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SZOLNOK MEGYE
A TERMELŐSZÖVETKEZETI MOZGALOM ÚTJÁN

A Központi Vezetőség 1955. márciusi, majd júniusi határozata nyomán újult
erővel, nagy lelkesedéssel indult meg a falu szocialista átalakításának, ennek a nagy
történelmi feladatnak a végrehajtása.

Dolgozó parasztjainknak nem könnyű elszakadniuk a régitől, a megszokott-
tói, még ha az szemmelláthatóan rossz is a számukra. Sokat vívódnak, tépelődnek,
de a tények segítenek legyőzni a maradiságot. Erőteljesen megindultak az új úton:
okulva a példán, sorra lépnek be a már meglévő, jól dolgozó termelőszövetkezetekbe,
vagy alakítanak újakat. Tegnap és tegnapelőtt Tiszafüreden, Tiszasülyön, Tiszader-
zsen és Jászberényben alakult új szövetkezet, előkészítő bizottság, ma Kengyelen
jelentették be, hogy Kengyel termelőszövetkezeti község lett, holnap talán Abád-
szalókon, vagy Öcsödön fogják. Mozgolódnak a dolgozó parasztok, az új győzedel-
meskedik a régi felett.

A köeös gazdálkodás útját ma már közel 30.000 család, közel 35.000 dol-
gozó választotta. Földterületük több, mint 285.000 kat. hold, a megye földterületének
több, mint 28°0-a. Itt már szocialista, nagyüzemi gazdálkodás folyik. (Hozzászámítva
az állami gazdaságokat, stb., a megye földterületének felét meghaladja a szocialista
szektor.) Hogyan jutottunk el idáig, mi a termelőszövetkezeti mozgalom perspektí-
vája a megyében?

Szolnok megye földterülete több, mint kilencszázezer kh. A múltban ennek
jóval több, mint fele kulák-gazdaság és nagybirtok volt. Csak az 50 kh.-nál nagyobb
birtokok területe kitett 1931-ben 455,415 holdat — közte mintegy 50 többezer, sőt
több tízezer holdas nagybirtokkal. A lakosság elenyésző része, két-két és félezer

"család bitorolta e hatalmas területet, döntő többsége pedig munka és föld nélkül
vagy pár hold íöldecskéjével nyomorgóit. Mert csak nyomorogni tudtak a földdel
rendelkező kis- és középparasztok is. Bizonyítja ezt az is, hegy az egész országban
az alföldi megyék, s köztük Szolnok megye földjei voltak a legjobban eladósodva.
S minél kisebb volt a birtok, annál nagyobb mértékben. Sűrűn megperdült a dob
a kisemberek feje felett! A földnélküliek, kubikosok pedig munka nélkül tengették
életüket. 1934rben a hivatalos adatok szerint is pl. több, mint hatvanezer dolgozó ren-
delkezett munkakönyvvel, s ebből több, mint 14 000-en voltak munka nélkül^Hozzá-
számítva a családtagokat is, a megye felnőtt lakosságának közel harmadrésze! Ha
pedig munkát kaptak, dolgozhattak 1 pengő, 1 pengő 40 filléres napszámért. A nők
ennek háromnegyed részéért, gyermekek feléért! Ez bizony csak az éhenhalástól
mentett meg. t

Ez az anyagi és szociális helyzet magától értetődően nagyon rányomta bé-
lyegét a megye dolgozóinak, parasztságának gondolkodására. E forradalmi nép fiai,
Peró, Túri Törő Pál utódai, kubikosok és szegényparasztok — megedződve az
1919-es proletárí'orradalomban — szívós harcot vívtak az ellenforradalmi rendszer-
rel, hogy helyzetükön javítsanak. Elkeseredettségük és harci szellemük gyakran
csapott át nyílt kitörésekbe, aratósztrájkokba, sztrájkokba. A párt buzdításával, út-
mutatásával erősen terjedt a földmunkás-mozgalom.

A földmunkásság, a parasztság nyomorúságos helyzete csak 1945-ben, a fel-
szabadító szovjet hadsereg, a párt és a munkásosztály harcai nyomán szűnt meg.
Ennek első gyümölcse a földosztás volt. Karók leverésétől volt akkor hangos a határ.
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a kommunista párt vezetésével nincstelen, földnélküli parasztok vették birtokukba
jogos tulajdonukat. A földet, melyre évszázadokon keresztül hullott a vérük, verej-
tékük, s ők mégsem élvezhették a termését. Most közel 34 000 család kapott földet.

A dolgozó parasztság harcos múltja, a jövőbe, a pártba vetett reménye bon-
takozott ki az 1945-ös választások alkalmával, amikoris a Magyar Kommunista Párt
a megyében az országos átlag fölötti arányban kapott szavazatokat. Ez a későbbi
választások alkalmával is így volt. A kubikosok ezrei, az agrárproletárok és szegény-
parasztok már ismerték a pártot, bíztak benne. Harcos múltjuk s ez a bizakodásuk
a magyarázata annak a hatalmas fejlődésnek, amely a következő 10 év alatt be-
következett.

Mert a földosztás csak az első lépés volt. Okos, gondolkodó parasztjaink
közül az élenjárók, elsősorban a kommunisták, hamarosan megértették, hogy ez
csak a kezdet. Látták a maguk és társaik nehézségeit a föld megművelésében. A fel-
osztott nagybirtokok a nagyüzemi gazdálkodásira voltak berendezve. Az ő kis par-
cellájukon a gépeket, berendezéseket nem igen használhatták. Szűkösen voltak
állatállományban is. De ha mindez megvolt, akkor is látták, hogy a parcellagazdál-
kodás alacsonyabb rendű, mint a nagyüzemi, kevésbé lehet jól és fejlett techniká-
val megművelni a földeket. És látták azt is, hogy az egyéni parcellagazdálkodás a meg-
változott társadalmi viszonyok mellett is, a demokrácia körülményei között is el-
kerülhetetlenül differenciálódáshoz vezet. Egyesek — és a többség — kezéből előbb-
utóbb kicsúszik a föld, másoknál viszont felhalmozódik. Nem mintha a többség nem
lenne jó gazdája a földnek. Nem, hanem azért, mert ez az egyéni magángazdálkodás,
a kisárutermelés törvénye. így volt ez a kapitalizmusban is. S az egyéni gazdálko-
dás a kapitalizmust hozza vissza . . .

Ezt az utat nem választhatták, s gondolkozni kezdtek. És már a régebbi
törekvéseken, elsősorban a Szovjetunió kolhozai példáján felbuzdulva felötlött ben-
nük a társas gazdálkodás gondolata. Keresték az utat a jobbhoz, a magasabb ren-
dűhöz s a párt segítségével magtalálták. Megjelennek 1948-ban az első szövetkezetek:
így megalakult 10 taggal Túrkevén a Vörös Csillag, Kisújszálláson a Petőfi, Jászapá-
tiban a Velemi Endre, Jászberényben a Kossuth, Kunszentmártonban a Zalka Máté
TSZ, stb.

Az első, egyöntetű állásfoglalás — Rákosi elvtárs kecskeméti beszéde után
— a Szolnok megyei szövetkezetek (földműves, kishaszonbérlő, stb.) első megyei
konferenciáján, 1948. szeptember 12-én hangzott el. A tanácskozás a mellett foglalt
állást, hogy a falvakban létre kell hozni az egységes szövetkezeteket, termelőszövet-
kezeti csoportokat, meg kell valósítani a táblás gazdálkodást. Rákosi elvtárs beszéde
és a tanácskozás után az év végén mintegy 31 csoport működött már a megyében.
Ilyen táblás gazdálkodást folytató csoport volt Tiszaföldvárott, Cibakházán, Tisza-
bőn, Jászkiséren, Karcagon stb. Számuk a következő évben kétszeresére nőtt. Életre-
valóságukat is bebizonyították. A kunszentmártoni Zalka Máté TSZ 11,6 q búzát
termelt holdanként, — az egyéniek átlaga 6,2 q volt. A mezőtúri csoportban pl. 38.—
Ft, a kisújszállásiban 37.— Ft jutott egy munkaegységre. Példájuk nyomán alakult
a következő év elején (1950.) újabb 41 csoport. Pártunk és munkásosztályunk a szö-
vetkezeti parasztság segítségére sietett. Segítette őket gépekkel (létrejöttek a gép-
állomások, melyek 1948-ban 130, 1949-ben pedig már 470 erőgéppel rendelkeztek) és
tanácsokkal. Mert bizony egyelőre még botorkáltak, sok hibát követtek el. Ezeket
a hibákat elemezte a szövetkezetek és gépállomások 1950. februárjában megtartott
konferenciája, amely megállapította, hogy egyenlősdiség, szektánsság mutat)k:zik a
termelőszövetkezeti fejlődésben. Küzdeni kellett bizonyos kapitalista tendenciák
ellen is. A konferencia után a mozgalom új erőt, új lendületet kapott, s pl. csak ez
év augusztusában 2600 család kérte felvételét.

1951. februárjában ült össze a Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusa,
mely határkövet jelentett a megye termelőszövetkezeteinek fejlődésében is. A kong-
resszusra való készülődés lázában már 1950. decemberének utolsó napjaiban 229
család lépett a termelőszövetkezetekbe.

1951. január elsején jelent meg — a Hoffher-gyár munkásainak országos
munkaverseny-kezdeményezése nyomán — a jásztelki Alkotmány TSZ-nek a konfi-
resszus tiszteletére tett tagszervezési versenyfelhívása. Ezt követte a jászapáti Al-
kotmány TSZ felhívása. Rövid idő alatt minden termelőszövetkezetünk versenyben
állt: ki tud még több dolgozó parasztot megnyerni a szövetkezés ügyének, melyik tsz
tudja a lehető legjobban elvégezni a mezőgazdasági munkákat, Páros versenyben
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állt egymással termelőszövetkezet és termelőszövetkezeti tag. A kommunisták és a
szövetkezés helyességéről meggyőződött, az ügyhöz hűségesen ragaszkodó párton-
kívüli tsz-tagok ezreinek lelkes munkája meg is hozta gyümölcsét. A szolnoki járás-
ban 2 hét alatt több, mint 300 családdal nőtt a tsz-tagok száma. Túrkevén egyetlen
vasárnap (január 3.) 178-an léptek be, s a Vörös Csillag egyetlen közgyűlésén 204 új
tagot vettek fel. A közgyűlés forró hangulata, s a közben megtartott megyei pártkon-
ferencia lelkesítő útmutatása történelmet csinált.

Túrkevén megindult a lavina. A következő héten 884 család lépett be 1085
taggal. Mindenki számolt, gondolkozott, vitatkozott. Ceruza volt a tsz-tagok, a nép-
nevelők kezében. Kiszámították, mennyit keresett az elmúlt évben egy tsz-tag. mi-
lyen a perspektíva a tsz előtt. De ceruza volt az egyénileg dolgozók kezében is. ök
is számcltak. Számolták, mennyi költséget, fáradságot fordítottak földjeikre, mi az
eredménye. A kettő egybevetésének s a tsz-tagok jövedelmével való összehasonlítás-
nak új tsz-tag lett az eredménye. S miután ők már szakítottak a múlttal, beálltak
a csatasorba és maguk is teljes erővel szervezték az új tagságot. Sőt február 3-án kö-
zös felhívást fogalmaztak meg a megye jdolgozó parasztságához:

„ . . . Mint egyéni gazdálkodók, mindent megtettünk — mondja a felhívás —,
hogy a magunk és családunk számára biztosítsuk a becsületes megélhetést... olyan
eredményt azonban, mint a termelőcsoportok tagjai, nem tudtunk elérni... Mi már
döntöttünk, és velünk együtt több, mint 2000 túrkevei parasztcsalád, megtaláltuk
boldogulásunk útját, beléptünk a csoportba. ~"

Most rajtatok a sor, ti se álljatok saját leiemelkedésetek útjába, ne késle-
kedjetek.

Ne hallgassatok a kulákokra, akik igyekeznek lebeszélni benneteket. Gon-
doljatok arra, hogy az eüenség mindig a dolgozó parasztság1 előbbre jutása ellen tör..."

Mert támadott az ellenség is. A kulák azt akarta elhitetni, hogy a régi nyo-
morúságos élet jobb volt. Háborús rémhíreket terjesztett, vagy azt mondta, hogyha
már így van, ráérnek a parasztok ősszel is belépni. Mikor azonban látta, hogy a dol-
gozó parasztság nem hallgat rá, igyekezett ő is befurakodni a szövetkezetbe. Igen sok
kulákot ebrudaltak ki ebben az időben a szövetkezetekből.

De nemcsak Túrkevén voltak ilyen mozgalmas napok. Túrkeve kezdte. Nyo-
mában .gombamódra szaporodtak megyeszerte a szövetkezetek, s február elején már
nem volt olyan község, ahol ne lett volna szövetkezet. A kevi példán felbuzdultak
a környező kun városok is.

Először Karcagon mozdult meg a föld. „Szabadok lettünk, — mondták —
de még mindig rabszolgái maradtunk a jöldnek. Azoké a jövő, akik a nagyüzemi
gazdálkodás útjára léptek. Rajtig ragadjuk meg a történelem kerekét!" S meg is tet-
ték. Egy vasárnapon pl. 580 család lépett be. Átvette a lendületet Mezőtúr, majd
Kisújszállás is. E négy város közül Kisújszállás harmadiknak lett tsz-város. Mezőtúr
a kongresszus napjaiban vált azzá. De mellettük még Tiszaigar, Tiszaszentimre .s
tsz-község lett. A kongresszusig a megyében 150.000 hold földdel 20.000 család lépett
be a tsz-ekbe.

Az ülésező pártkongresszus összegezte a parasztság eddig megtett útját, ki-
tűzte a mezőgazdaság előtt álló feladatokat. Megállapította, hogy a mezőgazdaság
lemaradt a többi népgazdasági ág eredményei mellett. Előrehaladását fékezi a kis-
árutermelés, a parcellagazdaság. Ez veszélyt jelent egész népgazdaságunkra. — Az
immár szocialista városok, községek megnyugodva hallották ezt, — ők már a jó utat,
a felemelkedést választották.

De nem lehetett megállni. Nem, mert parasztságunk zöme még mindig a régi
utat járta, s a már meglévő s újonnan alakult termelőszövetkezeteknek be kellett
bizonyítaniuk a szövetkezeti gazdálkodás magasabbrendüségét. A tagszervezés tovább
folyt, s termelőszövetkezeteink nekiláttak a gazdaság rendbehozásának, a szocialista
gazdálkodás megalapozásának. Versenyt hirdettek a jobb terméseredményekért.

Ehhez jó gépeket, traktorokat kaptak. Szövetkezeteinkben, Túrkevén „Rákosi
gépeinek" hívták őket, mert Rákosi elvtárs személyes közbenjárására kapták. Az első
év szép eredményeket hozott; jó munkájáért a túrkevei Vörös Csillag TSZ. országos
első helyezést is ért el.

A mozgalom — kiküszöbölve a hibákat — nőtt és erősödött. Igaz, többen
visszariadtak az indulás kezdeti nehézségeitől, többet ki is zártak a tsz-ekből. de emel-
lett állandóan emelkedett a tagság létszáma, s erősödött a gazdaság.
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Hogy szövetkezeteink milyen életképesek, ,s a szövetkezek milyen mély
gyökereket eresztett, arra példának állíthatjuk az 1952-es, szárazság miatt nehéz
gazdasági évet és az 1953. júniusától 1954. márciusáig terjedő időszakot, amely alatt
a jobboldali elhajlók igyekeztek megállítani a fejlődést.

Mindkét időszakot lényegében nagyobb megrázkódtatás nélkül kiállották
szövetkezeteink, nem gyengültek meg. A kormányprogram meghirdetése után nem
volt lényegesen nagy a kilépők száma, s rövid idő után, józan fejjel gondolkodva
ezek zöme is visszatért. Pl. az 1954. őszén kilépni szándékozó, mintegy 1300 tag közül
közel i.200 megváltoztatta álláspontját, maradt továbbra is a szövetkezetben.

Szövetkezeti mozgalmunk jelenleg már igen szilárd, egészséges alapon nyug-
szik, méreteiben pedig felöleli a megye földterületének közel harmadrészét. Az évek
során csoportjaink megerősödtek, megtanultak jól gazdálkodni, s élő példái a jövő-
nek. Az olyan nagymúltú csoportok mint pl. a kengyeli Sallai. az abádszalóki Lenin,
a kunhegyesi Vörös Október, a jászapáti Alkotmány TSZ stb. vonzzák a dolgozó paraszt-
ság tömegeit. Nagyobbak a terméseredményeik, könnyebben, gépekkel dolgoznak. így
aztán termelőszövetkezeteink zömében 20 Ft-on, egy tekintélyes részében pedig 30
Ft-on felül jut részesedés egy-egy munkaegységre. A csataszögi Szebb Élet TSZ pl. az
elmúlt évben 54 Ft-ot, a kőtelki Ezüstkalász *56 Ft-ot fizetett egy munkaegységre.
Urbán József, a jászapáti Alkotmány TSZ tagja a múlt, évben 469 munkaegységre
több, mint 30.000 F-ot kapott, s a tsz. tagjai közül az elmúlt évben 70-en vettek tehe-
net, 40-en pedig házat... Persze nem mindegyik szövetkezet ilyen, de többségük
egészen jó, a gyengébbek pedig igyekeznek felsorakozríi.

Az út világos. Dolgozó parasztjaink a múlt emlékeit és harcait összevetve
a jelennel, a szövetkezeti gazdálkodás jövőjével — a párt felvilágosító munkája
nyomán egyre többen ezt az utat választják. A történelemben azt írják, hogy a
jászok és kunok hazájukat szerető, szabad, büszke és nyakas emberek. Nem enged-
nek könnyen a maguk igazából. De ha valamit magukévá tesznek, amellett szilár-
dan kitartanak, annak győzelméért harcolnak. A régi és új közti vívódás során ez
a jellemvonásuk is segít a döntésben, segíti őket abban, hogy hű harcosai legyenek
a szövetkezeti eszmének. Azok is lettek, mutatja ezt immár a közel harmincötezer
szövetkezeti tag s a szövetkezeti gondolat gyors térhódítása. így rajzolódik ki a
megye jövője: Szolnok megye, mint az ország első szocialista, szövetkezeti megyéje.

Dencső István
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A NAGYÜZEMI SZÁNTÓFÖLDI ÖNTÖZÉS KÉRDÉSEI
— A kiaújasálláai kísérleti telep kutatáai eredményei —

I.

Az öntözési és Talajjavítási Kutató Intézet kisújszállási kísérleti telepe 1939.
óta működik, és 1950-ig, mint Növény- és Talajélsttani Kísérleti Állomás állt a kör-
nyék mezőgazdasági termelőinek segítségére. A Kísérleti Állomás akkori kísérleti
főfeladata a tiszántúli nagykiterjedésű szikes talajok fizikai-kémiai és élettani javí-
tási módszereinek kidolgozása, valamint a tiszafüredi öntözőrendszerben a néhány-
ezerholdas rizs és a kukorica öntözési módszereinek kikísérletezése volt.

A Kísérleti Állomás akkori 13 kat. holdas kiterjedésű szikes szántóterületé-
nek mésziszappal való megjavítása után három vetésforgó-típust állítottak be a
mésztelen szikes talajok legmegfelelőbb növényeinek megállapítása céljából. A több,
mint tízéves ezirányú vetésforgó-kísérlet (1. helyi vetésforgónak megfelelően búza
és kukorica, 2. hatszakaszcs pillangós vetésforgó, 3. hatszakaszos takarmányos vetés-
forgó) irányt mutatott a hasonló szikes talajokon megfelelő vetésforgó kialakítá-
sára, valamint a magasabb terméseredmények elérése érdekében nélkülözhetetlen
okszerű talajművelésre és trágyázásra. A helyi kétszakaszos búza -f- kukorica vetés-
forgó terméseredményeit összehasonlítva az említett két kísérleti vetésforgóéval,
300—400°'o-os termésnövekedés mutatkozik, ami kizárólag a helyesen összeállított
vetésforgó és az okszerű talajművelés és trágyázás eredménye.

A Kísérleti Állomás további feladata mind a talajjavítás, mind a növény-
termelés, valamint a rizstermelés terén is a szaktanácsadás volt. A szűk lehetőségek
azonban erősen korlátozták az Állomás tudományos feladatkörét.

A felszabadulás után Szolnok megye igen komoly segítséget kapott pártunk-
tól ér. kormányzatunktól mind a talajjavítás, mind az öntözéses gazdálkodás fej-
lesztése terén is. Különösen 1949. után rohamosan nőtt az öntözésre berendezett
területek nagysága. Ez szükségessé tette a szántóföldi öntözés módszereinek, agro-
technikájának kidolgozását, elterjesztését és széleskörű alkalmazásának előkészíté-
sét. A Kísérleti Állomás átszervezésével és kibővítésével ezért a Népgazdasági
Tanács 1950-ben létrehívta az öntözési és Talajjavítási Kutató Intézetet. A szántó-
földi nagyüzemi öntözés módszereinek kikísérletezése végett 1951-ben a kísérleti
telep területét főhatóságunk 470 kh-ra növelte, melyből 404 kh-t rendeztünk be
szántóföldi növények öntözésére.

