megjavítási módjáról is tá-
jékoztat .Az öntözési lehetőségek
kellő kihasználásával részben a
szikesek javítása, részben rizs-
telepek berendezése könnyen meg-
valósítható volna. A termények
értékesítése szempontjából fel-
hívja a figyelmet az útviszonyok
szükséges javítására, a megépí-
tendő betonútszakaszra és a Ti-
szazug és Tiszaföldvár-Homok kö-
zött megépítendő Összekötő va-
sút vonalra. A eserkeszőlői mély-
fúrás vizének felhasználási le-
hetőségeiről és as elfolyó arté-
zi vizek problémájáról la tájé-
kostat .Az elméleti megállapítások-
nak és a gyakorlatnak ez a pár-
huzamtoa állítása jellemzi a dol-
gozatot és Így a szerző munkája
betölti azt a hivatását,hogy a
szoolalista mezőgazdasági építés
terén igen komoly segítséget nyigt
a gyakorlat embereinek.Mindenki-
nek ajánljuk a dolgozat figyel-
mes át tanulmány osását.-A Föld-
rajzi Értesítő e számában még
két cikk jelent meg a Tiszazug-
ról .Benedek Éva "Mlkrokllmakuta-
tás a Tiszazugban" címmel vizs-
gálatainak első"eredményeiről
számol beiTímár Lajos, a Tisza-
vidék flóra"janak TCIVXLÓ ismerő-
je »A Tiszazug növényföldrajza*
oimtt dolgozatában a Tiszazug nö-
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rényzetének jellegéről* a kti-
lönbtfső eredettl növényfajok
elterjedési arányáról és a
terttlet ntfYényssBTetkesetei-

ről ir, amely risegálatok 1-
gen oagy gyakorlati jelentő-
ségűek.

Dr. Selmeosi Lássló
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Aszódi ImrexZizeg november.
Sí.Néplap,1954.esept.24.

- — : Válasz egy zugkritikusnak.
S».Méplap,1954.okt.l5.

Donkó László:ősz van,
Eeti dal.

Alföld, 1954,3.az.
Egri Lajos:A szolnoki Tabánban.

Sz.Néplap,1954.okt.2.
:L«vál helyett.
Kilenc ideái zászló.

Alföld,1954.3.az.
——:Apam.

Többre hívott el a kor.
Dunántúl,1954.okt.

——íBgy pohár aör.
Tiasatáj,1954.okt.

- — : Étkezőkocsiban.
1954.okt.24.

Ferencé Lajos:3aélkakaaok dala.
Ara poetica.

Alföld,1954.3.sz.
——:Erika,Feriketelőre!
Sz.Iéplap,1954.nov.7.

——-:Apád vigyáz.
3s.Iéplap,1954.szept.28.

—»:Egy szerű dicséret.
8*.Iéplap,1954.okt.22.

Kunráth SándortA két Irán.
Sz.Néplap,1954.okt.23.

— — :A« igazság nevében.
Sz.Néplap,1954.

—-:Andrej és Mari néni.
Uj Világ,1954.nor.18.

Sáry IstváníKenyérstitéekor.
Sz.Iéplap,1954.okt.l6.

A.Nagy MiklósiTalajföldrajzi
megfigyelések a Tiszanugban,

Földrajzi Ért.1954.szept.
Antal /rpád:Közegészségügyi T9n"

1793-ban./Megyénk multj
Sz.Néplap,1954.szept.14.

Antalffy GyulaiNagykunsági vélt9
zások. '**•*•

Magyar Nemzet,1954.ssept.

Báróti Géza:Miért "pihen" öt éve
Palatínus Ferenc faragómüvész?
Népmüvelés,1954.szept.

Benedek Éva:Mikroklimakutatás a
Tiszazugban,

Földrajzi Ért.1954.szept.
Borok Imre:Hagykunsági virrasztó*
Sz.Néplap,1954.nov.5.

Deveoseri Gábor:Jászapáti gondo-
latok.

üj Világ,1954.nov.18.
Hank 01ivér:A Tiszamedénce talaj-

tájai és értékelésük
az öntözéses növény-
termelésben.

Hidrológiai Köil.l954.9-lo.sz.
Hámori Ottó:Szót értünk-e a néppel?
Magyar Nemzet,1954.okt.31.

Károlyi Zsigmond:Vásárhelyi Pál é-
lete és jelentősége.
/1795-1846./

Term.és Társ.,1954.okt.
Károlyi Zsigmond:Vásárhelyi Pál a

legnagyobb magyar mérnök
Élet és Tudomány,1954.okt.6.

Kovács Béla: Agyúszó nélkül ...
üj Világ, 1954.nov.4.

Méri István:Beszámoló a tisz&löJc-
rázompusztai és turkeve-mórici
ásatások eredményéről.II.
Archeológiái Ért.,1954.2.sz.

Péter László:Győrffy István halála
15.évfordulójára.

Sz.Néplap,1954.okt.lo.
Ssabó Pál:Könyvnapok után.
Müveit Hép,1954.okt.17.

Szokody Gyula:Szolnok haladó sza-
badságtörekvései.

Ss.Néplap,1954.nov.4•
Tímár Lajos:A Tiszazug növényföld-

rajza.
Földrajzi Ért.,1954.szept.

Istvári:Móricz Zsigmond
szállási diák a nép kösött.
Sz.Néplap,1954.okt.2c.
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