II.
Szolnok megyében szántóföldünk jelentős részét öntözés, de főleg rizster- »\

mesztés céljára rendeztük be. Jelenleg megyénk öntözésre berendezett területének ^
nagysága közel 00 000 kh, melvből ebben az évben a termelők a Közeptiszai öntöző
Vállalattal 45 000 kh rizsre, 15 500 kh szántóföldi öntözésre és 3500 kh öntözött ker-
tészetre kötöttek szerződést. A fentmaradó 16 000 kh berendezett területen (főleg

szántóföldi öntözés

öntözéses kertészet

száraz gazdálkodás

Szolnok megye öntözésre berendezett területének felhasználása
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Szolnok megye öntözésre berendezett területe,
az egész szántóterülethez viszonyítva, a felszabadulás előtt és ma

termelőszövetkezeteinkben) száraz gazdálkodás folyik. Megyénk öntözésre berende-
zett területe a szántóterület 9%-ának felel meg, míg a felszabadulás előtt mindössze
0,5%-a felelt meg ennek a célnak. Az öntözéses gazdálkodás eme nagyarányú fej-
lesztését, kiterjesztését, elsősorban az éghajlati viszonyok, másodsorban a nagykiter-
jedésű, rossz termőképességű szikes talajok, harmadsorban pedig a mezőgazdaság
szocialista szektorának nagyarányú szélesedése, annak megerősítése és további fej-
lesztése tették szükségessé.

Megyénk csapadékban igen szegény: az évi csapadék átlaga 500 mm körül
mozog, s ez a csapadékmennyiség is jórészt ősszel és télen hull le. A tenyészidő
alatti csapadék eloszlása sokszor igen rossz, ezért kultúrnövényeink ki vannak téve
az aszálykároknak. Megyénk mezőgazdasági elmaradottságát tehát a korszerű agro-
technikai eljárások alkalmazásán, illetőleg bevezetésén kívül az öntözéses gazdálko-
dás széles körben való elterjesztésével tudjuk leghamarabb felszámolni. Mezőgazda-
ságunk fejlődésének iránya a szocialista nagyüzemi gazdálkodás. Természetes, hogy
öntöző gazdálkodásunk is csak nagyüzemi formában építhető ki és szervezhető meg.
Tehát olyan kísérleti gadaságokra volt szükségünk, melyek alkalmasak a nagyüzemi
öntözéses gazdálkodás problémáinak vizsgálatára, illetőleg a szervezett és üzemileg
bevált eredményeknek a gyakorlatban való bemutatására. Ezzel a céllal tervezte
és építette meg 1952-ben az öntözési és Talajjavítási Kutató Intézet kibővített terü-
letén, 404 katasztrális holdon a kisújszállási kísérleti telepet. Az öntözéses nagy-
üzem üzemtervét, öntözési berendezését és a viljamszi komplex agrotechnikai rend-
szer követelményeinek megfelelő mezővédő erdősávok elhelyezési terveit az Intézet
szakszemélyzete dolgozta ki.

A kísérleti gazdaság főfeladaía a szántóföldi növények öntözéses agrotech-
nikájának kidolgozása, valamint a rizs vetésforgóban való termesztési kérdései-
nek megoldása, illetőleg a rizs legmegfelelőbb utónövényének megállapítása. Termé-
szetesen ezen feladatok megoldása csak akkor teljesértékű, ha a kidolgozott mód-
szerek a szocialista nagyüzemekben is alkalmazást nyerhetnek.

Bemutatók, patronálások és idegen gazdaságokban (T. Sz., Á. G.) beállított
kísérletek szolgálnak a módszerek gyakorlatban való bevezetésére. A 4 év alatt 7
öntözési és gépi bemutatót rendeztünk, melyen 445 fő vett részt. Ezenkívül számos
csoportos látogató járta be gazdaságunkat a nagyüzemi szántóföldi öntözés gyakorlat-
ban való tanulmányozása céljából. Patronáljuk a kisújszállási Sallai és Táncsics
T. Sz.-t; főleg a rizstermelésben és a szántóföldi öntözés gyakorlati kivitelezésében
és végrehajtásában nyújtunk segítséget. Szaktanáccsal, valamint az öntözőgazdasá-
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gokban szükséges gépek kőlcsönadásával mind a helyi termeíőszövetkezetek, mind
a környékbeli állami gazdaságok segítségére vagyunk. Nagyüzemi öntözéses szántó-
földi kísérletet végzünk a kisújszállási Táncsics T. Sz.-ben, (kukorica, rizsutó-
növény), a tiszasülyi állami gazdaságban (kukorica, répa öntözése és rizsutónövény),
a tiszaszentimrei állami gazdaságban (kukorica öntözése). Meg kell még említenem,
hogy ebben az évben a Hortobágyon az állami gazdaságok részére ideiglenes csatorna-
nyitó ekénkkel több, mint 40 000 folyóméter ideiglenes csatornát készítettünk.

III.
A gazdaság talaja változatos: egyharmad része mésztelen szikes, kétharmad

része pedig szikesedésre hajlamos réti agyag. A cél éppen az v.lt, hogy a kísérlete-
zés olyan talajtípuson történjék, amely a Tiszántúl, illetőleg a megye átlagos talaj-
típusának felel meg.

/. A gazdaság talajának termőréteg-vastagsága 25—60 cm között váltako-
zik, az akkumulációs (sziksós) réteg pedig 25—40 cm között helyez-

kedik el. A termesztés eredményességét nagymértékben befolyásolja a talaj kémiai
állapota is, s mindaddig tartós talajszerkezet kialakításáról tulajdonképen szó sem
lehet, míg a talaj kémiai viszonyait kedvezően meg nem változtatjuk.

Az előző évek tapasztalatainak, valamint a laboratóriumi vizsgálatok ered-
ményeinek figyelembevételével az 1952. és 1953. évben elvégeztük a gazdaság szántó-
területének talajjavítását. A savanyú, szikes és szikesedésre hajlamos talajokat
105—130 q kh légszáraz cukorgyári mésziszappal terítettük le. Előzőleg, a meszesedés
hatásának mielőbbi érvényesülése szempontjából, 200 q kh istállótrágyát dolgoztunk
a talajba. A mésziszapot a megszántott és elművelt talaj felületére szórtuk ki, s annak
talajba való bemunkálása első évben csak sekélyen történt. Ha ugyanis a mésziszap
mindjárt kezdetben mélyen kerül a talajba, talajjavító hatása csak megkésve (2—3
év múlva) jelentkezik. A művelt réteg vastagítása során figj'elemmel voltunk arra is,
hogy az élettelen, biológiailag még nem javított talajrétegnek hirtelen nagy tömeg-
ben történő felületre hozásával a talaj felületet eliszapoljuk, annak öntözését meg-
nehezítjük. A kívánt célt csak fokozatos mélyítéssel lehet elérni. A magas termés-
eredmények megalapozásához tehát feltétlenül szükséges volt a talajjavítás, trágyá-
zás és az okszerű talajművelés. Az öntözés csak ezen feltételek megteremtése után
ad kimagasló terméseredményt.

2. Az üzemtervben két párhuzamosan futó 8 szakaszos herefüves vetés-
forgót terveztünk, összesen 16 táblában. A rendelkezésre álló terület

figyelembevételével az átlagos táblanagyság így 20 kh-ra adódott. Miután a kisúj-
szállási kísérleti telepen vezettük be Magyarországon először a nagyüzemi szántóföldi
öntözést, különös gondot fordítottunk arra, hogy a szomszédos és hasonló módon
hasznosított 2—2 vetésforgó-szakasz együtt is öntözhető és művelhető legyen. Csak
az így kialakított kettős, tehát 40—40 kh kiterjedésű öntözőtáblák határain vezetjük
az állandó jellegű öntözöcsatornákat, míg ezen öntözőtáblákon belül az öntözővíz
elosztását ideiglenes jellegű csatornákkal oldottuk meg. Ezeket az ideiglenes csator-
nákat általában a növények öntözése előtt képezzük ki az erre a célra szerkesztett
ún. ideiglenes csatornanyitóekével, melynek napi teljesítménye 3—4000 folyóméter.
Ezzel elértük, hogy a 40 kat. hold kiterjedésű táblákon öntözési idényen kívül nincs
olyan csatorna vagy árok, mely a nagy gépek munkáját akadályozná. Az eljárás
bevezetésével és alkalmazásával lehetővé vált a gépierő teljes kapacitásának kihasz-
nálása, a nagy költséget igénylő és a sok hasznos terület kiesését okozó állandó
jellegű csatornák kiküszöbölése. Az ideiglenes csatornás eljárás mellett kb. 50—60
"0-kal kevesebb terület szükséges állandó csatornák építésére. Az öntözőtáblák hatá-
raira — vagyis az állandó jellegű csatornák mellett — telepítettük a mezővédő erdő-
sávokat olyképen. hogy a táblák egy részének a télen és kora tavasszal uralkodó
észak-keleti, másik részének a vegetációs idő nagyobb részében uralkodó észak-
nyugati szél ellen nyújtanak védelmet. A két változatot indokolja az a figyelmen
kívül nem hagyható szempont is, hogy míg a nyári aszályos szárító szelek ellen
való védelem az öntözött területeken is feltétlenül szükséges, addig a tavaszi szelek
szárító hatására a korai talajmegmunkálás érdekében szükség lehet.



.1. A gazdaságot egy 20 méter széles erdősáv szegélyezi. A gazdaságot!
belül pedig az útvonalak mentén kelet-nyugati irányban 10 méter szé-

les, míg a táblákat elválasztó, állandó jellegű csatornák két oldalán 500—600 méter
távolságban 5—5 méter széles észak-déli irányú erdősáv húzódik. Az _rdősávok
tervezésénél figyelemmel voltunk arra, hogy az öntözőcsatornák árnyékos oldalra,
az utak viszont napos oldalra kerüljenek.

Az erdősávok összterülete 40 kh. a berendezett területnek 10%-a. A fentebb
említett erdősávok — amelyeket az Erdészeti Tudományos Intézet tervezett — kü-
lönböző faféleségekből tevődnek össze, s egyben kísérleti célt is szolgálnak. A gazda-
ságban 13 elegyes típus került kiültetésre és összehasonlításra. Ezek a következők:
1. nyár, 2. nyár-feketedió, 3. nyár-taxodium, 4. tölgy-nyár, 5. dió-tölgy, 6. tölgy, 7.
ezüstfűz-nyár, 8. tölgy-éger, 9. tölgy-kanadai nyár, 10. akác-juhar-tölgy, 11. kanadai-
nyár, 12. akác, 13. tölgy-kőris.

A fenti típusok nevében szereplő fák az uralkodó faféleségeket jelentik, míg
ezen belül típusonként változóan még 8—12-féle fafajta szerepel. A különböző fafajok
elhelyezésénél az volt a cél, hogy az erdősáv koronamagassága a széleken ültetett
cserjékből kiindulva az alacsony-, közép- és magastörzsű fák koronamagasságával
a középvonalig emelkedjék, illetőleg a másik oldalon a bokorszíntig csökkenjen.

A sortávolság a fafajtáktól függően 1—2 méter, míg a tőtávolság 1 méter.
Ezek szerint a 20 méteres erdősáv 14, illetőleg 15, a tízméteres 9, az ötméteres pedig
5 sor fából, illetőleg bokorból áll.

Az erdősávok létesítésénél alkalmazott különböző sávtípusok alkalmasak
annak tanulmányozására, hogy az egyes fafajok közül az adott talajtípusok és viszo-
nyok között melyek javasolhatók általános bevezetésre, a különféle társulásban mi-
képen fejlődnek, és miképen valósítják meg a kitűzött célt. Három éves megfigyelésünk
alapján eddig legjobb fejlődésűnek bizonyult: a nyár, ezüstfűz, kőris, akác, ámor;
közepesnek: a tölgy, szil. éger, fekete-dió, amerikai-kőris.

A 3 éves erdősáv átlagos magassága 3 méter. Hatása a tél folyamán a hó-
fúvásnál már jelentkezett is: az erdősáv melletti területek beázása mintegy 10—15
cm-rel mélyebb volt, mint a távolabbi részeké.

IV.
A kísérleti feladatokat mindig a népgazdaság érdekei szabják meg; céljuk

a terméseredmények állandó növelése, öntözéssel a terméseredmények csakis úgy
fokozhatok, ha a talaj tápanyagellátása és a helyes talajművelés mellett megfelelő
vízadagolást alkalmazunk. Kutattuk ezért többek között az egyes növénykultúrák
öntözési módszereit, valamint az öntözővíz-normákat. Az öntözővízzel a talajból
kiszorítjuk a levegőt, szerkezetét rontjuk. Az öntözés eme hátrányain csak úgy lehet
segíteni, s az öntözéssel csak akkor érhető el magas termés, ha a természeti és ter-
mesztési adottságoknak megfelelően a rendelkezésünkre álló legkorszerűbb, legmeg-
felelőbb módszerekkel öntözünk, és a növények vízfogyasztásának megfelelő víz-
mennyiséget szolgáltatjuk. Kimutattuk ugyanis, hogy gyakori és kisebb vízmennyi-
ségek szolgáltatása esetében az öntözővíz hasznosulása sokkal kedvezőbb.

'• Kísérleteink igazolták azt is, hogy a kapásnövényéket barázdásan kell
öntözni. így kevésbé rontjuk a talaj szerkezetét, lehetőség van a kis vízmennyiség
(60—70 mm) szolgáltatására. A víz vezetésére szolgáló barázdákat rendszerint a má-
sodik kapálás után szoktuk a sorközökben kihúzni, amikor a munkagéppel még
nem okozunk kárt a növényzetben. A talajban tárolódott vízmennyiség ilyenkor leg-
többször már erősen lecsökken, amit a talaj repedezésével jelez. Az öntözésre ekkor
már szükség van. A barázdák iránya általában meg kell egyezzék a terepesés irá-
nyával, tehát a vetés ennek figyelembevételével történjék. A barázdák kiképzése
után elkészítjük az ún. ideiglenes csatornákat, melyek segítségével lehetővé válik
a barázdák vízellátása. A tenyészidő alatt a kapásnövényeket általában kétszer szok-
tuk öntözni, mégpedig a legerőteljesebb fejlődésük idejében. így pl. a kukorica víz-
igényes periódusa a címerhányás és csőképzés időszakában van, míg a répáé levél-
boruláskor és ezt követően 15—20 nap múlva. Ha ezen fejlődési időszakokban a kuko-
rica, vagy rép'a nem kap elegendő csapadékot, bő termésre nem számíthatunk. Főleg
ezzel magyarázható Szolnok megye alacsony kukoricatermése. A címerhányás és
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csőképzés idején (július közepe és augusztus eleje) a terméseredményt eldöntő csa-
padék igen sok aszályos évben elmarad. Ezen túlmenően azonban öntözéssel a ked-
vező csapadékelcszlás mellett várható terméseredmények is növelhetők, mert az
öntözővízzel lehetővé válik a talaj tápanyagtartalmának fokozott feltárása.

Az öntözésnek éppen az a célja, hogy a legszükségesebb időpontban a talaj
kedvező nedvességi állapotát biztosítsa, s ezáltal növelje a holdankénti termést. Amíg
száraz szántóföldi termesztéssel szikes és szikesedésre hajlamos réti agyagtalajokon
15—20 q/kh csöveskukorica vagy 100—160 q/kh répa érhető el, addig öntözéssel
30—35 q/kh csöveskukorica és 350—500 q/kh répa takarítható be. A kísérleti telep
eddigi legmagasabb öntözött kukoricatermése 48 q/kh csöveskukorica és 503 q/kh
takarmányrépa volt.

összehasonlító terméseredmények.
A = száraz gazdálkodás esetén; B= öntözéses gazdálkodással;

kísérleti eredmény.
C -— legmagasabb

2. Igen sok termelő azt képzeli és állítja, hogy az öntözés aránytalanul
növeli a termelési költségeket. Erre vonatkozóan pontos statisztikai

adatokkal kimutattuk, hogy a kísérleti telepen 1 m3 öntözővíznek a növényig való
eljuttatása 53 fillérbe került. (Az említett összegben benne vannak a telep építési
költségei, a szivattyúk és az épületek amortizációja és a vízdíj is). A kukoricát két-
szer szoktuk öntözni ÍÍ0—80 mm vízmennyiséggel, ami kat. holdanként 465+465 m3

vizet jelent; vagyis 1 kh kukorica öntözése 246,45 Ft + 246.45 Ft = 492,90 Ft-ba kerül.
Száraz művelés esetében a kukorica kh-kénti termésátlaga 15,5 q (csövesen), viszont
öntözéssel, a kezdeti évek terméseit is beleszámítva, 33.— q; vagyis 17.5 q-val több
termést takarítottunk be 1 kh-ról. Az öntözéssel elért többlet-termelés forint értéke
1837.50 Ft (1 q májusi morzsolt kukoricát 105.— Ft-ért számolva), ebből levonva az



öntözés többletköltségét (492,90 Ft), többletjövedelemként 1344.60 Ft jelentkezik kat.
holdanként. Ez a különbség természetesen még nagyobb, ha a kukoricát állaton
keresztül értékesítjük.

Meg kell említenem azt is, hogy ez a jövedelemtöbblet, illetőleg termésered-
mény csak úgy érhető el, ha a foíkozott tápanyagutánpótlást, vagyis az istállótrágyá-
zást és az esetleges fejtrágyázást egyidejűleg bizlosítjuk. öntözéses vetésforgó ese-
tében 4 évenként legalább 250—300 q/kh istállótrágya szükséges, hogy a termés-
eredmények növelhetők legyenek. A műtrágyák mennyiségi és minőségi alkalmazá-
sára kísérleti beszámolóink adnak részleges tájékoztatást. Az öntözőgazdaságok a
többtermelés révén nagyobb állatlétszámot (2,0—2,2 kh-on egy számos állatot) tudnak
eltartani, több istállótrágyát termelnek, valamint a zöldtrágyanövények beiktatásával
biztosítani tudják e fokozottabb tápanyagellátást. Mindezek végül is odavezetnek,
hogy a fokozottabb anyag- és munkaráfordítás eredményeképpen jelentkező magas
termések a termeivények egységére eső kiadásokat, tehát a termelés önköltségét
csökkentik.

jf. Kísérleteink rávilágítottak továbbá arra is, hogy a sűrűn vetett növé-
nyek legmegfelelőbb öntözési módja hazánkban a sávos csörgedeztető

módszer. Ennek lényege, hogy vetés előtt az öntözendő táblát a terepesés irányában
10—12 méterenként terelőgátakkal látjuk el. E gátak által határolt sávokra engedjük
az ideiglenes csatornákból az öntözővizet. A terelőgátakat erre a célra készült töltés-
húzóval készítjük, de ennek hiányában ekével való összevettetéssel is megoldható.
A sávos-csörgedeztető öntözésnél különösen fontos, hogy a talaj egyenetlenségeit,
amelyeket rendszerint a műveléssel szoktunk előidézni, megszüntessük. A talajegyen-
getést az ún. talajegyengető szánnal tudjuk elvégezni, de megoldható a nehezebb
talajsimítókkal is.

Sűrűvetésű növényeink közül a herefüveseket szoktuk öntözni, mert ezek
hálálják meg legjobban az öntözést. A kísérleti telep többéves herefüves-keverék
kísérletei közül legjobb eredményt a vöröshere + szálkásperje keverék adta (még-
pedig nem rizses vetésforgóban kh-ként 12 kg vöröshere + 4 szálkásperje vetőmag
súlyösszetételben). Az első évben az említett keveréket félmagmennyiséggel vetett
tavaszi árpára vetjük. Az ideiglenes csatornákat közvetlenül a vetés után létesítjük
a tábla legmagasabb vonulatain. Az első öntözést az árpa szárbaszökésének vagy
kalászclásának időpontjában szoktuk végezni. Az árpa aratása után ismét öntözünk.
A herefüveseket általában a kaszálás, illetőleg a széna betakarítása után öntözni
kell. Tenyészidő alatt az időjárástól függően a beállott herefüveseket 2—3 esetben

Barázdás és sávos-csörgedezteiő öntözésre berendezett terület,
ideiglenes csatornás eljárással.
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öntözzük. Egy-egy öntözés alkalmával 100—120 mm vizet szoktunk adagolni. Gyors
betakarítással és azonnali öntözéssel a másodéves herefüveseket általában négyszer
tudjuk megkaszálni. A négy kaszálással kat. holdanként 65—83 q száraz széna-
termést tudunk elérni. Megyénk átlagos szénatermése igen alacsony. 15—20 q/kh.
Az öntözött területeken a szálastakarmányok termésmennyiségét legalább 200—250
"o-kal tudjuk emelni.

A herefüvesek öntözéses termesztésével lehetővé válik megyénk szálas-
takarmány-bazisának megteremtése, valamint leromlott talajaink szerkezetének
megjavítása is.

4, Az öntözéses gazdálkodás igen nagy lehetőséget nyújt a másodvelésű
növények termesztésére is. A másodvetések beiktatásával lehetővé

válik a takarmányalap kiszélesítése változatlan termőterület mellett, és ezen keresz-
tül a zöldfutószalag megszakítás nélküli biztosítása, valamint az abraktakarmány-
termés ily módon való növelése is. Ezirányú kutatásaink szerint őszi takarmány-
keverék után sikeresen termeszthető rövid tenyészidejű kukorica magnak, ősziárpa
után silókukorica és circkcsalamádé, míg öszibúza után kukoricacsalamádé, borsós-
keverék és napraforgó zöldtrágya nyerése céljából. Másodvetésű kukoricából kat. hol-
danként 22—28 q csövestermést, silókukoricából 160—250 q zöldtermést, cirokcsala-
mádéból 140—180 q zöldtermést, kukcricacsalamádéból 160—210 q zöldtermést, zabos-
bükkönyből 90—110 q zöldtermést, napraforgóból + borsócsalamádéból 170—220 q
zöldtermést, míg zöldtrágyának vetett napraforgóból 190—276 q zöldtömeget értünk el.

A fentiekből látható, hogy öntözéssel mily nagy mértékben fokozható az
1 kh-ra eső jövedelem, ami feltétlenül igazolja, hogy megyénkben az öntözéses
gazdálkodásnak igen nagy létjogosultsága van, s nem ok nélkül épült megyénkben
a sok öntözőtelep.

V.

Igen fontos és sürgető kutatási feladatunk a rizsnek vetésforgóban való ter-
mesztése, illetőleg a legmegfelelőbb rizsutónövények kikísérletezése. Megyénkben
az öntözésre berendezett területeken főleg rizst termelünk, míg a szántóföldi növé-
nyeket igen kis területeken öntözzük. (Az öntözésre berendezett terület 22%-án vég-
zünk szántóföldi öntözést.) Ennek cka főleg az. hogy termelőink csak a rizste-mesz-
tésben látták ezidáig az öntözés jövedelmezőségét és nem gondoltak arra, hogy 50
q-s hcldankénti szénatermeléssel, vagy egy 40 q-s csöveskukcricatermeléssel a rizs
jövedelmezőségét lényegesen felül lehet múlni. Éppen ez, valamint a talaj szerkeze-
tének leromlása feltétlenül szükségessé teszik, hogy a rizs monokultúrás termeszté-
sét beszüntessük, s azt mielőbb vetésforgóba állítsuk.

Megyénkben évente közel 8000 kh rizsterületet kapcsolunk ki, mely területek
további hasznosítására eddig igen kevés gondot fordítottunk. Ennek folytán évről-
évre nőtt a hasznosítatlan öntözésre berendezett területek nagysága. Igaz ugyan az
is, hogy a rizstermesztéssel főleg a gyengébb minőségű — szikes — talajokat igye-
keztünk hasznosítani. Ez helyes is, hisz ismeretes a rizsnek viszonylag igénytelen
volta. Igazolja ennék helyességét az is. hegy olyan területeken, ahcl nyár derekán
még o birka sem talált legelőt, rizstelepet berendezve, igen jó eredményeket értünk
el. Azonban ezek a területek a 3—4 éves rizstermesztés után nem válnak érték-
telenné, sőt a sok gyökér- és tarlómaradvány leszántásával, a gyakori vízcserékkel
(sókimosás) bizonyos fokig megjavulnak, tehát azoknak további javítása és hasz-
nosítása megoldható, s igen fontos népgazdasági érdek.

A rizsnek vetésforgóba való állításával és a rizs legmegfelelőbb utónövé-
nyeinek kutatásával a telep 1950. óta foglalkozik. Az említett talajtípuson, általában
Szolnok megye rizzsel hasznosított területein legmegfelelőbbnek mutatkozik a hét-
szakaszos vetésforgó bevezetése (I—III.: rizs, IV—V.: herefüves, VI.: öszibúza. VII.:
istállótrágyázott kapás). Az említett vetésforgóval vagy ehhez hasonlóval az okszerű
szerves vagy szervetlen trágyázással, valamint a helyes talaj műveléssel lehetőség van
a talaj szerkezelének helyreállítására, tápanyagutánpótlására.

Annak tanulmányozása céljából, hogy a vetésforgóban mi a rizs legjobb elő-
veteménye, a következő kísérleteket végeztük: 1. herefüves, 2. istállótrágyázott ugar,
3. szója, 4. zabosbükköny, 5. napraforgó, 6. zab, 7. cirok. Az ugar, valamint a korán
lekerülő elővetemények után még az év augusztusában herefüvesl telepítettünk, míg
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a kapások után következő év tavaszán vetettük el a herefüves keveréket (12 kg
vöröshere + 5 kg szálkásperje magmennyiséggel).

A közölt kísérletek közül kimagasló eredményt adott a tavasszal telepített
és az ugar után vetett herefüves. A tavasszal vetett herefüves első évben 15 q/kh,
második évben 62 q/kh, az ugar után vetett herefüves pedig a következő évben 72
q/kh száraz szénatermést adott. A zab szemtermése 6 q/kh, zabosbükköny szénának
lekaszálva 30 q/kh termést adott. A kapások közül a napraforgó adta a legjobb ered-
ményt: 7—9 q/kh szemtermést. Ezeket az eredményeket kis parcellákon értük el.

Itt kell megemlítenem, hogy a rizs utónövényével a Szolnok megyei állami
gazdaságok is foglalkoznak. A tiszasülyi és bánhalmi gazdaság e téren komoly ered-
ményt ért el. A tiszasülyi állami gazdaság ebben az évben rizs után 1700 kh-on ter-
mel herefüvest, 40 kh szarvaskerepet magnak, 50 kh-on alexandriai herét, 120 kh-on
(ugar után) őszibúzát, több, mint 100 kh-on pedig zabot. Herefüvesből az évi termés
40—50 q/kh-ra becsülhető, a szarvaskerep magtermése 150—200 kg/kh, az őszibúzáé
10—12 q/kh, a zabé 6—7 q/kh-ra. Ezek a nagyüzemi eredmények azt bizonyítják,
hogy a kísérleti eredmények felhasználásával, helyes talajműveléssel, öntözéssel és
nem utolsó sorban jó szakmai felkészültséggel és gyakorlattal a nagyüzemben is
megoldható a rizses vetésforgó bevezetése, a kikapcsolt rizsterületek gazdaságos
hasznosítása.

Termelőszövetkezeteink ez évben tapasztalható nagy fejlődése lehetővé teszi,
hogy a kísérletek eredményeit felhasználva s az állami gazdaságok példája nyomán
áttérjenek a rizses vetésforgó bevezetésére. Az idén Kisújszálláson már több ter-
melőszövetkezet — mint a Sallai, Táncsics, Petőfi — rizs után hasznosította területét
részben zab, részben herefüves keverékek vetésével. A legszebb eredményt a Tán-
csics T. Sz. mutatta fel, ahol mind a talajelőkészítés, mind az öntözés szakszerűen
történt.

Mihalyfalvi István
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LEHEL VEZÉR
Ezer éve, 955. augusztus 10-én a Nyu-

gat-Európában kalandozó magyarok serege
Augsburgnál súlyos vereséget szenvedett a
nyugatiak egyesült hadseregétől. Űgyszól-
ván senki sem menekült meg, mert a nép
mindenütt felkelt, és a menekülő magya-
rokat utaikon, gázlóknál, erdőkben elfog-
ták és megölték. A hagyomány szerint
csak hét megcsonkított „gyászmagyart"
engedtek haza hírmondónak.

A szomorú, de elkerülhetetlen tör-
ténelmi tényt mindmáig élő hagyomány-
ként őrzi az Augsburgnál megsemmisült
sereg egyik vezére, a Lehel köré fűződő
monda, és ennek tárgyi emléke, az először
1642-ben említett és most a Jász Múzeum-
ban őrzött kürt. (1) Ma is kiderítetlen,
hogy a valóban korabeli kürt csakugyan
Lehel vezéré volt-e; tudományos bizonyos-
sággal csupán annyit mondhatunk: lehe-
tett. Senki nem adott még feleletet arra,
hogyan került a hagyományban egymás
mellé Lehel és kürtje, valamint Jász-
berény városa, illetve az egész Jászság.
Az már azonban — az analógiák alapján
— világosan látható, hogyan változott szá-

zadok folyamán a történelmi tény, a történelmi személy és a köréjük fonódó monda
tartalma, hogyan vált a kalandozó magyarok zsákmányszerző hadjárata egyik vezé-
rének, Lehelnek tulajdonképpen tragikus alakja országszerte ismert monda főszerep-
lőjévé, a magyar vitézség szimbólumává, nemzeti hőssé. A történeti magban elhomá-
lyosult annak valóságos történelmi, társadalomfejlődési tartalma, és az egész mondát
a németellenesség töltötte meg.A monda és a ma élő hagyomány Lshel vezére — o
történelmi körülményektől függetlenül — csak a századokon át jogosan gyűlölt néme-
tek elleni harc hőse.

A Bécsi Képes Krónika Lehelt ábrázoló
rajzolt kezdőbetűje

A X. század második felében az Etelköz területén élő magyar törzsszövetséget
kelet felől a besenyők, délről — az időközben egymással kibékült — Bizánc és a
bolgárok szorongatták. Mivel a többszörös túlerővel szemben szabadságuk fegyverrel
való megvédése kilátástalannak látszott, választaniok kellett a hűbéri függőség és a
továbbvándorlás között. A magyar törzsszövetség az utóbbit választotta, s a legalkal-
masabb törzsfőnök, Árpád vezetésével 895-ben megindult a Kárpátokon keresztül
nyugat felé.

A honfoglalást megelőző évszázadokban a magyar ősközösségi társadalmi
rend bomlásnak indult. A VIII—IX. században elődeinknél uralkodóvá vált az állat-
tenyésztés, és az újabb és bőséges legelők foglalása, a termelőeszközök fejlődése lehe-
tővé tette, hogy egyes nemzetség- és törzsfők kezén óriási vagyon keletkezzék.
A magántulajdon lehetővé tette a kizsákmányolást és az osztályok és osztályellen-
tétek kialakulását; kifejlődött a patriarchális rabszolgaság. Ezzel megkezdődött az
ósközösségi gazdasági rend bomlása.
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A nemzetségeket összefogó'törzsi széfvezet katonai szervezetté, haddá vált,
melynek élére a leggazdagabb nemzetségfő került. A törzsfő a nemzetségfők taná-
csának segítségével intézte a közösség ügyeit, mely háttérbe szorította a régi nép-
gyűlést. Háborús célokból a törzsek között is közeledés állt be, s a vérszerződéskor
Árpád megválasztásával létrejött a magyar törzsszövetség, mely szintén katonai
egyesülést jelentett. Az őstársadalmi viszonyok bomlásának ezt a módját, melyhez
hasonló fejlődésen ment át a magyar pásztortársadalom is, Engels nyomán katonai
demokráciának nevezzük.

A honfoglalás idején a Kárpát-medence legvirágzóbb állama a szláv Pribina
állama volt, a mai Dunántúl helyén. Érthető, hogy a honfoglaló magyar törzsek zöme
is itt telepedett le. Molnár Erik kutatása szerint (2) Dunántúlon a szlávok és magya-
rok átlagos népsűrűsége (a honfoglalás után közvetlenül) négyzetkilométerenként 4—5
fő lehetett. A leigázctt szláv őslakosság — bár ekés földművelést folytatott — a ter-
melőeszközök elégtelen fejlettsége folytán, a legnagyobbfokú kisajátítás mellett sem
volt képes a magyar törzsek eltartásához szükséges többletet, felesleget termelni.
Viszont a sátoros pásztorkodás folytatása a legelőhiány miatt lehetetlenné vált, s
amúgy sem nyújtott volna elegendő javakat a lakosság fenntartásához. „A magyar
népet ebből a válságból — írja Molnár Erik — a termelőeszközök kifejlesztése: az
áttérés az ekés földművelés termelőmódjára, vagy legalább a földművelés lényeges
kiterjesztése vezethette volna ki. De. a pásztorember, aki megszokta a külterjes
állattenyésztés könnyű munkáját, nem tér át a földművelés nehéz munkájára, míg
más lehetőség kínálkozik. Azok tehát, akik a hagyományos munkakörből kiszorultak,
magával a termelő munkával is felhagytak és a fegyverforgatásban kerestek meg-
élhetést."

A magyar katonai demokrácia uralkodó rétegének gazdag zsákmányt Ígér-
tek a nyugati feudális államok, hol jelentős felesleg termelése is folyt, s így lehetővé
vált, hogy a földesurak kezén nagy értékek halmozódjanak fel. A nyugati államok
e viszonylagos gazdagsága indította a magyar törzsfőket nyugatra, hogy zsákmány-
szerző háborúkkal vezessék le azt a válságot, mely akikor a létfenntartást fenyegette.

A kalandozások korának (899—970) kiemelkedő hadvezére volt Bulcsú, Léi
(Lehel) és Botond.. Lehel nevéhez fűződik a jászberényi díszes elefántcsontkürt és
az ezzel kapcsolatos monda.

A később híressé vált Lehel vezér apja az etelközi vérszerződésben részt-
vett hét vezér egyike, Tas volt. Lehel születésének idejét pontosan nem ismerjük.
Nyilvánvaló, hogy az általa vezetett nevezetesebb és hosszabb portyázások idején
javakorában lehetett, s az augsburgi ütközet alkalmával (955) sem lehetett több
55—60 évesnél. Születésének idejét tehát a honfoglalást követő (895—900) évek-
re tehetjük. Régebbi történészek között félreértésre adott okot Anonymus Krónikája,
melyben 893Jban Zalánnal, 894-ben pedig a bolgárokkal szemben szerepelteti Lehelt,
mint nevezetesebb hadvezért. A fentiekből látható, hogy Lehel ezekben az ütközetek-
ben nem vehetett részt.

Anonymus idejében a külföldi hadjáratok vezéreinek neve homályba merült,
s csak így történhetett meg, hogv a honfoglaláskori hadjáratokat is híresebb vezé-
rek nevéhez kötötték. Lehel, Bulcsú és Botond a néphagyomány szerint is kiemel-
kedő hadvezérek lehettek, akikről Anonymus azt írja!3!, hogy „...harcias és bátor-
lelkű iér-fiaik voltaik, tkhk semmi másra nem viseltek gondot, csak arra, hogy uruk
számára népeket hódítsanak és más országokat pusztítsanak." Bár a krónikák,
nyugati évkönyvek ritkán említik a pcrtyázó hadak vezéreit, mégis a X. század had-
járatait Lehel, Bulcsú és Botond vezéreknek tulajdoníthatjuk.

A X. század derekán a nyugati feudális államok megerősödtek. A német
állam királya I. Ottó volt, kinek öccse, Henrik a bajor hercegi trónra került. I. Ottó
fennhatósága alá vetette Olaszországot és a Németországtól északra eső területeket.
A magyar törzsfők nem vették figyelembe a német központi hatalom létrejöttét és
komoly katonai szervezetét, s 954-ben újra betörtek Németországba, hogy azon át a
Rajnavidékre juthassanak. Ekkor a magyaroknak kedvezett a német birodalomban
dühöngő belviszály. Pauler Gyula írja,[4] hogy „Ottó király ellen legidősebb fia, a
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2*3 éves Liudoíf, sváb herczeg, és veje, a „vörös" Konrád, lotharingiai herczeg, í.
Konrád német király leányának fia, híres vitéz, „kinek se gyalog, se lóháton nem
veit párja", pártot ütöttek, s e viszálykodásnak nem legutolsó dka a kaján bajor
herczeg, Henrik volt, ki Liudolffal, „vörös" Konráddal összeveszett." Ottó király ke-
mény kézzel rendet teremtett, s a magyar hadak csak gyorsaságuknak köszönhet-
ték, hogy mire a német hadak összeálltak, már túljutottak Bajorországon. Ez alka-
lommal a magyarokkal szövetkezett „vörös" Konrád herceg kalauzolta a kalandozó
magyarokat. A portyázáson, melynek egyik vezére Lehel volt, Franciaország észak-
keleti részéig jutottak el.

955. elején I. Ottó megerősítette birodalmát. Fia, Liudolf és „vörös" Konrád
herceg meghódoltak és büntetésül elvesztették herceg egeiket. Ottó király felkészült
a kalandozó magyarok ellen. Ugyanez év júliusában körülbelül 25.000 lovasból álló
magyar had tört be Bajoroszág és Svábország területére, hol mindenütt raboltak,
pusztítottak. Augusztus eleién a fősereg Augsburggal szemben, a Leĉ h folyó jobb
partján ütött tábort. Céljuk a gyengén erődített város elfoglalása volt. Augusztus 8-án
reggel, éppen mikor az ostromot meg akarták kezdeni, értesültek Ottó király köze-
ledéséről. Az ostrom félbemaradt, és a következő nap is hadi készülődéssel telt el.

Ottó a magyarok betörésének hírére kis hadával Szász rszágból dél felé
sietett. Útközben csatlakozott hozzá a svábok és a hűbéres cseh herceg serege. A
bajor és a „vörös" Konrád vezette frank sereg Augsburg előtt egyesült Ottó király
seregével. A várból kijött csapatok is Ottóhoz csatlakoztak, így egyesített haderejét
12.000 főre becsülhetjük. Augusztus 10-én a magyar sereg átkelt a Lech balpartjára,
hogy a németekkel megütközzék.

Ottó több csatasorba állította seregét; leghátul ezer cseh katona őrizte a
sereg málháját. A magyar lovasok körülszáguldották a fősereget, a hátul lévő cse-
hekre és svábokra rontottak, s csapatukat teljesen megsemmisítették. Azonban a
német csatasor is hamarosan magáhoztért, és a hátulró1 támadó magyarok ellen
fordult. Mivel ekkor már ismerték az ellenfél harcmodorát, bármilyen heve-en is
támadtak a magyarok, nem bontották meg csatasorukat.

A Lech mezei ütközet sorsát „vörös" Konrád herceg döntötte el, ki frank
seregével a magyarok hátába rontott, és sikerült szétszórnia őket. Ettől kezdve a
magyarok nem tudták hadaikat újra csatarendbe állítani. Konrád erőteljes rohamát
Ottó gyors támadása követte, úgyhogy a magyarok hátrálásra, majd futásra kény-
szerültek. A magyar vezéreket. Lehelt, Bulcsút, és Surt is elfogták és Regensburgba,
a sír szélén álló Henrik bajor herceghez vitték, ki kötél általi halálra ítélte őket.

Bár a Lech mezei csatát és a vezérek kivégzésének körülményeit a krónikák
és az évkönyvek egyöntetűen írták le, a néphagyomány Lehel vezér haláláról a fen-
tiektói eltérő színes mondát őrzött meg. Ennek a mondának legkorábbi leírását 1358-
ból, a Bécsi Képes Krónikából ismerjük. „Azon a helyen foglyul estek Léi és Bulcsú
kiváló kapitányok és a császár elé vezették őket. Mikor a császár kérdezte, miért cly
kegyetlenek a keresztények iránt, azt mondják: ,;Mi a legjobb Isten bosszúja va-
gyunk, tőle küldve ostorul hozzátok. Ti akkor fogtok el bennünket és öltök, mikor
mi megszűnünk titeket üldözni." A császár azt mondotta nekik: „Válasszatok maga-
toknak halált, amilyent akartak!" Léi így felelt: „Hozzák ide kürtömet, amelybe
előbb belefúvok, aztán felelek neked." Odavitték a kürtöt és a császárhoz közeledve,
mikor nekikészült a kürtfúvásnak, erősen homlokonvágta monda szerint a császárt,
kit egy csapással megölt. S azt mondta neki: „Előttem fogsz menni és szolgálni
fogsz nekem a másvilágon." Mert az a hite a szittyáknak, hogy akiket életökben
megöltek, azok szolgálni tartoznak nekik a másvilágon. Haladéktalanul lefogták őket
és Regensburgban bitófán megfojtották."

A néphit, akárcsak Anonymus, Konrádot teszi meg császárnak, kiről tudjuk,
hogy jóval előbb halt meg. Lehetséges, hogy a hagyomány „vörös" Konrád lotharin-
giai herceg haláláról emlékezik meg, ki nyíltól torkon találva valóban a Lech
mezei csatatéren esett el

A nomád pásztornépek főnökeinek többé-kevésbé díszes, faragott kürt volt
a hatalmi jelvényük, ilyen kürtöt viselhettek a magyar törzsfőnökök is. Anonymus
említi[=1, hogy „Tas fia Léi megfújta a kürtjét" a görögök ellen vívott ütközet elölt.
A kürtí'úvás Anonymus szerint sem kizárólag Lehel ismertetőjele, mert ugyanott
hasonlóképpen megemlíti, hogy „Bogát fia Bulcsú a hadi kürtöket harsogtatva, róg-
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tön előrenyomult a küzdelemhez". Viszont Lehel neve már összefügghetett a kürt-
fúvással, mert Lehel, Léi (= lélegzik) átvitt értelemben fúvást, kürtfúvást is jelen-
tett. Nem véletlen, hogy a kürttel kapcsolatos és abban a korban nemzetközileg is-
mert mondát a hagyomány Lehel vezér nevéhez kapcsolta.!6]

Most, pontosan ezer esztendő távlatából látjuk, hogy a Lech mezei csata-
vesztés jelentős dátum a magyar társadalom fejlődésében, a magyar államiság ki-
alakulásában. 955. augusztus 10. után a magyar vezérek ráébredtek arra, hogy a
sátoros pásztorkodás, a katonai portyázások nyújtotta életmód mellett a magyarság
elpusztul. A magyarság fenntartása érdekében a szomszéd országok ellen folytatott
zsákmányszerző hadjáratok helyett a békés egymás mellett élést, az ekés földműve-
lést, állandó letelepedést, a keresztény vallást és a feudális államszervezetet kellett
választaniuk, ha ki akartak jutni abból a válságból, amelybe jutottak.

A Lech mezei ütközetben a feudális termelési viszonyok között élő, tehát
a társadalmi fej ődés magasabb fokára jutott nyugati államok egyesített serege
győzött az ősközösségi társadalom bomlási fokán álló magyarság fölött. A fejlettebb
gazdasági és társadalmi rend fölénye előtt a magyaroknak előbb-utóbb meg kellett
hajolniok.

A Jászkunság népe, különösen Jászberény városa magáénak tartja Lehelt.
A Lehel kürtjéről szóló monda — bár mindenütt ismeretes — seholsem él oly eleve-
nen a népben, mint éppen a mi megyénkben. Például Jászberényben, ahol Lehel
kürtjét őrizzük, Lemezgyár, gimnázium, mozi, sportkör, szálloda, utca stb. vette fel
nevét. A kürt mondáját és a Lehelről szóló emlékezéseket megőrzendő hagyománnyá
avatja az évszázadokon át gyűlölt ellenség, a németek elleni harc hősiessége, elszánt
vitézsége.

Erdész Sándor

IRODALOM:

1. László Gyula: Lehel fürtje. Bp. 1953.
2. Molnár Erik: A magyar társadalom története

az őskortól az Árpád korig. Bp. 104U. 114—
116 1.

3. Anonymus.

4. Pauler Gyula: A magyar nemzet története
Szent Istvánig. Bp. 1900. 79. 1.

5. Anonymus.
6. Solymossy Sándor: Léi vezér kürt-mondája.

Ethnographia. 1929. 17. 1.
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A vegyipar kenyere

Egyáltalán nem alaptalan az az állí-
tás, hegy a kénsav a vegyipar kenyere.
Sőt a vegyiparon túlmenően az egész
ipar egyik legfontosabb alapanyaga. A
termelés méreteit tekintve a kénsavval
csak a szóda és a légkörből megkötött
nitrogén hasonlítható össze, az alkalma-
zás változatossága tekintetében azonban
kétségtelenül a kénsavé az elsőség.

Hatalmas kénsavmennyiséget fogyaszt
a nyersolajipar (finomítás), a gépgyártás
(fémek pácolása), a színesfém-kohászat
(réz, cink, kobalt, nikkel, ezüst előállí-
tása), a könnyűipar (műrcstgyártás,
szövetek fehérítése, kartonnyomás, bőr-
cserzés), az élelmezési ipar (keményítő-,
>zörpgyártás). a mezőgazdaság (gyomir-
tás), stb. A vegyiparban pedig műtrá-
gyák, savak (sósav, foszforsav, hidro-
génfluorid, stb.), szulfátok, műanyagok
gyártására, különféle gázok szárítására,
a salétromsav töményítésére és más cé-
lokra használják a kénsavat.

Ma a világ kénsavtermelése — száz
százalékos kénsav-monohidrátra szá-
mítva — évente mintegy húszmillió ton-
na.

A kénsavnak a nemzetgazdaságban el-
foglalt nélkülözhetetlen helye szükség-
szerűen előírja — a többi iparágak, va-
lamint a vegyipar gyártmányainak fej-
lesztésével összhangban — az előállított
kénsavmennyiség állandó növelését.

Hazánk kénsavipara a múltban meg-
lehetősen fejletlen volt. A felszabadulás
előtt két gyárunkban — a budapesti és
a peremartoni gyárban — állítottunk elő
kénsavat. Ezek a gyárak ósdi berende-
zésükről, egészségtelen munkakörülmé-
nyeikről voltak híresek, s termékeik
csak azért tudták nagyjából ellátni a
belföldi szükségletet, mert iparunk —
ezen belül vegyiparunk — számos ága
nagyon elmaradott volt. s nem igényelt
több kénsavat.

ÍJJ gyár a Tisza partján

A felszabadulás után az első ötéves
tervben hatalmas fejlődésnek induló
ipar és mezőgazdaság kénsav- és műtrá-
gya-igénye elsőrangú feladattá tette
kénsavgyártásunk fejlesztését. A meg-
lévő üzemek korszerűsítése mellett még
az ötéves terv első évében megkezdő-
dött a Tisza partján. Szolnok alatt egy
új kénsavgyár, a Tiszamenti Vegyimű-
vek első üzemének építése.

A sokmilliós beruházás és a hatalmas

lendülettel haladó építőmunka eredmé-
nyeképpen 1952. tavaszán már fél. 1953.
telén pedig már teljes kapacitással dol-
gozott az új gyár, amely nemcsak a
szakemberek elismerését Vívtia ki. A
laikus szemlélő is elragadtatással be-
szél a tágas, világos, tiszta épületekben
elhelyezett modern gépi berendezések-
ről, aki pedig látta régi kénsavgyárain-
kat, az tudja csak igazán értékelni a Ti-
szamenti Vegyiművek új üzemeit!

Modern, kontakt kénsavgyártási technológia

Az üzem modern, kontakt kénsav-
gyártási technológia alapján épült és
működik.

Kétféle nyersanyagot használ: FeS,
(vas-diszulfid, pirit) tartalmú kovandot
és tiszta ként. A darabos és flotált ko-
vandot Bulgáriából. Romániából és Ju-
goszláviából, a tiszta ként a Szovjet-
unióból kapjuJí.

A most még csak kizárólag vasúti ko-
csikban érkező nyersanyag — a kocsik
buktatásos ürítése után — szállítószala-
gon jut a hatalmas tároló raktárba.
Míg a kén felhasználása közvetlenül
történik a kemencékben való elégetés

által, addig a darabos kovandot, mielőtt
a pörkölő kemencékbe kerülne. 5—10 mm
szemcse-nagyságúra kell aprítani. Ezt
az őrlő-mű pofás- és henger-törőiben
végzik el. A flotált-kovand finom, ho-
mokszerű, szemcsés anyag. Nedvesség-
tartalma gyakran elég magas. Ezért elő-
zetes szárításnak kell alávetni. A szárí-
tás révén a sokszor iszapszerű flotált-
kovand mozgatása könnyebb lesz s a
pörkölőkemencék munkája is jobbá vá-
lik. Meg kell jegyeznem, hogy — sajnos
— a flotált kovand szárítását a Tisza-
nienü--Vely*művekben még a mai napig
senr oWottU%^neg kellően..
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Humboldt-kemencék, a gyártás első szakasza

A megfelelően előkészített kovandot a
szári tómű a pörkölőkernencék fölött el-
helyezett bunkerekben robbantja. A ke-
mencék Hurnboldt-tipusú, mechanikus
pörkölő kemencék. Egy-egy kemence
tizenegy szintjéből tíz pörkölésre, egy
pedig szárításra szolgál. A kemence
acélköpenye belül tűzálló téglával bélelt.

A hengeralakú kemence közepén ha-
led át az ugyancsak hengeres függőleges
tengely. Erre a kemence minden emele-
tén két-két fésűs kart szereltek.

A kovand a szárító bunkerból adagoló
szerkezet segítségével jut be a kemence
szárító szintjére. Itt a terelőkarok fésűi
a szint külső kerülete felé irányítják,
ahol a száraz anyag a légelzáró-adagoló
nyíláson az első pörkölő-szintre jut. Itt
a fésűs karok a tengely felé terelik a
kcvandot, amely ennek következtében íi
tengely melletti gyűrűalakú nyíláson a
második szintre kerül. Itt a terelőkarok
a szárító^szinthez hasonlóan a szint kül-
ső széle felé irányítják a kovandot, ahol
nyolc nyílás biztosítja, hogy alsóbb
szintre kerülhessen. S így folytatódik
ez a kemencében váltakozva. Végül az
utolsó szintről a pörk (ekkor már ez a
neve a kovandnak) csillékbe szóródik.

A kovand pörköléséhez szükséges hő-
mérséklet, az égés fenntartásához az
alsó emeleten tizenikét nyíláson keresz-
tül levegőt fúvatnak a kemencébe. A le-
vegőmennyiség adagolását szabályozni
lehet. A kovand pörkölése közben ke-
letkezett gáz (ebből készül majd a kén-
sav) a felsőbb szintekről lefelé haladó
pörkkel szemben halad szintről-szintre
felfelé az emeletek azon nyílásain ke-
resztül, amelyeken át a pörk leszóródik,
végül pedig a kemence felső két szint-
jéről egy elvezető csövön keresztül a
gázgyűjtő vezetékbe jut.

A Humboldt-kemence minden szintjén
négy kis ajtó található. Ezek a kemence
kezelését (karcsere, terelelőlapát-cserék
végrehajtása) szolgálják. A kemence
tengelye és a terelőkarok üregesek, be-
lülről levegővel hűtik őket.

A kemence működésére jellemző a
nagy teljesítőképesség, a kapott pörk-
gáz jó minősége és a pörk csekély el
nem égett kéntartalma. Ez utóbbi a jól
előkészített anyag, a kemence normális
terhelése és működése esetén 2 száza-
lék körül mozog, az előállított pörkgáz
kéndioxid-tartalma pedig ugyanakkor
7—9 százalék.

Kemence javítás 150 C hőmérsékleten

A kemence működésében gyakran za-
varok állhatnak be. Ezek közül a legkel-
lemetlenebb a terelő-karok törése. Az
c«k legtöbbször az, hogy a terelő-karok
anyaga, elkészítése nem a* legmegfele-
lőbb s a 600—800 Celsius fokon idő előtt
elégnek, meggyengülnek, ennek követ-
keztében deformálódnak s a szint vala-
melyik részéhez szorulva letörnek. A le-
tort kar-darab rendszerint a másik kart
is eltöri. A kellő hűtés hiánya, vagy a
terelőlapátok rossz állapota miatt a
szinteken felgyülemlett anyag is kartö-
réshez vezet. Az eltört 6—7 mázsa súlyú
karnak az izzó kemencéből történő ki-
szedése és az új behelyezése nemcsak
igen komoly munkát jelent, hanem azt
is, hogy a kemence több órára kiesik a
termelésből. A karnak a tengelybe tör-
ténő szerelésénél ilyen esetben a mun-

kásoknak 150 Celsius fok hőmérsékleten
kell dolgozniok. Ez az egy adat is erő-
teljesen szemlélteti a Tiszamenti Vegyi-
művek munkásainak hősi helytállását.

A Humboldt-kemencék felfűtése kez-
detben drága fával és koksszal történt
és több hétig tartott. Az üzemben szü-
letett újítás folytán ma kénnel és izzó
pörkkel fűtik fel. így a kemence a fel-
fűtés kezdetétől számított három-négy
nap múlva már teljes kapacitással dol-
gozik, és — ami a legfőbb — azonnal
gázt szolgáltat!

Amint előbb már említettem, a ke-
mencékből a gáz a közös gázgyüjtő ve-
zetékbe jut. Ide torkollik a kénégető
kemencék gázkilépő vezetéke is. Ezzel a
gyártás első szakasza, a kéndioxid tar-
talmú gáz előállítása lezárul.

A gyártás második szakasza t a gáz tisztítása

A következő művelet: a gáz tisztítása.
A gáz a pörkölő'kemancékből kilépve

sok szennyezést tartalmaz: a felhasznált
anyag minőségétől függően köbméteren-
ként 5—10 gram pörk-port. kis mennyi-
ségű arzéntrioxidot, továbbá szelén-
dioxidot.

A gáznak a portól való megtisztítását

a Cottrell-féle portalanító berendezés
végzi el. Legfontosabb alkotórésze egy
fémhenger. Ebben — a tengellyel párhu-
zamosan — a faltól eszigetelt és sú-
lyokkal kifeszített huzalok függnek.
Ezeket összekapcsolják egy szeléncellás
egyenirányítóban előállított lüktető
egyenáram negatív pólusával és így a
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huzalok és a henger leföldelt fala között
tóbb tízezer Volt nagyságrendű feszült-
ségkülönbséget létesítenek. A huzalok-
ról elektronáramlás indul meg s ez a
gázban lebegő porszemcséket feltölti. A
negatív töltést nyert porszemcsék erre
nagy sebességgel kezdenek áramlani a
pozitív töltésű henger-fal felé. annak
nekiütődnek, negatív töltésüket leadják
s lehullanak a készülék alján elhelye-
zett por-kamrába. Ebből az összegyűlt

port időnként eltávolítják.
Míg a kamrás és tornyos kénsavgyár-

tási eljárások során a gáznak ilyen mér-
tékű tisztítása — a por köbméterenként
1—3 gram — tökéletesen elegendő, ad-
dig a kontakt-<kénsavgyártás megköve-
teli a por, valamint az arzéntrioxid és a
szeléndioxid tökéletes eltávolítását. Az
utóbbi szennyezéseket azért, mert a
kontakt-masszára (katalizátorra) mé-
regként hatnak.

Két kapcsolt torony ég elektroszőrő

A különleges tisztítás két egymás után
kapcsolt toronyban és az elektroszűro-
ben történik.

A tornyok ólomköpenyű, saválló téglá-
val bélelt és kerámiai gyűrűkkel töltött
hengerek. Belső locsolásuk kemény-
ólom szerkezeti anyagból készült, verti-
kális centrifugái-szivattyú segítségével
történik. A locsolóanyag — híg kénsav.

A gáz alulról lép be a toronyba és
ellenáramban halad a locsolósavval. Az
első toronyba lépő gáz hőfoka kb. 250
Celsius fok, a távozóé Jíb. 60 Celsius fok
körül van. Ezen a hőmérsékleten az ar-
zéntrioxid szilárd halmazállapotba ke-
rül. A gáz lehűlését az biztosítja, hogy
a locsolósav víztartalma a forró gáz ha-
tására elpárolog. A gáz lehűlésekor a
benne lévő kéntrioxid- és vízgőz kén-
savködöt képez. (Kis mennyiségű kén-
trioxid is keletkezik a pörkö'őkemen-
cékben a pörk vasoxid tartalmának
katalizáló hatása következtében a kén-
dioxid gázból. Mennyisége mintegy 3—6
százaléka a kéndioxidénak.) Az arzén-
trioxid lecsapódó részeit a képződő kén-
savkod leköti. A kénsavas köd, a sze-
léndioxid egyrésze és a portartalom

nagyrésze a két torony locsolósavában
elnyelődik.

A toronyból kifolyó szennyes savat
ülepítéssel tisztítják meg a szilárd
szennyeződésektől. Az első torony lo-
csolósava 30—33 százalék kénsavat tar-
talmaz, míg a másiik toronyé 8—10 szá-
zalékot. Az elnyelt kéntrioxid-gáz kö-
vetkeztében mindkettő hatásfoka erősö-
dik. Ezért az újrafelhasználás során az
első torony locsolósavát a másodikéval
gyengítik az állandó koncentráció tar-
tása érdekében, a másodikét pedig víz-
zel hígítják. Az első torony locsolósav
szaporulatát (mint készterméket) elveze-
tik és rendszerint töményebb savval
felerősítik. Ezt a savat — erős szennye-
zettsége miatt — csak műtrágya gyár-
tására használják.

A gázban maradt szennyezések teljes
eltávolítása az elektroszűrőkben törté-
nik. Itt az arzénes-kénsavas ködöt elek-
trosztatikai módszerrel kicsapják a gáz-
ból. A kisugárzó elektród ólmozott réz-
huzal, a leválasztó elektród pedig sima
ólomlemez. A közöttük fellépő feszült-
ségkülönbség 40—60 ezer Volt.

A gáz szárítása

A szűrőket elhagyó gáz teljesen tisz-
ta, a nitrogénen, az oxigénen és a kén-
dioxidon kívül azonban — hőfokának
megfelelően — nagymennyiségű vizet >s
tartalmaz. Ezzel a mosási folyamat alatt
telítődött. Ezért a kontakt-kemencébe
való kerülése előtt meg kell szárítani.
A víz jelenléte ugyanis a későbbiek fo-
lyamán a kéntrioxiddal komoly korró-
ziós hatást fejtene ki. az abszorpcióra
is kedvezőtlen hatással lenne és a kata-
lizátorra is. káros.

A szárítás tömény. 92—94 százalékos
kénsawal történik. A gáz két egymás-
után kapcsolt, acélköpenyű, saválló tég-

lával bélelt, kerámiai (Raschig)-gyűrűk-
kel töltött tornyon halad keresztül. A
savat a torony alatt elhelyezett cirkulá-
ciós tartályban lévő merülő centrifugái-
szivattyú nyomja a torony felső részé-
be, a gyűrűk feletti locsolóvályúkba. A
toronyból kifolyó sav a csörgedező hűtő-
be kerül, innét pedig a cirkulációs
tartályba. A csörgedező hűtő
párhuzamos, vízszintes öntöttvas-csö-
vek sorából áll. Ezeket félköralakú, pe-
remes idomcsövek kötik össze. A savat
hűteni kell. Ez a cső belsejében áram-
lik, a víz pedig kívülről locsolja a csö-
veket
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A kontakt kemence

Az így előkészített, teljesen tiszta és
száraz gáz kerül egy nagyteljesítményű
centrifugái-ventillátor segítségével a
kontaktJkemencébe. A ventillátor a gázt
a pörkölőkemencékből a tisztítóberen-
dezésen át szívja, majd a kontakt-ke-
mencén át az elnyelető (abszorpciós)
rendszerbe nyomja.

A kontakt-^kemencében a kéndioxid-
gáz (SO2) kéntrioxiddá (SO3) oxidáló-
dik:

2 SO2 O2^±.2 SO3+45.900 Kcal.

Mint látható, a folyamat hőtermelő és
megfordítható.

400 Celsiuson csaknem teljesen leját-
szódik a felső nyil irányában, 660 Cel-
sius felett viszont már erősen előtérbe
lép az ellenkező irányú reakció, vagyis

SO2+1/2 02-vé.

A gazdaságos üzemvezetés szempont-
jából nehézséget okoz az a tény, hogy
kis hőmérsékleten kedvező az átalaku-
lási viszony, de a reakció csak lassan
játszódik le — még a legjobban bevált
katalizátorok (platina, vanadium) alkal-
mazása esetén is. Magas hőmérsékleten
pedig a reakciósebesség nagy, de az át-
alakulás kicsi.

Az üzem kontakt-kemencéje mindkét
jelenség előnyeit kihasználja. A gázt a
katalizátor egyrészén 570—580 Celsius
fokon vezeti keresztül. így nagy reak-
ciósebesség mellett kb. 80 százalék kén-
dioxid alakul át kéntrioxiddá. Az innen
távozó gázt hoki cserélőben lehűtik
420—450 Celsius fok hőmérsékletre s
így halad át a katalizátor hátralévő ré-
szén. Ilyen eljárás mellett az átalakulás
kb. 97 százalékos és a reakció is gyors.

Ahhoz, hogy az oxidáció gyakorlatilag
meginduljon (vanadium-katalizátor ese-
tén — az üzem ezt alkalmazza), a belé-
pő 40—50 Celsius fok hőmérsékletű gázt
400—420 Celsius fokra kell felmelegíte-
ni. A reakció hőtermelő s 7—9 százalék
kéndioxid-tartalmú gáz esetén — a ke-
letkezett hő gazdaságos felhasználásá-
val — a belépő gáz hőmérsékletét köny-
nyen felemelhetjük a kívánt hőfokra.

A keletkezett hőmennyiség legtelje-
sebb felhasználása érdekében a henge-
res, acélköpenyű kontakt-kemencét vas-
tag hőszigeteléssel látták el. s mind az
öt katalizátort magában foglaló emelet
után csöves hőkicserélőt építettek. A
hőkicserélő rendszerrel és a hozzátarto-
zó hökicserélő-megkerülő vezetékkel le-
hetővé válik az egyes hőkicserélő'kön
átáramló gázmennyiség szabályozása,
így mód nyílik arra, hogy az egyes ka-
talizátor rétegekre jutott gáz és a kata-
lizátor-rétegek hőmérsékletét a maximá-
lis átalakulást biztosító hőfokon tartsák.

A kontaktJkemence különböző pont-
jain uralkodó hőmérsékletet thermo-
elem hőfokmérő jelzi. A thermo-eleme-
ket egy regisztráló műszerrel kapcsolták
össze s ez állandóan jegyzi a kemence
'hőmérsékletének a változását.

A kemence üzembehelyezése felfűtés-
sel történik. Egy külön erre a célra épí-
tett hőkicserélőben gázolajjal felmele-
gített forró levegőt használnak a felfű-
tésre, amelynek az ideje kb. 15—20 óra.
Üzemállás esetén a kemence hőmérsék-
lete lassan csökken. Bizonyos időn túl
már nem képes a gázt kellő hőfokra fel-
inelegíteni 3 így az oxidációt megindí-
tani. Ez az idő a körülményektől fuR-
gően 10—16 óra.

A KJárián negyedik szakasza: az abszorpció

Kövessük tovább — a most már nit-
rogént, kéntrioxidot. az oxidációnál
megmaradt kevés oxigént és kismennyi-
ségű, átalakulatlan kéndioxidot tartal-
mazó — gáz útját a gyártás negyedik
szakaszában, az abszorpcióban.

A kontakt-rendszerből kilépő 170—200
Celsius fok hőmérsékletű gáz három
egymásután kapcsolt — a szárítótor-
nyolckai azonos — tornyon halad ke-
resztül és onnan a szabadba távozik.

Az első torony: a oleum-abszorber.
Itt történik a húsz százalékos oleum, a
„füstölgő'' kénsav előállítása. (Oleumnak
nevezzük azokat a kénsavfajtákat, ame-
lyek oldott, vagy normális körülmények
között, gyengén kötött állapotban kér.-

trioxidot tartalmaznak. A „füstölgő" név
onnan ered, hogy az oleum kéntrioxid
tartalma a levegőbe jutva a levegő ned-
vességével füstszerű kénsavködöt képez.
A húsz százalékos oleum 80 százalék
H2SO4-et és húsz százalék SO3-at tar-
talmaz.)

A torony locsolása óránként 100 köb-
méter teljesítményű centrifugál szivaty-
tyúval történik, ha a locsolósav húsz
százalékos oleum. Ez az elnyelt kéntri-
cixid hatására töményedik. Az oleumhoz
— az állandó koncentráció tartása ér-
dekében — 98 százalék H„SOa tartalmú
kénsavat kevernek s bizonyos idő múl-
va a szaporulatot — mint kész termé-
ket — a tárolóba nyomatják,
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A másik két toronyban történik a 98
százalék H2SO,,-et tartalmazó kénsav
előállítása. A locsolósav töménysége 98
százalékos és állandó koncentráción tar-
tására igen nagy gondot kell fordítani.
A 98—98.5 százalék HoSOj-et tartalmazó
kénsav kéntrioxid elnyelő képessége
ugyanis a legnagyobb, mivel ilyen kon-
centrációjú kénsavoldat felett a vele
egyensúlyban lévő H^SOj gözmennyiség
a legkevesebb. Ha töményebb a sav, a
kéntrioxid egyrésze elnyeletlenül marad
és a szabadba távozva a levegő nedves-
ségével kénsavködöt képez. Ez adja a
kénsavgyáraik jellemző „füstölését".
(Meg kell jegyeznem, hogy a „füstölés-
nek" leggyakrabban más oka van, így
például ha az elnyelető tornyok közül
hibásodás miatt csak egy működik,
vagy a locsolószivattyú szállító teljesít-
ménye csökken, stb.) Ha hígabb a sav,
a felette lévő vízgőz mennyisége már a
toronyban ködöt képez a kéntrioxiddal,
s ezt a folyadék csak rosszul nyeli el.
így a kénsavköd nagyrésze „füst" alak-
jában távozik.

A 98-as toronyban a locsolósav — az
elnyelt kéntrioxid hatosára — szintén
állandóan erősödik. A legjobb koncent-
ráció tartása érdekében a gázból elnyelt
víz hatására egyre híguló szárítósavat is
fe'használják, ugyanakkor 98 százalékos
savat adnak vissza a szárítósav erősíté-
sére. Ha ez nem lenne elegendő, akkor
a hígító-berendezésben 85—90 százalék-
ra hígított, majd hűtött sav adagolásá-
val érik el a hatást. A savszaporulat a
locsolószivattyú nyomóágából becsatla-
kozó vezetéken át kerül a tárolóba. A
cirkuláló locsolcsav útja azonos a szá-
rítósavéval, mind az oleum. mind a 98
százalékos sav esetén.

Az elnyeletö részlesben végzett mun-
kánál a legnagyobb óvatosságra és kö-
rültekintésre van szükség. A savnyo-
más alatt lévő csővezetékek és szelepek
sokasága még a leggondosabb karban-
tartás mellett is állandó veszélyt rejt
magában. Az itt dolgozók ruházata: gu-
micsizma, gumiruha és védőszemüveg.

Mindent jeleznek a műszerek

Pár szóval érdemes megemlékezni az
üzem vezetésében igen nagy szerepet
játszó műszerekről is. Az összes műszer
egy zárt helyiségben felszerelt műszer-
falon található. Segítségükkel pillana-
tok alatt megismerhetjük a gyártó-rend-
sztrre legjellemzőbb viszonyokat. A
kontakUtemence hőfok regiszterén kí-
vül itt találjuk a 98-as elnyeletö tornyok
savkoncentráció regiszterét. Ez az utóbbi
igen nagy segítséget nyújt a

savkoncentráció beállításánál. Thermo-
elemes hőmérsékletmérő ielzi, hogy a
rendszer különböző pontjain milyen a
gáz és a sav hőfoka. A gáz kéndioxid
tartalmát — jódos elemzésen kívül —
egy elektromos vezetőképességen alapu-
ló műszerrel is mérhetjük. Ezenkívül
gáznyomás — és ritkítás (huzat) — mé-
rők teszik biztonságossá az üzem veze-
tését.

A fejlődén útja : az ország első folyamatos üzemű szuperfoszfát
műtrágyagyára épül fel a Vegyiművek mellett

A gyár mintegy három éves fennál-
lása óta nemcsak az országban, hanem
külföldön is ismertté vált. Termékei el-
jutnak — a népi demokratikus országo-
kon kívül — Jugoszláviába. Ausztriába
és Nyugat-Németországba is. Az elkö-
vetkező években pedig még jóval többet
fogunk hallani a Tiszamenti Vegyimű-
vekről.

Uj létesítmények egész sora épül a
gyár mellett. Ezek egyrészt az előállí-
tott kénsav nagyobb mennyiségének
helyi felhasználását teszik lehetővé,
másrészt a gyártás folyamán keletke-
zett hulladékanyagot dolgozzák fel. A
közeljövőben valósul meg a.legjelentő-
sebb alkotás ezek közül: a nagy kapaci-
tású, hazánk első folyamatos üzemű
szuperfoszfát-műtrág"agyára. Ez igen je-

lentős tényezője lesz a mezőgazdaság
terméshozama növelésének, a Magyar
Dolgozók Pártja Központi Vezetősége
ezt célzó határozata végrehajtásának.
A műtrágyagyár savval való ellátására
új, modern, intenzív, tornyos rendszerű
kénsavgyár is épül a már meglévő mel-
lett. •

A véggázok átalakulatlanul maradt
kéndioxid tartalmának lúgban való el-
nyeletésére épülő szulfit-üzem fontos
alapanyagot juttat majd a Szolnoki Pa-
pírgyárnak. A pörkölökemencéből kilé-
pő 600—700 Celsius fok hőmérsékletű
pörkgáz melegének a hasznosítására
épül Magyarország első ilyen típusú hő-
erőműve. Ez az erőmű a jelenlegi üze-
met látja majd el villamosener°iával, Ü
hamarosan megkezdi működését.
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A pörkölőkemencéből a beadagolt
nyersanyag 70 százaléka kerül ki pörk
formájában. Ennek a feldolgozása is
szerepel a gyárbővítés későbbi program-
jában. A főleg vasoxidból álló pörköt —
réz-, cink-, ezüst- és arany-tartaknának
kinyerése után, melyek közül főleg a
rézből előállítható rézgálic a jelentős —
megfelelő kezeléssel kohósításra alkal-
mas, jóminőségű vasérccé alakíthatjuk
át. A tervezett műtrágyagyárban fel-
használt nyersfoszfát fluortartalmának
hasznosítására épülő alumínium-fluorid
üzem az eddig importált triolit hazai
előállításának fontos nyersanyagát adja
majd.

A felépülő új üzemek — amellett,
hogy új termékekkel látják el népgaz-
daságunkat — a nyersanyagnak és a ke-
letkező melléktermékeknek teljes feldol-

gozásával, valamint a legnagyobb metiy'-
nyiségben előállított végtermék, a mű-
trágya fogyasztó területen való gyártá-
sával igen nagy mértékű önköltségcsök-
kentést jelentenek. A gyár mai mun-
káslétszáma megsokszorozódik. A Szol-
nokról és a város környékéről kikerülő
munkásokat egész városnak beillő új,
kényelmes lakásoktól álló lakótelep fo-
gadja majd.

Csak a legnagyobb örömmel és büsz-
keséggel üdvözölhetjük ezeket a közel-
jövőben megvalósuló terveket, amelyek
a Tiszamenti Vegyiműveket szüntelenül
izmosodó vegyiparunk egyik főerősségé-
vé teszik. Az új üzemek révén Szolnok
városa, amely a múltban a cukorgyáron,
a papírgyáron és a járműjavítón kívül
jelentősebb üzemmel nem rendelkezett,
a magyar vegyipar fellegvára lesz.

Szimonidesz Lajos



A szolnoki művészet és müvésstelep

A művésstelepek szerepe a XIX. sxáxad magyar hépsőmíívéHsetében

A szolnoki művészet és művésztelep, s majd a későbbiek folyamán a Szol-
nokon élt és alkotó művészek munkájának részletesebb megismeréséhez célszerű rö-
vid áttekintést adni a magyar művésztelepek létrejöttéről, célkitűzéseiről, rövid tör-
ténetéről, így vázlatosan képet kapunk a magyar vidéki képzőművészeti élet múlt-
járól, és megláthatjuk a hazai képzőművészeti fejlődés nagy egészében városunk
művészeti múltjának, művésztelepének helyét és szerepét.

Az 1848—49-es szabadságharc leverése után, hazánk történetének — politi-
kailag és gazdaságilag egyaránt — ez igen súlyos évtizedeiben lassan kezdett életre-
kelni a művészeti élet. Az 1839-ben alakult Pesti Műegylet, különösen a szabadság-

harcot követő időkben, már egyáltalán nem tartotta szem előtt a magyar képző-
művészet pártfogását. Kiállításain egyre nagyobb teret engedett a külföldi, külö-
nösen a bécsi osztrák festőknek. így működésével mindinkább elégedetlenséget kel-
tett művészeinkben, míg végül is Orlai Petrich Soma, Brodszky Sándor, Telepi Ká-
roly, Barabás Miklós, Borsos József, Madarász Viktor és művésztársaik 1859-ben
megalapították az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatot. A Társulat 1861-i
első közgyűlésén átvette a Pesti Műegylet feladatait, s a Műegylet — lassú halódás
után — 1869-ben feloszlott.

A kiegyezéssel létrejött viszonylagos „nyugalmi" állapottal együtt határo-
zott képzőművészeti fellendülés mutatkozott. Az országban az idegen tőke beözön-
lése. a kapitalizmus háborítatlan fejlődése nyomán az osztrák és magyar uralkodó
osztályok támogatására megalakulnak a hivatalos művészeti tanintézetek, amelyek
kezdetben előrelendítik a művészeti élet fejlődését, a fiatal művésznemzedék kép-
zését, — később azonban a művészeti reakció fellegváraivá válnak. Ezzel egyidejű-
leg létrejön a hivatalos művészek egy csoportja, és ez a maradi müncheni akadémia
szellemében tartalmatlan, édeskés életképfestészettel kívánta a polgárság képigényét
kielégíteni. Az unalmon lévő akadémikus állásfoglaláson >a tehetséges művészek
valóságfestésre irányuló törekvései meghiúsultak. Az akadémiától való tudatos elfor-
dulás, a hivatalos művészeti stílussal való nyilt szembefordulás nyilvánult meg a
..nagybányai iskolához" tartozó művészek tevékenységében. A nagybányai művész-
telepet 1896-ban, a millénium évében barátaival Hollósy Simon alapította, aki Buda-
pesten és Münchenben tanult. Művészi (pályafutásának hazai művészeti életünk
szempontjából is jelentős eredménye volt müncheni magániskolájának a megalapí-
tása. Iskolája rövidesen jó hírnévre tett szert. Növendékeivel nyaranta felkereste
Nagybányát. Szabadban játszódó témákat kerestek. Legfontosabb problémájuk a ter-
mészet színváltozatai gazdagságának valósághű visszaadása, a fénytörésnek, a nap-
sugárnak művészeti bemutatása volt. Velük tört utat az a felfogás, mely a festői
összbenyomás szépségét akarja visszaadni a hazai táj ábrázolásában. Ehhez a látási
módhoz a szabad természetben folyó munka adta meg az alapot, mellyel nagymér-
tékben elősegítették a friss, természetes szemlélet meghonosodását. A fényeknek tár-
gyakra gyakorolt színfelbontó hatása náluk érezhető a legjobban, s a nagybányaiak
művészetének ellaposodása csak akkor következik be, amikor az előbb elmondottak
művészi visszaadása öncélú technikai problémává válik. Nagybánya csak harcok
árán tudta elfogadtatni irányvonalát a Budapesten uralkodó müncheni stílussal
szemben, s igazabb művészetével nagy hatással volt a századforduló magyar képző-
művészeti életének alakulására. Bár Hollósy és körének (Réti István, Ferenczy Ká-
roly, Thorma János, Iványi-Grünwald Béla, stb.) Nagybányára vonulása és ott mű-
vésztelep létesítése a francia festőknek Barbizonba való kivonulásához, vagy az
orosz realista festők „peredvizsnyikov" mozgalmához képest elkésett jelenség, ez a,
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magatartás és tevékenység mégis forradalmi volt. Az a tény már önmagában is
jelentős, hogy egypár művész összefog, összetart, újat, jobbat akar alkotni, eltérőt
a hivatalos felfogástól, az eddig megszokottól, jövedelmezőbbtől, s alkotásán keresz-
tül tesz bizonyságot igaz hazaszeretetéről.

Szolnoknak már a múlt század közepe óta élénk művészeti élete volt. Hazánk
időrendben második művésztelepét Szolnokon alapította a Szolnoki Művészeti Egye-
sület. A művésztelep felavatása 1902. június 29-én történt, ekkor adták át az Egye-
sület művész törzs- és vendégtagjai számára a jelentős állami támogatással épített
két házat két kiállítóhelyiséggel és tíz műterem-lakással. A művésztelep területét a
Tisza-Zagyva torkolatánál, a régi vár helyén a város ajándékozta a művészeknek, míg
a terület parkírozását Kohner Adolf vállalta. A művésztelep alapító tagjai: Bihari
Sándor, Fényes Adolf, Hegedűs László, Mihalik Dániel, Olgyay Ferenc, Pongrácz
Károly, Szlányi Lajos és Zombory Lajos voltak. Bár az állami támogatásban kétség-
kívül szerepe volt Szolnok akkor már öt évtizedes művészeti múltjának, az elhatá-
rozó lépést az adta, hogy a hivatalos, állami művészetpolitika ezzel szerette volna
Nagybánya forradalmi törekvéseit ellensúlyozni.

A szolnoki művésztelep jelentősége nem volt olyan rendkívülien nagy, mint
a nagybányaié. Festői az erdélyi hegyvidék ábrázolásával szemben a síkság, a ma-
gyar alföld szépségeinek, az alföldi nép életének bemutatását hangsúlyozták. A hiva-
talos művészetpolitika bármennyire is szerette volna, a szolnoki művészek soha nem
léptek fel, mint „ellen-Nagybánya". Művészi szándékaik és emberi mondanivalóik
becsületesen komolyak voltak, és a képeikben megnyilatkozó valósághűen leíró
őszinteség haladó voltukat bizonyítja.

A később alakult kecskeméti, miskolci, gödöllői és a szentendrei művésztele-
pek kevésbé jelentősek.

A művésztelepek megalakulása az elszigetelten alkotó művészek korábbi
felfogáséval szemben jelentős lépés. Komoly eredmény annak belátása, hogy a mű-
vésznek hasznos, ha kilép mesterséges elszigeteltségéből, s ha egymást állandóan
figyelemmel kisérve, segítve és tanítva hozzák létre alkotásaikat. Nagybányán és
Szolnokon a művésztelep legjobbjai nyári tanfolyamok tartásával segítették elő a
főiskolás festőnövendékek képzését. Nyaranta a művésztelepekre kerülő fiatalok szá-
mára a természettel, élettel, jónevű, tapasztalt mesterekkel való találkozás művé-
szi és emberi fejlődésük elmaradhatatlan részét jelentette.

A vidéki városok kulturális életében igen jelentős szerepet játszottak. Külö-
nösen Szolnokon, ahol a termékeny művészek gyakori kiállításaik alkalmával szíve-
sen magyarázták képeik témáját, festési módját, a részleteket, — az alkotásnak a
látogató előtt nem mindig szembetűnő rejtett szépségeit. A kiállításon kialakult
szívélyes hang, — mely az idők folyamán sok családdal meleg barátsággá fejlődött,
— a közönség ízlésbeli nevelését hozta magával, ami visszahatott a vásárlókedvre, s
megkönnyítette képeik eladását.

II.

Osztrák festők Sxolnokon

Szolnok szerepe a magyar képzőművészetben a múlt század közepe óta jelen-
tős. Felfedezését August Pettenkofen (1822—1889) osztrák festőnek köszönhette, aki
az 1848—49-es szabadságharc idején a császári csapatokkal hadifestőként járt ha-
zánkban és számos rajzban, litográfiában örökítette meg szabadságáért harcoló né-
pünk életét és szabadságharcunk nem egy nagyjelentőségű harci epizódját.

Bizonyára hallott városunkról vagy járt is már Szolnokon korábban is, mégis
első szolnoki tartózkodását Franz Xavérhoz, barátjához írt leveléből 1851. októberére
ehetjük.

Életrajzírója, Weixlgartner szerint Szolnokot mint érdekes festői témát mű-
kereskedője, Géorg Plach ajánlotta neki. A múlt században divatos volt az egzo-
tikum iránti érdeklődés, úgy gondolták, hogy a színes keletről elképzelt furcsaságok-
nak sok megfestésre alkalmas részlete megtalálható itt. Szolnok élénk, forgalmas
életének elsősorban kedvező földrajzi fekvése volt az oka-. A tiszai víziút középpont-
ja, ősidők óta a kereskedelmi víziút egyik legfontosabb államása volt. Itt érintkezett
a kelet-nyugati irányú szárazföldi út, itt keresztezték egymást a közutak és később
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Pettenkofen: Magyar paraszt, vízfestmény, 1851.
(Budapest, magántulajdonban.)



Petlenkcfcn: Szolnoki piac. olajkép, 1851.
(Reichenbcrg, Városi gyűjtemény.)

A kép a mai Kossuth tér helyen lévő régi piac-
teret ábrázolja. A néprajzi és várostörténeti szem-
pontból is értékes fontosságú, reális ábrázoláson
megelevenedik a 100 évvel ezelőtti Szolnok nyüa>-

gő élete, népviselete, régi házai, szobra.

Ili



a vasút is. Az 1837-ben megindult rendszeres hajózás, majd 1847-bén a pest-szolnoki
vasút magukkal hozták az ipar és kereskedelem fejlődését. Kedvező fekvése, fővá-
roshoz való közelsége, élénk vásári és gazdasági élete tette alkalmassá arra, hogy
egyre több idegen látogassa.

Jellemzően tárja elénk az akkori viszonyokat Bismarcknak 1852. június 27-én
feleségéhez írott levele. Bismarcknak Albertirsán volt dolga, ahová Pestről vasúton
jött, s tréfából is meg akarta nézni a Duna-Ti^za között lévő magyar sztyeppét.
Fegyveres kísérettel utazott Kecskemétre és további úticélpontjaira. Betyárokkal
nem találkoztak, mert azok már előzőleg tudomást szereztek arról, hogy fegyveres
kísérettel utazik. Továbbiakban azt írja feleségének, hogy Szolnok vegyes lakosságú
kis város vasúttal és hajóállomással. Részletesen beszámol a szállásáról, a szobájába
felhallatszó cigányzenéről, az éneklésről, a fehérnépről, és azok öltözékéről. Megálla-
pítja, hogy „általában jó növésűak, de az arcuk, egypár igazán szépet kivéve, nem
csinos, hajwk fekete, hátrafésülve, copfba-fonva, piros szalaggal viselik. Az asszonyok
vagy zöldes-piros kendőt, vagy arannyal díszíteitt pirosas főkötőt hordanak a fejü-
kön, váltukra, keblükre szép sárga selyemkendőt borítanak, rövid fekete, kék szok-
nyát hordanak, lábukra piros szaityáncsizmát húznék, ami egészen a rvtha alá ér.
Mindehhez sárgás-barna az arcszínűk, szemük pedig égő-fekete. A fehérnépnek egy
ilyen csoportja egészében a színek játékát adja... és öltözetükben minden szín olyan
erőteljes, amilyen csak lőhet. És megérkezésem után öt óra tájban, még vacsora előtt
úsztam a Tiszában, láttam hogyan táncolnak csárdást és sajnálom, hogy nem tudtam
a csodálatos alakokat lerajzolni Neked. Vacsorára paprikéscsinkét, halat ettem és
ittam az egészségeidre, most pedig 'lefekszem és ailszom, ha sikerül a cigányzene mel-
lett." (Weixlgartner: August Pettenkofen. 78. 1.)

A levélnek ezek a részletei számunkra különösen jelentősek azért, mert meg-
e'evenítik a múltszázadi Szolnok színes tarkaságát és egyúttal megmagyarázzák,
hogy mi az, ami Pettenkofent — aki azidőben járt Szolnokon — idevonzotta.

Első látogatása után Pettenkofen mély benyomásokkal távozott a kis mező-
városból, ahol főképen három téma ragadta meg a figyelmét: a vásárok, a cigányok
és a parasztok lovakkal. Korai képeit hosszas tanulmányok előzik meg, érződik raj-
tuk a bécsi iskola rajzos előadása, a biedermeier édeskés modora, regényes mozgal-
massága. Fejlődését elősegítette, hogy Parisban is járt, ahol megismerkedett a kifej-.
lődött realista művészeti iránnyal, ami képeinek szabadabb, festőibb előadásmódját
jelentette, és megerősítette benne a Szolnokon látottakat.

Szolnoki tartózkodásai általában rövidek, legfeljebb 1—2 hónapos időtarta-
múak. Látogatásai rendszerint a legmelegebb nyáron és kora őszön történtek. Az itt
eltöltött rövid idő alatt számos rajzot és vázlatot készít. Szorgalma és termékenység?
saját leveleiből is kitűnik, az egyikben pl. azt írja, hogy amikor két hónapot volt
itt, 2 vagy 3 hétig állandóan esett, dörgött, felhős volt az ég, már nem volt kedve
maradni. „Mégis mintegy 100 képre való anyagot hoztam, amelyeket hajszál pontos-
sággal, a legrosszabb időben is a nap minden percében gyűjtöttem". Ebből a levélből
megtudjuk azt is, hogy képeinek nagy részét azután Bécsben dolgozta fel, szolnoki
tartózkodása csak a kép- és tanulmány anyagot jelentette számára.

1851—1881-ig 30 éven át majdnem minden évben felkereste a várost. Képein
hűen, szorgalmasan adja vissza az alföldi népnek minden mozzanatát. A már emlí-
tett három főcsoport köré gyűjthető témáit rengeteg változatban dolgozta fel. A
cigányok festése legkedvesebb témái közé tartozott. Ismertek a kóborló, vándorló
cigányakat ábrázoló képei, és szinte megrázóak az elhagyatott, ruhátlan, piszko",
cigánygyerekeket bemutató festményei. A nagy hetivásárokat általában a piac vala-
melyik sarkából rajzolta, vagy rögtön le is festette. Ezek élénken szemünk elé tár-
ják a zöldség-, gyümölcs-, edény-, stb. árusokat, a szekereken jövő parasztokat
és pontosan felismerjük rajta ma is a városnak egy-egy pontját. Színes változatos-
ságukért, keleties ízükért itthon és külföldön is nagyos szívesen vásárolták képeit.
Alkotásai tehetségénél, alapos felkészültségénél fogva magasan kiemelkednek kortár-
sai közül. Nála ritkán van irodalmi tartalma a képnek. Művei a későbbi években
festőibb kifejezést nyernek. Elért eredményeit jórészben Szolnoknak köszönheti. Fes-
tészetében határozott fejlődés látható az impresszionizmus kitejezési módja felé. A
magyar pusztát megjelenítő képeivel lett ismertté és külföld részben ő általa ismerte
meg a sokat emlegetett magyarországi „betyár-világot".
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Hírnevének, hatásának, Vonzóerejének következtében sak osztrák és mágyát'
festő is keresi fel Szolnokot. Osztrák követői elsősorban Pettenkofen baráti köréből
ismeretesek. így tudunk a fiatalon elhunyt Johann Guilbert Raffaltról. 1863-ban
Pettenkofennel együtt járt Szolnokon, sok hozzá hasonló műve van, de annak mű-
vészi ereje hiányzik belőle. Jelentős festő Kari Müller, aki Kari Blaasnak segített a
fóti freskókat megfesteni 1861-ben és 1862-ben, tehát egyházi festőnek indult, és mint
„orientalista" festő végezte. Később Pettenkofennel igen jó barátok lettek, Szolnok
hozta őket egymáshoz közelebb. Keletre irányuló vágyódását a 60-as években Szol-
nokon elégítette ki. Itt festette ugyanis egyiptomi képeit, keleti ruhákba és drapé-
riákba öltöztetve a cigánylányokat, a Tisza partján a Nílusé helyett. Mintegy 10 évig
dolgozott még itt, mesterét témákban és festési módban szorgalmasan utánozta. Meg
keli emlékeznünk Pettenkofen szolnoki szállásadójáról, Müller Adolfról is. Eredeti
foglalkozása városparancsnok volt, és csak a sok nála lakó piktortól kapott kedvet
maga is a festéshez. Nem egyszer saját képei alá Pettenkofen nevét írta — bizonyára
jobb áron kelt így el — a pesti képtárban még az 1910-es években is található volt
egy Müller által festett, szolnoki piacot mutató kép Pettenkofen neve alatt. Ottó von
Thoren, a neves állatfestő is sokszor látogatta meg az Alföldet. Osztrák tisztként
került Magyarországra, és a 49-es hadjárat emlékeként 1859-ben Bécsben ki is állí-
tott jeleneteket a magyarországi hadi epizódokból. Pettenkofen ösztönzésére jött le
Szolnokra, ahol sok pusztai képet festett. Hírnevét jó állatábrázolásai szerezték
meg. Abban az időben járt még Szolnokon fíeinrich Láng és felesége, Tina Blau.
Mindegyikőjük naturalista festő, akik már hátat fordítottak a műterem-festészet-
nek, és figyelmüket a táj és annak állatvilága felé fordították. Ők a napfény-festé-
szetnek előfutárai voltak, akiket Szolnok csak mint téma, mint néprajzi különleges-
ség érdekelt. Eljöttek, és megragadták őket a Tisza kanyarulatai, füzesei, az Alföld
különös felhőképződéseivel, a zagyvaparti tanyák, vagy a szolnoki Tabán zeg-zugos
utcái a halászok öreg házaival, melyek között az idegen bizony könnyen eltéved.

Nemcsak ők jöttek szívesen Szolnokra, hanem a város lakói is szívesen lát-
ták őket. A cigányváros „érdeklődött" irántuk a legjobban, ugyanis a festők magas
napidíjjal fizették modelljeiket. Nemrégen halt meg Nana György, a festők gyakori
cigánymodellje. Tőle tudtuk meg, hogy a 70-es években Pettenkofennek ő volt az
egyik modellje és gyakran a szerszámhordozója. Visszaemlékezett arra is, hogy
Pettenkofen festés közben nagyon komoly volt és sohasem beszélt. Nana György
büszkén emlegette, hogy a Biharit híressé tevő „Bíró előtt' című festménynek is ő
volt a modellje.

összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy Pettenkofen az Alföldet, mint
festői témát felfedezte mind az osztrák, mind a magyar festők számára, és ezzel elő-
segítette életképfestészetünk egészségesebb irányba történő fejlődését. Ezt a későb-
biek folyamán a Szolnokon levő magyar festők és a szolnoki művésztelep tagjai
fejlesztették tovább.

Keszegh Istváwné Krámer Márta
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, tudasd meg,...
— Ax 18OS—20-as jászapáti parasxtmosgalom verses krónikája —

A Jászkunság történelmének küzdelmes eseményeiből számos emléket őriz
a szolnoki Állami Levéltár gazdag iratanyaga. Az a nép, amelyet 1702-ben a bécsi
udvar a német lovagrendnek elzálogosított s amely szívós küzdelemmel és áldozattal
1745-ben, a redemptiókor szabadságát visszanyerte, nehezen tűrte a zsarnokságot,
jogtalanságot, de nem nézte el az elöljáróság korrupt életét, visszaéléseit sem. Az
1800-as évek elején Jászapátiban Ozoróczky János nótárius és Antal József főbíró
botrányos életmódja, visszaélései joggal váltották ki a jászapáti lakosok felháboro-
dását és tiltakozását. A Tanács és a Kerületek a hatalom eszközeivel próbálták a
mozgalmat lecsendesíteni és a vezetőket hallgatásra bírni.

A jászapáti tanács 1812. június 19-én tartott gyűlésének jegyzőkönyvében
olvashatjuk: „258. Nemes Tajthy Istvány fellázittya az lakosokat, ...azokat Nemess
Kiss Ferencz istállóiában öszve gyüjté, velők tiltott conventiculumot tartott, s közü-
lök magával délutáni könyörgés után ednéhányat az Város Házához erővel jelvisz,
ottan előbb az udvarban, azután a Tanács Házban zenebonáskodik, láfmázik a Ta-
riátsi végzés és Nótárius ellen illetlen szavakkal és kifejezésekkel ki kel..." (XIV.
Prot. 154. stb.)

1812. július 13-i bejegyzés szerint pedig azt olvashatjuk, hogy: „259. Nemes
Tajthy Istvány, a 258-ik szám alatt foglalt ki tételhez képest, az Tekintetes Nagy-
ságos Deputatió által is nép lázitónak lenni találtatván, ellene ugy néplázitó társai,
nevezetesen Ns (nagyságos) Tajti 'Máté, Dósa Pál, Dósa György, Nagy G. Imre és
Szabari István, ellen is az Tettes (tekintetes) Ns Distriktwsok (kerületek) által, az
itten előadott Tudósításra Fiscaüs Actió (széksórtési per) kegyesen rendeltetik."

Az 1813. április 21-i jegyzőkönyvből láthatjuk, hogy még több lakos ellen
indítanak eljárást: „261. Hogy a már egy esztendőiül fogva városunkban egy némely
nyughatatlan lakosok által megháborittatott Tsendességnek, Békességnek helyreállí-
tása kedvéért az azon Tumultuósusok ellen folyamatban lévő Fiscalis Perben, a leg-
közelebb ... sententia (ítélet) hozattatni és a tavali zenebonának újonnan írásban lett
megújításáért a már citálva lévők, és az azon Instantiában (kérelem) ailólirottak, ne-
vezetesen: Ns Kiss Ferencz, Tajti János, Balajthy Mátyás, Kiss András, Utassy
András meg büntettetni rendeltessenek ..."

1813. május 3-án „Nagy G. Imre, Szabary Istvány, Bárdos Mihály polgári
sorsú lakosok .. • vasra verettetni és Jászberényben ... küldettetni rendelteinek."
Az összes lakosokat pedig felszólítják, hogy akiket „ . . . nyughatatlankodni tapasz-
taltatnának, azonnal minden személy válogatás nélkül..." hasonlóképpen Jászbe-
rénybe kísértetni rendelik.

Egy hónappal később, 1813. június 3-én meghozott ítéletből olvashatjuk,
hogy: Nemes Tajthy István... már 1805-ik esztendőben Xber (december) Holnap-
nak 22-én Jász-Apáthy Várossának példa nélkül való botránkoztatással lázzadásra,
a Felséges Rendelések ellen való ellene-állásra, szóval a Törvényes Elöljáróság ellen
nyilvánvaló párt ütésre gerjesztette, az össze csoportosodott népnek, fel rudalása miatt
botránkoztató tetteiért . •. Tajthy István ugyan, kinek erkölcstelen nyughatatlan-
sága a Társasági békétlenségnek métellyét Jász-Apáthy Várossában a köz tsendes-
ségnek és bátorságnak valóságos meg zavarodásával el tenyésztette... Azért is több-
ször meg nevezett Tajthy István, elő számított vétkeiért mint a köz Társaságnak ve-
szedelmes tagja... Jász-Apáthy Várossábul és annak határaiból ezennel és végképen
ki tiltattni és •kiköltöztettni rendeltetik." Tajthy Mátét, Tajthy István testvérét,
hasonló vétkekért félesztendei rabságra ítélik.

Mielőtt a többi vádlott ítéletére rátérnénk, nézzük meg azt a verses króni-
kát, amely a sokszáz oldalra rúgó büntetőper anyagából került elő a szolnoki levél-
tárban. (1812. BP. 16, 3, 1 Tajthi István ?<s Máté, Dósa György és Pál elleni crimi-
nalis per.)
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Ezer nyótz száz huszadiikban ránk szát dlsrittus har.iggal| demld adig ügyekezet hogy engemet törbfn
ejtett, 2 De kevés volt az han|nagygya gyalogsággal ránk rohana a/, lovasoik közé ada jászbirinybe be-
ha| j tata, 3 Még ot sem szűnt meg haragja kezem lábam tette vasba bereikesz|tett egy szobába szem
az Fét látt 4 ó l é t i b d t

|j g g gja m l á m tette vasba bereikesz|tett egy szobába szemem
az nap Fét sem látta, 4 ó szerelmes én istenemi szabadíts fogságbúl engem gátó d meg az ellen-
sitjem ne had én árva feje|met, 5 Nem tagadom hogy vettettem a tanátsnaik fejit vettem egygyet| kö-
zii!e 'kivetlem noha érte megszenvedem, 6 ozorótzJiI nyakassá|ga a megátalkodólsága hajtott harami-
jaságra, 7 Ha ö is mint antal jós|ka magát megalázta volna meg nem húrtzóltatótt volna de áris|-
tómba ment volna, 8 De magát megfeszítette fejszét púsikát vet ke|zébe liógy a népet megi-emiszsze
de azzal még éllesztette, 9 Az dis|riiktúst betsiilletbe a felségnél vesztegette köszönye néiki nem
más|naik |palat inus | nem a szegény laikóssagnak. 10 Panaszinkat a királynak| nyújtotta néki |nem m á |
és málnáik disriktúsnak ikapitánynáik pala|tinúsnak magának, 11 Tizennyőtz hónapot tenne mig tajti
istvány sür|gette ozorótzki ászt nevette hogy ö kintsel pizzel győzte, 12 Mindenfelé volt embere
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Ezernyolcszazhuszadikban
ránk szállt distriktus haraggal,
de mind addig ügyekiezett,
hogy engemet tőrbeejtett.

De kevés volt az hadnagya,
gyalogsággal ránk rohana,
az lovasok közé oda,
Jászbirinybe behajtata.

Még ott sem szűnt meg haragja,
kezem-lábam tette vasba,
berekesztett egy szobába,
szemem az napfényt sem látta.

Ó, szerelmes én istenem,
szabadíts fogságbul engem,
gátold meg az ellensígem,
ne hadd én árva fejemet.

Nem tagadom, hogy vétettem,
a tanátsnak fejit vettem,
egyet közüle kivettem,

noha érte megszenvedem,
Ozorótzki nyakassága,
a megátalkodottsága
hajtott haramijóságra.

Ha ő is, mint Antal Jósku,
magát megalázta volna,
meg nem hurcoltatott volna,
de áristomba ment volna.

De magát megfeszítette,
fejszét, puskát vett kezébe,
hogy a népet megrémíssze,
de azzal még élesztette.
Az distriktust becsületbe
a felségnél vesztegette;
köszönje néki, nem másnak,
nem a szegény lakosságnak.
Pamaszinkat a királynőik
nyújtotta néki és másnak:
distriktusnak, kapitánynak,
palatínusnak magának.
Tizennyolc hónapot tenne,
míg Tajti Istvány sürgette;
Ozorótzki azt nevette,
hogy ő kinccsel, pízzel győzte.
Mindenfelé volt embere,
aki ölet védelmezte.
Harmadfél esztendő lenne,
hogy Tajti Istvány szenvedne,
de az isten segítette,
mindenkor szüntelen kérte.
Aki látja ezt csudái ja,
szenvedésünket sajnálja,
isteniül jutalmát várja.
Hogy ez helybenhagyattasson,
én ennek okát adhatom:
rajtam- történt és másokon,
sok jó felebarátomon.

Ki hallotta hírit a jász vármegyének.
Zagyva partján lévő setét temlecének?
Foglyok vannak benne, szabadulást várnak,
szabadulás előtt sentenciját kapnak.
Kedves apám, anyám, mért meg nem öltetek
abban az időben, melyben neveltetek?
de talán véltétek, hogy lesz örömetek,
vagy ha én felnyövök, bennem gyönyörködtök.
De most már látjátok végső romlásimat,
hóhérnak pallossá rontya le tagomat,
hóhér pallossátul a szívem is reszket,
éjjeli álmomban gyakorta ébredek.
Csengesd meg, bungasd meg temlecem rostélyát,
hagy halljam még egyszer gyöngy nyzlved szólását,
mert az temlectartó kiadó násznagyom,
ki-s bejáró hajdú az én kalahuzom.
Csúszó-mászó férgek beszélgető társam, ,
Csúszó-mászó férgek az én hálótársam.

aki ötét védelmezte, |ml 13 Harmatfél esztendő lenne ríógy tajti istvány szenvedne de az isten ?e
gitete mindékor szüntcl|en kérte, 14 Aki látja észt tsudálylya szenvedésünket sajnálylya| istentül ju-
talmát várja, 15 Hogy ez helybehagyattasson én en|nefc oikát áthatom rajtam törtit és másokon sok jo
felebarátomon! Ki hallotta liirit a jász vármegyének zagyva partyán lévő setét tem|lctzcéncik, fog-
lyok vannak benne szabadulást várnak szabadulás elöt| sentencéját ikapnalk, Kedves apám anyám mért
meg bungasd mcg| temletzem rostélylyát hagy halylyam még ctzter gyögy nyelved szól|lását. Mert az
ín\ felnyöviVk bennem gyönyörköttölk. De már most látytyátók végső rómlásim|mót hóhérnak paV'ossa
rrtntya le tagomót. Hóhér pallossátú) a szivem| Is reszlket éjeli álmomban gya'korta ébredek, Csengés i
meg búngasd meg| temletzem róstélyát hagy halylyam még etztzer gyögy nyelved szól|lását, Mert n?
talmát várja, 15 Hogy ez helybehagyattason én en|az| én íkalahúzom, tsúszömászó férgek beszélgető
tinóm t*M«z«roá«Z(5 fér|gek az én hálótársóm,...
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A verses krónika jól megvilágítja a zendülés okait, szereplőit, akiket Tajthy
Istvánhoz hasonló súlyosan büntettek.

„Ezeknek rendiben Nemes Dósa Pál és Dósa György ... az előbbeni vétkes
lakosokkal rész szerint egyet értvén, úgy Helybeli Törvényes Biráikat meg vetvén...
a függetlenségre mind lázitó szavaikkal, mind cselekedeteikkel botránkoztató példá-
kat nyújtottak... mely vétkeikért Dósa Pál ugyan 3 Halnapi, Dósa György pedig
fél esztendei rabságra itéltettnek..." S mivel „ a megnevezett s-meg ítéltetett
Liakos Társaikkal egyet értvén magákat ugyanazoknak vétkekben ejtették; azért is
Nemes Kiss János ugyan három holnapi rabsággal. Szabari István pedig ugy Nagy
Imre és Bárdos Mihály eltöltött rabságaiknak méltó büntetésökben tett tudattatása
mellett egyenként 30 és 30 pálcza ütésekkel fenyittetni rendelteitek."

Végül Utassy Andrást 3 hónapi rabsággal, Lados Pált 25, Káli Pált és Berdó
Kiss Istvánt 30—30 pálcaütéssel büntetik.

Tajthy Istvánt nemesi származása miatt csak nádori ítélettel tudták fog-
sággal büntetni. 1813. december 31-én a kerületi főügyész értesíti a jászapáti elöl-
járóságot, hogy „ . . . az Felséges Consilium Tajthy Istvánt a szegedi javító házba
küldi, hová kedden megy, felesége tehát ruhát és más útravalót készítsen".

A börtön szenvedése sem tudta megtörni' Tajthy Istvánt és Mátét, mert
1816. október 7-én panaszuk megvizsgálására Jászapátira érkezett deputációnak
„hátat fordítván, nagy nyersen, nyakasán ezen szavakra fakadt: — El megyek a
Palatínushoz meg tudni, hogy miért raboskodtam'!'."

Az események további ismertetéséhez érdekes adatot találunk a szolnoki
múzeumban őrzött Hild Viktor „Jegyzetek a Jászságról" című kéziratos művének 1.
kötetében (232—235 p.). A 90-es években Jászapátin az akkor 73 éves Hubay Ferenc
ny. tanító a lázadásról a következőket mondja: „Ozoróczky János főjegyző... köny-
nyelmű embereknek pénzt adott költsön és azután kamatban elszedte a földjüket...
Ozoróczky jegyző ha katonát szabadított a parasztnak azt szokta mondani: — Ugy
nézz engemet mint Megváltódat! — Ennek elment a híre és kezdték Ozoróczkyt
mindenütt „apáthii Krisztusnak" nevezni. így folyton nőtt az elégedetlenség..."

Az 1813-as zendülés elfojtása után a Tajthyak próbáltak az igazuknak ér-
vényt szerezni. Végigjártak minden fórumot Budán, Pozsonyban és Bécsben, de
hiába. „A Tajthyak azután folyton szítottók az elégedetlenséget és éjjelenként a
kertek istállóiban összejöveteleket tartottak. Időközben voltak a hevesmegyei alis-
vánnál is, de az megmondta nekik őszintén, hogy ezen nem lehet segíten, ha pedig
lármáznak, akkor előbb-utóbbi meffisszák a levét."

1819-ben néhány jászapáti lakost kihágás miatt Jászberénybe vittek a bör-
tönbe. „Ezen zúdultak fel 1820. július 31-én reggel és 300—400-an a városházára
jöttek vasvillával, botokkal és követelték, hogy eresszék ki társaikat. Tanácsbeliek
szétugrottak. Id. Antal József főbíróért a lakására mentek és börtönbe vetették, az-
után Ozoróczky János lakására mentek, ez magára zárta az tajtót, de masviU&vaí
rátörték, kötelet kötöttek a derekára és mint a medvét az utczán hurczolták •körül.
Tajthy István azonban a haláltól védte meg, mert vagy agyon verik, vagy egy ve-
remben égetik el. Mikor már a hurczolást megunták, börtönbe vetették. .. A felkelők
pedig megszállva tartották a városházát... Tervük az volt, hogy a lázadással ma-
gokra vonják a magasabb fórumok figyelmét... és így szabadulni fognak a teljesen
meggyűl&lt tanátstól..."

Közben megérkezett Jászberényből Horváth Péter alkapitány és a nép
„ . . . kinyitotta az egyik börtönt, kötélen kihúzta Ozoróczky jegyzőt és úgy hur-
czolta ... elé, e szavakkal számolva be: — No, Uram, itt hozzuk az apáthii Krisztust!
— Horváth Péter erre szükségesnek látta, katonásodat rekviráhvi". Néhány nap
múlva meg is érkezett 500 gyalogos és 800 lovas. A lakosságból száznál többet össze-
fogtak és a város főterén megbotoztak és mintegy 30—40 embert megvasalva Jász-
berénybe vittek. Alig szabadult meg egyik is 1—2 évnél hamarabb.

Ezzel véget is ért a jászapáti mozgalom, amely legalább azt eredményezte,
hogy Ozoróczky felsőbb utasításra lemondott az állásáról és elköltözött Jászapátiból,



A jászapáti parasztmozgalomhoz hasonló megmozdulás más megyéből is
ismeretes e korból, de számunkra különös jelentőséget nyer a közölt verses krónika
és az azt követő népdalszöveg miatt, mert irodalomtörténeti és néprajzi szempontból
nemcsak a Jászkunság, hanem az egész Alföld területéről is igen kevés ilyen anyag
ismeretes.

Ha a közölt facsimilén az írást megfigyeljük, azt látjuk, hogy az első 22
sort más kéz írhatta, mint az utána következő 11 sort. Különösen meglátható ez a

gy-betűknél, de az első rész írója a sorvégi szétválasztásoknál is többször goromba
hibát követ el. A szövegeket vizsgálva is élesen elkülönül a két rész. Az első 8-as
szótagszámú négysoros versszakokra osztható, mint azt a szöveg közé írt számok is
jelzik. Ennek alapján közöljük versszakokra bontva a mai tájnyelv, de a szöveg-
hűség miatt az egész szöveget is eredeti tördelés és helyesírás szerint. (A függő-
leges elválasztójelek a sorvégeket jelzik.) Valószínű, hogy a verses krónikát sokan
énekelhették, de leírója a 6., 12. és 14. versszak minden sorára nem emlékezett.
Kár, hogy ezid€;ig nem sikerült megállapítani az íróját, mert szép költői alkotás.

A második részben közölt ballada népköltészetünk gyöngyszemei közé sorol-
ható. Keletkezési ideje visszanyúlhat egész a XVII. századig, de a nép "ajkán fenn-
maradt a múlt század első harmadáig. S nem véletlen, hogy Tajthy István szenve-
dését megörökítő versszakok után ősi fájdalom ősi hangja csendül fel a ballada
soraiban. Változatainak, esetleg dallamának megtalálása a jövő kutatás feladata.

Kaposvári Gyula
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A KECSEGE
Az elmúlt évszázadban — mikor Vásárhelyi Pál és munkatársainak termé-

szetátalakító munkájával a Tisza kanyargós futását a mérnöki tudomány megrövi-
dítette azzal a céllal, hogy az árterületek felszabadításával a termő vidékek nagy-
ságát megnövelje, — a Tisza életében nagy változások történtek. Az egykor igen
híres halgazdagságú Tisza halaira sanyarú napok következtek. Az árterületek csök-
kenésével az ivó-helyek szinte megszűntek, és a halászok csakhamar megérezték a
halállomány elszegényedésének következményeit. Már-már csak az öreg halászok
ajkán hallatszik a régi halászélet dicsérete, a halbőség, a Dunából feljövő halak
sokasága, a tiszai halsk kiválósága, a tiszai halételek nagyszerűsége. Kormányzatunk
mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tisza halgazdagságát fokozza, népünk
élelmezésében való jelentőségét visszaállítsa. Ezért fordul ma érdeklődéssel gazda-
sági életünk a halászat problémái felé. S mi, akik a Tisza mentén élünk, érdeklő-
déssel figyeljük folyóink élővilágát. Legnagyobb az örömünk akkor, ha asztalunkra
kerül a Tisza egyik titokzatos lakója, legízletesebb húsú, szálkátlan halunk, a
kecsege (acipenser rwlhenus L.).

A „kecsege" legősibb szavaink közé tartozik. Finn-ugor őseink már az ős-
hazában ismerték ezt a hailat, s elnevezését vándorlásaikban magukkal hozták.
A Fekete- és Káspi-tengerbe ömlő oroszországi folyókban mindenütt megtalálható
és az ottani őshazában élő halász-vadászó eleink gyakran találkoztak ezzel a hal-
fajtával, írásban először az 1493—96. évekről szóló „Egri püspökség számadásai"-
ban látjuk a kecsege elnevezését ,.ketschege" formában. E számadásnak eredetije
a Bécsi Levéltár tulajdona. A későbbi időben az Országos Levéltár oklevélgyűjte-
ményében az Í514-, 1517- és 1519-es évekből vannak róla feljegyzések.

Igen érdekesen emlékezik meg a kecsegéről Gáti István Pozsonyban 17:18-
ban megjelent természetrajza: „Az a' különös van benne, hogy a' homokos fenekű
vizeknek örvényeiben és sárban szeret lakni, és olly könnyen enged a' fogásnak,
hogy ha tsak az orra akad is a' hálóba, bátor egész teste kívül maradjon, ki nem
rúgja magát a' hálóból, hanem kifogattatik. A' Szamosnak és Tiszának bőv lakosai
vágynak e' félék, De g,' Tiszába ritkán jőnek fellyeb Újlaknál, meg-esik, mind az
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áltat, hogy néha Szigetig is fel-jőnek, még pedig nagy bővséggeí." (216. o.) Azt írja
továbbá, hogy „sokszor egész táborral elvándorolnak, mint a' kétségek 1767. az al-
földről, Tiszából fel-takarodtak ide is Máramarosba, Marosból Szamosba, úgyhogy
ízül sé találtatott ez oda alatt". (188—189. 1.)

A későbbiek folyamán természetesen sokkal bővebben megismertük a ke-
csegét, életmódját és szervezetét. Hermann Ottó kiváló tudósunk a „Magyar halá-
szat könyve" című munkájában összefoglalja mindazt, amit a korabeli tudomány
megállapított erről a halról. Ma is vannak azonban e halfajta életében kikutatni
való részletek, és sok apró problémát még homály borít.

A kecsege a vértes halak osztályába, a tokfélék családjába tartozik. A vér-
tes halak ősei a földtani ókorban, a szilur korszakban alakultak ki, helyesebben
ebből a korból származó kőzetmaradványokban találjuk meg a vértes halak ősei-
nek lenyomatait. Az első halakon a gerincoszlop helyén még csak gerinchúr jelent-
kezik. A gerinchúrból alakult ki a gerincoszlop úgy, hogy egyre több porc, majd
csont lépett helyébe. Az ezelőtt kb. 350 millió évvel kialakult vértes halak utódai
közül sokan a mai napig is megtartották gerinchúros alakjukat. Ilyen a tokfélék
családja, s köztük a kecsege is. Tehát a kecsege vértes hal, amelynek gerincoszlop
helyett gerinchúrja van. Testének, szilárdságát, a gerincoszlop helyett, a -felületét
borító vértek adják meg.

Az előbbiekben említettem, hogy a Fekete- és Káspi-tenger vízterületén
található. Ivás idején a fajfenntartási ösztön hatására — a többi tengeri hallal ellen-
tétben — sűrű rajokban úsznak felfelé a Dunán, leküzdve a Vaskapu és a Kazán-
szoros sebesfolyású és örvényes vizeit, és felhatolnak a Duna mellékfolyóiba. így
kerülnek a mi Tiszánkba is. Látni fogjuk, hogy a biológiai körülmények megválto-
zása milyen hatással van ennek az eredetileg tengeri halnak életmódjára.

Vizsgáljuk meg az állat szervezetét! Teste nyújtott hengeres. Orra hosszú,
árformán hegyesedő, de egy kissé lapított. Fekőajka keskeny, kissé beöblösó'dött,
az alsóajka fejletlen, középen megszakított. A szájnyílás szűk, kinyújtható cső-
alakú. Ez kapcsolatban áll táplálkozási módjával. A szájnyílást csont- és porcdarab
merevíti, amely a visszafejlődött állkapcsi darab maradványa. Foga nincs.

Testén 5 jellegzetes csontlemez-sor — „vért" — fut végig, melyek közül
egy sor a hát közepén a hátul álló hátúszóig helyezkedik el, egy-egy sor az oldalakon
a kormányúszókig, egy-egy sor a hasszélekjen a hasúszókig. A vértek kiemelkedőek.
és hegyes, éles csúcsban végződnek, ami a ragadozók ellen kellő védelmet nyújt.
A ragadozó halak az éles, hegyes vértekkel rendelkező kecsegéket csak sikertelenül
támadhatják meg. A vértek elhelyezkedése miatt a hal keresztmetszete ötszögletfl.
A vértsorok a fejtől kezdődnek, az elsők alig emelkednek ki, de hátrafelé egyre
nagyobbodnak. A legnagyobbak a háton futó vértek, majd nagyságuk újra csök-
ken a farok felé. Legmagasabb a negyedik vért.

A mellúszók háromszög alakúak, és hatalmas csontsugarat viselnek. A fark-
vagy kormányúszó félszárnyú, azaz a felső íve nagyobb. •

A hal színe a háton szürkés-fekete, vagy sárgásbarna, az oldala világosabb
árnyalatú, a hasaalja szennyes fehér. A vérteknél világos csík húzódik végig. A
mellső úszó enyhén vöröses szineződésű, a többi úszója palaszürke.

Békés természetű hal. Táplálékát a vi-
zek fenekén keresi. Szájállása is a folyó
ferdékéről való (táplálkozásra beirendezett.
Béltartalmának vizsgálatából 'megállapítható,1

hogy apró, puhatestű rovarokkal, apró rákok-
kal, fonálférgekkel, de a Tiszában legfőkép-
pen a tiszavirág (Palingenia longicauda Oliv.)
álcájával táplálkozik, a kérész-lárvával, vagy Kérész-lárva
röviden kérésszel. A Tisza virágzása, amely
nálunk rendszerint június hónapban következik be, az egyik legszebb látványosság a
folyó életében. Ilyenkor történik a kifejlett kérészek nászrepülése és petelerakása, majd
pusztulása. A kérészálcák az agyagos tiszapartok szivacsszerű lukacsaiban fejlőd-
nek ki. A víz felszíne fölé jutott járatokat azonban a lárvák elhagyják; a vízállás
változásával ők is változtatják helyüket. A kecsege hosszú, hegyesedő orrával a
kérész-lárvát a lyukból ki tudja piszkálni, táplálékát először a farkával üti meg, s
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aztán veszi a szájába. Ennek bizonyítéka az is, hogy nagyon sok esetben farkánál
fogva akad horogra.

Vándorló, csapatosan járó hal, amint azt már Gáti István is megállapította.
Ahol egy fogható belőle, ott több is tanyázik, keresi táplálékát. Általában sebes-
folyású, vagy örvénylő mély vízben tartózkodik, de vándorlása közben a lapos,
homokos padokat is felkeresi. A Tiszában a mély, sebesfolyású, agyagosfenekű
helyeken ívik. Ott, ahol érett ikrás, vagy tejes kecsege fogható, bizonyosra vehető,
hogy a közelben ivó-helye van. A lerakott ikrák nyálkás, ragadós anyaggal vannak
összefogva, amellyel odatapadnak a talajhoz, úgyhogy azt a sebes víz sodra sem
tudja elmosni. A gyorsfolyású mély víz több oxigént tartalmaz, és ez feltétlenül szük-
séges az ikrák keléséhez. Állóvizeink, mesterséges tavaink ezért nem alkalmasak a
szaporodására.

A Tisza Szolnok környéki szakaszán általunk ismert ívóhélye Vezseny
község alatt van. Vezseny. Tiszavárkony és Martfű környékén állandóan fogható
kisebb-nagyobb mennyiségben. Egy horgász, jó alkalmat kifogva, 30—40 db méretes
kecsegét is foghat egy nap alatt. Ha a halászok lapscló hálójukkal (nagy kerítő-
háló) egy-egy vándorló rajt elfognak, mázsaszámra szedhetik ki a vízből.

Említettem, hogy a kecsege a Fekete-tengerből származik a Dunába és a
Tiszába. Vándorlása közben a Balatonba is eljut. Éppen vándorlása vizsgálatánál
merült fel a legtöbb eldöntendő probléma. A vándorlás ideje, távolsága még nem
teljesen ismeretes. Erősen vitatott tény az is, hogy a kecsege visszavándorol-e a ten-
gerbe. Az, hogy bármelyik évszakban állandóan jogható, azt bizonyítja, hogy már
teljesen édesvízi hallá vált. Természetesen itt szükségesek a további vizsgálatok.
Hogy vándorlása idejéről, távolságáról megbízható képet kapjunk, az egyes kifogott
példányokat megjelölik, majd visszaeresztik. A jelölés alumíniumlemezkevel törté-
nik. A háton vonuló második vért alatt késsel átszúrják a halat, vigyázva arra,
hogy nemesebb részt meg ne sértsenek, a nyíláson átfűzik az alumíniumlemezt,
amely összehajtva olyan állapotba kerül, hogy a halat mozgásában és fejlődésé-
ben nem akadályozza. A lemezen megtalálható a jelölés helye és éve. Ha a hal zsák-
mányul esik, fontos adatokat nyerhetünk súlyának gyarapodásáról, fejlődéséről,
vándorlásáról. A halak megjelölése után a halászati szövetkezetek, valamint a hor-
gászok figyelmét felhívják arra, hogy a kifogott jelölt halak adatait jegyezzék fel,
és azután eresszék vissza ismét a vízbe, hogy a jelölt hal továbbfolytassa szerepét
a jelentős népgazdasági tudományos kutatásban. Ezt a jelölési módszert a Közép-
tiszai Horgászegyesületek Területi Intéző Bizottsága kezdeményezésére a szolnoki
horgászok is bevezették. A megjelölt halak adatait természetesen be kell jelenteni
a jelölő szervnek, amely erről statisztikát vezet. Ez évek serán helyes képet fog ki-
alakítani a vitatott kérdésekről. Jelölésre alkalmasak a méreten aluli kecsegék,
amelyeket kifogás után úgyis vissza kell engedni a vízbe. Igen fontos azt a tényt
is megvizsgálni, hogy pl. a megépült tiszalöki duzzasztómű milyen hatással van a
kecsege vándorlására, a duzzasztó halkapuján felmegy-e a kecsege a felső vizekre,
és a Tisza felső folyásánál fogott kecsegék ilyen felvándorolt alakok-e, avagy a
fent maradt állományból valók.

A kecsege kitűnő ízú, csonttól és szálkától teljesen mentes húsú hal. Nem
nő meg I m-nél nagyobbra és 12 kg-nál nehezebbre; rendesen jóval kisebb. Szolnok
környékén a nagyobb példányok főleg májusiul júliusig foghatók. A kecsege kiváló
tulajdonságait, mint említettem, már őseink is ismerték, s ezért többizben megpró-
bálkoztak tenyésztésével és szaporításával. A XVII. században Szalárdi János Siral-
mas Krónikájában megemlékezik arról, hogy I. Rákóczi György fejedelem Sáros-
patakról Székelyhíd környékére vitetett kecsegéket, és melegforrásból táplált tóba
telepítette őket. A krónika szerint a kecsegék néhány évig jól megvoltak, de egy
hirtelen felhőszakadás elmosta a gátakat, s ekkor a halak szétszéledtek. Gosztonyi
Mihály a XVIII. században kísérletezett a kecsege tenyésztésével. Leírásában olvas-
ható, hogy a halastóban szépen gyarapodtak, de nem ívtak. Gosztonyi megállapítása
helytálló, a jelenlegi kísérletek is őt igazolják.

A keesege mesterséges tenyésztésével 1869. óta sokan foglalkoztak, de eleinte
kevés gyakorlati eredménnyel. Arnold szovjet tudósnak a kazáni tartományban
hosszas kísérletezés után sikerült az ikráknak száraz úton ixrió megtermékenyítése.
A jelenlegi szovjet szakirodalom bőven foglalkozik a tokfélék (viza, tok, sőregtok,
kecsege) mes'terséges szaporításával, és teljes sikerről számol be. Ez azért lényeges,
mert a világhírű kaviár a tokfélék ikrájából készül.
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Hazánkban ár. Jaczó Imre, a Haíélettani Kutató intézet tudományos miin-1

•katársa 4 esztendő óta foglalkozik s kérdéssel. Rendkívül gazdag kutatási eredmé-
nyeit rövidesen megjelenő könyve fogja ismertetni, azonban már megjegyezhetjük,
hogy teljes eredményt ért el. Az egyre fokozódó halkitermelés utánpótlását a ter-
mészetes szaporulat pótolni már nem tudja az ívás alatti idő fogási tilalma ellenére
és a mérettilalom ellenére sem. (Az utóbbi azt jelenti, hogy a kifogott 40 cm-nél
kisebb halat vissza kell a vízbe ereszteni.) Szükséges tehát a mesterséges utánpót-
lás, amelynek eredménye sokszorosan felülmúlhatja a természetes szaporulatot.
Természetes rnegtermékenyiil?snél az ikraikelés mintagy 25%-os, mesterséges meg-
termékenyítésnél azonban 90° ,,-os eredmények is elérhetők.

A mesterséges megtermékenyítés egyik legújabb módszere, hogy a hím
(tejes) kecsege agya'api mirigyének kivonatával az ikrás kecsegét beoltják. Ennek
eredményeképpen 24 óra alatt az ikrák benne megérnek. Az ikrát a haltól elveszik
—a kecsegének a hasát felnyitják, miután az ikra kivezetője olyan szűk, hogy azt
lefejni nem lehet — és azt tiszta edényben a hím tejével megtermékenyítik. Ez a
művelet azért szükséges, mert nagyon nehéz olyan kecsegét kifogni, amelynek az
ikrája már érett, é? közvetlenül az ikrarakás előtt áll. A megtermékenyített ikrák a
•\iizbe kihelyezve kikelnek. A kikelt zsenge ivadékckat ún. nyújtó-tóba rakják, ahol
megerősödnek, s ezután foH'óvízbe helyezik. A kecsege ivarérettségét 50 dkg-os súly-
tól kezdve, kb. 6—7 éves korában éri el.

A me&terség-i meg'.irmékenyítés és az ikrakihelyezési kísérletek siksre iga-
zolja azt. hogy a tudománynak igzn nagy a jelentősége a termelés támogatásiban.
Ez azért is szükséges, mert a fokozódó szükségleteket a halászat terén is ki kell
elégítenünk. A kecsege fegási lehetőségét a tiszavirágzás mérve is befolyásolja. A
rendelkezésemre álló 4 év horgászati adatai szerint:

1951-ben a horgászok által fogott kecsege súlya . 115 kg
1952-ben „ „ „ „ f, 522 „
1953-ban „ „ „ „ „ 355 „
1954-ben „ „ „ „ „ 454 „

A kecsegének horoggal történő fogása tudást és körültekintést igényel. Ezt
azért tartom szükségesnek elmondani, mert a kimutatásban említett kecsege-meny-
nyiséget majdnem teljesen egyforma számú horgász fogta. A szolnoki Halászati Ter-
melő Szövetkezet adatai nem ismeretesek előttem. Az Országos Halkísérleti Kutató
Intézetnél rendelkezésemre álló adatok azt mutatták, hogy a Tiszában J00%-fcaI
több kecsegét fognak a halászok, mint máshol. Ez bizonyítja, hogy természetes
vizeink Közül a Tiszában található belőle a legtöbb.

A horgászat technikai eljárásairól a következőket szeretném ismertetni: a
kecsege fenékjáró hal, tehát hálóval, vagy horoggal csak fenéken fogható. Felszere-
lésünk könnyű készség legyen, hajlékony, aeélpengés bot, vékony 30—40-es (0 3—
0,4 mm) műanyagzsinór és lehetőleg hosszabb szárú, kisöblű, 3-as horog. A zsinór
végére 3—i dkg-os ólomnehezéket kötünk és a horgokat 20—40 cm-es élőkére köt-
jük. Csaliként tiszavirág-álcát fűzünk a horogra, úgyhogy a horog teljesen burkolva
legyen. Az így bedobott, súllyal ellátott horgok a fenékre ülnek. Ha az ólom a
fenékre ért, a horgászbot orsójával a zsinórt feszesre húzzuk. Ebben az esetben, ha
a horoghoz bármilyen kicsi hal hozzáér, a bot hegye ezt kis ütéssel, vagy húzással
azonnal jelzi. A kecsegének jellegzetes kapása van. A bot végén gyors egymásután-
ban két ütés rezdülését észleljük. A második ütésre gyors bevágással be kell rán-
tani. Ha ezt elmulasztjuk, legtöbbször üres marad a horog, mert a kecsege lelopja
róla a puhatestű kérész-álcát. Az első ütést a farkával méri a csalira, a második
ütésnél szájába veszi a csalétket és azt letépi a horogról. A horognak tűhegyesnek
kell lennie, hogy a hal kemény, porcos szájában megakadjon, és bevágáskor azt át-
üsse, vagy legalább is a horogszakáll a húsba üljön, mert másképpen a hal lerázza
magát a horogról. A botot a kecsege gyors kapása miatt állandóan figyelni kell, és
jó reflexszel kell rendelkeznünk, hegy az ütés láttára azonnal belevágjunk. Ritkán
előfordul az is azonban, hogy a hal felakasztja magát a horogra. Az ilyen fogási esély
azonban jóval kevesebb.

A kilón felüli kecsege. ha magunk felé húzzuk, a vízből 1 m magasra is
kiugrik, és akrobatikus mutatványokat végezve, farkával a zsinórt többször meg-
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ütve igyekszik a horogról szabadulni. A hal vezetését ezért óvatosan kell végeznünk,
mert ilyen módon a vízből való kitörését könnyen ki lehet egyensúlyozni. A kifogott
halat ruhával fogjuk meg, míg a horgot kiszabadítjuk a szájából, mertha puszta
kézzel fogjuk meg, vergődése közben a hátán vonuló éles vértek mély sebeket vág-
hatnak tenyerünkön.

Az elmondottakban igyekeztem mindazokat ismertetni, amelyek a kecsege
életéről, halászatáról lényegesebb tudnivalók. Igaz, hogy mindez nem szükséges
ahhoz, hogy akár roston sült állapotban, akár halászlének elkészítve, jóízűen el-
fogyasszuk, azonban mint jellegzetes tiszai halról nekünk, akik a Tisza mentén
élünk, ennyi ismeretünknek lennie kell. Folyónknak ez a legjobb ízű hala további
kutatás tárgyát fogja képezni, mert nem közömbös az, hogy milyen módszerekkel
tudjuk elérni e htulfajta elterjedési körének bővítését. Kormányzatunk intézkedései,
halászszövetkezeteink munkája, horgászaink dicséretes ügybuzgalma a Tisza halbő-
ségének gyarapítása érdekében egyre komolyabb eredményeket fog szülni és a Tisza
halászatának eredményei el fogják foglalni a megillető helyet népgazdaságunkban.

Nyírő László
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A megye munkásmosgalmi múltjából

A KMP harca a pro letárd ikrarúráérr
és a szociáldemokraták áruló szerepe

(1918. okh — 1919. márc.)

Az 1918-as októberi polgári demokratikus forradalom győzött. A forradalom
azonban nem hozta meg a tömegek által annyira várt döntő változásokat. Nem is
hozhatta, mert e forradalomnak nem volt célja a kapitalista tulajdon és kizsákmá-
nyolás megszüntetése. Hogy azonban még az e forradalom adta lehetőségeket sem
használták ki, ebben, valamint a proletádiktatúráért folyó harc megnehezítésében
óriási szerepet játszott az áruló szociáldemokrácia.

Az SZDP, amely a NT-nek egyetlen tömegbázissal rendelkező, komolyan
számbavehető pártja volt, erejét a forradalom leszerelésére, rendcsinálásra, osztály-
béke hirdetésére fordította, s áruló politikáját demagógiával leplezte. Egyrészt emiatt,
másrészt azért, mert a megyében a szociáldemokrata szervezkedések távolba nyúltak
vissza, a szociáldemokraták sokáig meg tudták őrizni pozíciójukat, elsősorban a pol-
gárság, kisiparosság, de a munkásság körében is. A megye szociáldemokrata vezetői
hűen követték a felső vezetés politikáját. A SZDP vezetőket azonban helytelen lenne
azonosítani a tagsággal. A SZDP befolyását ekkor ugyanis elsősorban annak köszön-
hette, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatására megnőtt a taglétszáma.
Ezek az emberek a sokéves háború borzalmait átélve, az orosz példát látva, pártot
kerestek, mely őket is harcba vezeti. Tekintve, hogy az SZDP volt az egyetlen mun-
káspárt, a felé fordultak.

így jött létre pl. Tiszafüreden is az SZDP szervezet Oláh Márton orosz front-
ról hazatért katona segítségével, és Karcagon is, szintén hazatért katonák kezdemé-
nyezésére.

A megye szociáldemokrata vezetői azonban, a felső példát követve, elhall-
gatják a tömegek szerepét, s nagyhangon csak saját munkájuk eredményének tünte-
tik fel az 1918-as forradalmat, a háború befejezését, s dicsekednek azzal is, hogy mi-
lyen nagy „rendet"' tudtak teremteni. A NT megalakulása után az SZDP Szolnokon
ilyen proklamációt ad ki: „Szolnoki lakosok! Iparosok, kereskedők, gazdák, tisztvise-
lők, nagybankok és nagybirtokosok! Nézzelek szét és lássátok, hogy a „rendzavaró",,
„földosztó", „cucilistáknak csúfolt" szervezett munkások vigyáznak most a ti vagyo-
notokra és életetekre, hogy Szolnok városában ma nem rablás folyik, az nagymérték-
ben a Nt mellett álló szociáldemokrata munkásságnak köszönhető"'.

A Jászberényi Újság pedig így ír: „A szociáldome\kraták a népköztársaság
igazi katonái... A háború vége is a szeociáldemokraták több évtizedes munkájának
az eredménye. Szervezkedjen mindenki ide!" Ámítják, becsapják a tömegeket, amikor
azt állítják, hogy a „Nemzeti Tanács, illetve a Károlyi-kormány a szabad és füg-
getlen magyar nép kormánya, Amit a kormány akar, azt a nép akarja". S ugyan-
akkor, amikor a bankok és földbirtokosok vagyonának megvédésével dicsekszenek,
azzal biztatják a népet, hogy „új vliág felé haladnak s azt akarják, hogy ne legye-
nek többé olyanok, akik mindig csak jól laknak és akik mindig csak éheznek."

Hirdetik, hogy „útban az igazság" és hogy „ezelőtt a dolgozóknak a munka
elvégzéséhez volt joguk, az eredmények elosztásában nem részesedtek. Ezentúl a
munkás nemcsak dolgozni fog, hanem diktálni is."

Ugyanakkor, bár a NT-ben szinte korlátlanul övéké volt a vezető szerep
az élelmezési, lakás- és egyéb problémák megoldását elodázzák. Annál lázasabban
tevékenykednek a rendcsinálásban. Bár arról nincsenek adataink, hogy külön szociál-
demokrata repülőbizottságok szálltak volna ki az erősen mozgolódó területekre, a
korábban említett mozgalmak leszerelésében kétségtelenül óriási szerepük volt. A
rendcsinálás területén kifejtett munkájukért dicséretet is kaptak. A budapesti NT
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így nyilatkozott: „Példát lehet venni Szolnoktól mindenkinek, a rend és nyugalom
terén kifejtett ernyedetlen szorgalom és pontosság tekintetében".

Csakhamar felhívást intéznek a megye lakosaihoz a fegyverek beszolgálta-
tására. „A kormánynak az alakulóban levő erdélyi hadsereg felszereléséhez fegyverre
van szüksége — a románok ellen! — s aki ezen szent cél elé a fegyverek be nem
szolgáltatása állal akadályt gördít, saját hazáját árulja eV — szól a felhívás.
Emögött pedig tulajdonképpen az van, hogy félnek a felfegyverzett néptől, s naciona-
lista uszítással akarják megfosztani fegyverétől. Az áruló szoociáldemokraták azok
számára követelték a fegyverek beszolgáltatását, akik a Tanácsköztársaság honvédő
háborúja idején elsőnek nyitották rneg a frontot a román intervenciósok előtt.

Az őszirózsás forradalom után azonban a NT-ok, illetve a Károlyi-kormány
mellett spontán megalakultak az új forradalmi hatalom csírái: a munkástanácsok is.
Nálunk is tehát, mint Oroszországban a februári forradalom után, kettős-hatalom
jött létre.

Szolnok megyében is addig, amíg a Szociáldemokrata Párt a NT helyi bizott-
ságainak lázas szervezésével volt elfoglalva, a megye csaknem minden jelentősebb
helységében, járási székhelyen és nagyobb községekben — Szolnok, Karcag, Kisúj-
szállás, Túrkeve, Mezőtúr, Jászberény, stb. — a szegényparasztok, kisiparoisok, mun-
kások és földmunkások küldötteiből megalakultak a munkás-, illetve iparos és föld-
munkás tanácsok, ahol helyőrség volt, ott a munkástanácsoktól függetlenül a katona-
tanácsok. Ezek azonban csatlakoztak a NT-hez, azaz elismerték és támogatták is
azt. Néhány helyen hamarabb alakultak meg, mint a NT (pl. Karcagon), s ott a NT-
ban 5 küldött, mint a munkás-,illetve katonatanács tagja foglalt helyet.

A munkástanácsok vezetését azonban a szociáldemokratáknak sikerült gyor-
san kézhekaparintaniok, úgyhogy több esetben az NT, az SZDP és a munkástanács
vezetése szinte egy személy kezében összpontosult, így történt Szolnokon is, ahoj a
SZDP megyei titkára, Pálffy János, a munkástanács elnöke, ugyanakkor a NT,
illetve később a Néptanács egyik legbefolyásosabb tagja lett,

A dolgozók ennek ellenére is mindenütt sokkal jobban bíztak a munkás-
tanácsban, mint a NT-okban. Élelmezési és egyéb problémáikkal és kéréseikkel a
munkástanácshoz fordultak, bár ezek nem minden esetben tudtak hathatós intézke-
dést tenni. Maga az a tény, hogy foglalkoztak a kisemberek ügyeivel, vonzotta a
dolgozókat, és bizalmat ébresztett bennük.

A munkástanácsok azenban éppen azért, mert a megyében mindenütt SZDP
vezetés alatt álltak, döntő befolyást nem tudtak gyakorolni az NT-okra. Kisebb
eredményeket mégis értek el. Pl. Jászb?rényben a munkástanács első felhívásában
rámutatott arra, hogy a város vezetősége nem tudja biztosítani a lakosság élelmi-
szerellátását, holott van gabona. A gabona elrejtését ellenforradalmi cselekedetnek
nyilvánította. „Mi hát a teendő? — Az iparos és földmunkás tanács vegye kezébe
ezt az ügyet, mert ez a szegény nincstzlenetk képviselőiből áll, s mögöttük van min-
den hatalmi erő, amelynek segítségével elveszik a felesleget." Valóban erélyes fel-
lépésüknek köszönhető, hogy sikerült valamennyi gabonát begyűjteni. Más esetben
testületileg jelentek meg a NT ülésén, és puszta jelenlétükkel nyomást gyakorolva,
elérték, hogy kisebb jelen-tőségű ügyekben intézkedést hozhattak.

A katonatanácsok működéséről nincsenek adataink, s csak Szolnokon. Kar-
cagon és Jászberényben tudunk létrejöttükről. A későbbi események azonban arra
engednek következtetni, hogy ezekben kevésbé érvényesült az SZDP vezetése.

Egyre inkább bebizonyosodott, hogy a szociáldemokraták egyáltalán nem
„új világ felé haladnak", hanem ellenkezőleg: amennyire csak lehet, igyekeznek a
régit konzerválni.

Jellemző rájuk, hogy csak kényszer hatására távolítják el a legszélsősége-
sebb elemeket, és sokkal inkább jellemző az, hogy a megye szociáldemokrata vezetői
kéréssel (!) fordulnak a régi rendszer képviselőihez. De még így is hangsúlyozzák,
hogy „nem gyűlölik a régi rendszer kápviselőit", — csak kérik: „hozzák meg az áldo-
zatot és mondjanak le állásukról, engedjék át helyüket olyanoknak, akik az új rend-
szer mellett minden hátsó gondolat nélkül ki tudnak állni",
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Ilyen körülmények között a tömegek elégedetlensége egyre nő, s a forra-
dalmi hullám egyre magasabbra csap, úgyannyira, hogy a szociáldemokraták a
fenyegető tömegmozgalom hatására nyilvánosan is kénytelenek felvetni a kérdést,
milyen eredményt hozott a forradalom, hol vannak a forradalom vívmányai.

„Keressük a forradalom vívmányainak közvetlen megnyilvánulását, de nem
találjuk, — írja a Szolnoki Függetlenség — mert minden maradt a, régiben. Kivált-
ságosak jogai és visszaélései nem szűntek meg, a régi 'korszak emberei helyükön
maradtak."

Az 1918. november 20-án megalakult Kommunisták Magyarországi Pártja
mutatta meg a kiutat ebből a tarthatatlan helyzetből.

Programjával kifejezésre juttatta azokat a követeléseket, melyek a nép
vágyainak megvalósulását jelentették. .,A magyar kommunisták — mondotta Rákosi
elvtárs — az orosz forradalom tapasztalata alapján, helyesen követelték, hogy adják
át a nagybirtokosok földjét annak, aki ezer éve verejtékével öntözte, a parasztnak.
a gyárat a dolgozók államának."

A kommunista eszmék termékeny talajra találtak, s a párt gyorsan növe-
kedett, erősödött. Jelentős szerepe volt ebben a párt központi lapjának, az 1918.
december 7-én megjelent Vörös Vjság-nak.

Az első kommunista szervezkedés Szolnok megyében november végén,
december elején kezdődött. Ez azonban első pillanattól fogva a szociáldemokraták
éles ellenállásába ütközött. Ezért először csak titkon gyűltek össze Szolnokon, Palla
István-nál a feladatok megbeszélésére, többnyire régi szakszervezeti harcosok, akik
a fővárosból kiküldött kommunisták lelkes segítői s a szolnoki KMP-szervezet szer-
vezői lettek. A kommunista eszmék lelkes harcosa volt F. Bedé László, a MÁV Mű-
hely vasesztergályosa. Korábban SZDP-tag volt, azonban felismerte a szociáldemok-
rata párt munkásáruló politikáját, és kilépett a pártból. A munkástanács és Nemzeti
Tanács, később pedig a direktóriuni legharcosabb tagja volt.

A KMP megalakulására Szolnokon 1918. december 12-én került sor. Ezen
a napon a kommunisták nyilvános nagygyűlést rendeztek. A gyűlést megelőzően vad
agitáció folyt a kommunisták ellen, melyet a jobboldali szociáldemokrata Darvas
kormánybiztos vezetett. A munkások és a katonák körében napok óta folytak az elő-
adások, s a kommunisták kiverésére és meg nem hallgatására szólították fel őket.
A polgárok egy Tésze pedig elmenekült, mert az a „teljesen hiteles" hír járta be a
várost, hogy a gyűlés után a kommunisták hat óra szabad fosztogatást engedé-
lyeztek.

A kommunistákat azonban nem riasztotta vissza a szociáldemokrata táma-
dás. Fáradhatatlanul folytatták a gyűlés előkészítését. Előadásokat tartottak, röp-
lapokat osztogattak, a Vörös Újság számait terjesztették. Elérték, hogy a vad szo-
ciáldemokrata agitáció ellenére is, december 12-én mintegy 5—6 ezer főnyi tömeg
gyűlt össze a piactéren, főképpen kommunisták, szociáldemokraták, de nagyszámú
veit az indifferens hallgatóság és a katonaság is.

Elnökül a szociáldemokrata Szabó Károlyt választották meg. A gyűlés elő-
adója Vágó Béla volt. Másfélórás előadást tartott. A Vörös Újság azt írta, hogy az
előadást a népgyűlés a permetező eső ellenére is fegyelmezetten, kitartóan és sűrű
helyesléssel hallgatta "régig.

A szociáldemokraták, akiknek a gyűlést nem sikerült meghiúsítaniok, újra
támadtak. Ellenszónokot léptettek fel. Vincze Sándort, aki beszédében alantas mó-
don vádolta és rágalmazta a KMP-t és a Vörös Újságot, mondván, hogy ,.a kommu-
nisták a szociáldemokraták 30 évi munkájának gyümölcsét akarják learatni." —
,,Célunk közös — de harcban állunk'' — jelentette ki Vincze, majd így folytatta:
„A kommunisták rablás útján kívánnak jóléthez jutni. Mi a céljainkért való küz-
delmet elhalasztjuk addig, míg a rend helyreáll." Vincze beszéde sokhelyütt erős
ellentmondást váltott ki a résztvevőkből — a szociáldemokrata provokáció meghiú-
sult. Még aznap délután a szakmák bizalmi emberei összeültek, és egyhangúlag ki-
mondták a KMP-hez való csatlakozást. Elhatározták, tudományos marxista előadá-
sok rendezését, és megválasztották az ideiglenes pártvezetőséget,
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A kommunisták szervezőmunkája rohamosan kiterjedt a megye többi hely-
ségére is. Vidéken azonban többnyire nem a szolnoki pártszervezet kommunistái
dolgoztak, hanem Budapestről kiküldött elvtársak. így KarcaaQu.Szeiid.rei József fia-
tal kommunista katona egy volt crosz hadifogollyal együtt tartott előadást nagy-
számú szociáldemokrata hallgatóságnak. Ennek hatására a szociáldemokrata tagság
felzúdult pártszervezetük vezetői ellen, s követelték az erélyesebb fellépést a régi
rendszer embereivel szemben.

Kunszentmártonban földmunkás szervezetet hoztak létre, és megszervezték
a Földmunkás Szegények Tanácsát. Több ízben tartottak előadást a szolnoki hely-
őrség katonáinak is.

Az egész országban rohamosan nő a kommunisták népszerűsége. A szociál-
demokrácia és burzsoázia ennek meggátlására törekszik. A szociáldemokrácia —
félve tömegeinek elvesztésétől — nagyarányú szervezkedést, valóságos tagtoborzási
kampányt kezd megyeszerte. Szolnokon is. Karcagon is szociáldemokrata szervezetet
hoznak létre a nők körében. Felhívást adnak ki a szellemi munkásokhoz: „A for-
radalom meghozta a szervezkedési szabadságot, hozzák létre saját szakszervezetü-
ket, ne csak titokban olvassák a Népszavát, nyíltan is álljanak a szociáldemokrácia
mellé!" Létrehoznak egy sor kisipari szakszervezetet, a nevelőmunkások szakszer-
vezetét, a VAOSZ-t. Mintegy 32 szakszervezet áll vezetésük alatt a megyében, azon-
ban a nagy agiláció ellenére is kénytelenek beismerni, hogy az eredmény nem
kielégítő.

Hogy népszerűségüket megőrizzék, fokozottan fordulnak a munkástanácsok felé,
mert tudják, hogy a tömegek bíznak ezekben. A megye szociáldemokrata sajtója is
egyre többet foglalkozik a munkástanácsokkal. Jellemző, hogy Pállfy elnök ténykedé-
sével kapcsolatban azt tartja kiemelkedőnek, hogy „az elnöki cssngőt úgy kezeli, mintha
egész életében mást sem csinált volna". Jászberényben pedig decembertől fogva „szakí-
tanak a NT-al", és csak munkástanácsban működnek, mert — mint mondják —
„a jászberényi Nemzeti Tanács hatalmi eszközök hiányában eredményes munkát
végezni nem tud". Az igazi ok azonban az, hogyha nem akarták végképp elveszteni
amúgy is ingadozó tömegbázisukat, szakítaniok kellett azokkal, akik a járás népe
előtt népszerűtlen és mélyen reakciós — bár a Károlyi-kormány idején szerepet
játszó — volt képviselőjük, gróf Apponyi mellett foglaltak állást. Ugyanakkor foly-
tatták .a kommunistaellenes haiszát. Ezzel az is céljuk volt, hogy a súlyosbodó szo-
ciális problémákról, a földkérdésről eltereljék a figyelmet.

A megyében fokozódik a düh az üzérkedők, lánckereskedők ellen; a dolgo-
zók követelik, hogy az eddig alkalmazott fogházbüntetés helyébe vezessék be a fegy-
házbüntetést. Küldöttség megy az újonnan megalakult néptanácshoz a lakásnyo-
mor miatt. A kenyérkérdés megoldására kénytelenek- rekviráláshoz fordulni. A pa-
rasztság földosztó mozgalma december óta növekszik: egyre érkeznek a hírek,
hogy a parasztok a megyében itt is, ott is- földet követelnek. Ezekre a mozgalmakra
vonatkozóan közelebbi és részletesebb adataink egyelőre nincsenek. Feltételezhető,
hegy nem öltöttek olyan nagy méreteket, mint az ország egyéb parasztmegyéiben.
mert a nagylétszámú kulákság a parasztság valamennyi rétegére igen nagy befo-
lyással volt.

A problémák szonban nem oldódnak meg. Ellenkezőleg: az 1919. január
18-án megalakult, döntően szociáldemokrata kormány további jobbratolódást jelent.

Egyidejűleg megindulnak az ellenforradalmi szervezkedések is. A megyé-
ben nyilt ellenforradalmi akcióról nem tudunk. Arról igen, hogy gróf Apponyi, aki
hosszú ideig a Jászság képviselője veit, most megpróbálja felvenni a kapcsolatot
régi választóival, s valószínűleg kapcsolatban lehetett vele a jászberényi forrada-
lomellenes keresztényszocialista szervezkedés, amely 1919. februárjában indult meg.

„Azok, akik csak az orosz hadifogságban szívták magukba a szocialista ta-
nokat, nem ismerik a magyar szociáldemokrácia forradalmi törekvéseit — vagy fél-
reismerik — tájékozatlanok és olyan mértékben akarnak dolgozni, mint Oroszország-
ban. — Fia a Magyar Szociáldemokrata Párt határozatikig 'kimondja, hogy alkalmas-
nak tartja az időt és rendelkezik minden eszközzel, a kommunizmus megteremté-
sére— akkor mi is sorba állunk — addig nem! Akik azt gondolják, hogy itt lehet
kommunizmust csinálni, azok álkommunisták! Azokkal felvesszük a harcot,- mert
támogatói a jobboldali ellenforradalomnak!" — tajtékozzák a szociáldemokraták,
(Jászberényi Újság, 1919.)
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Élőadást tartanak a proletárdiktatúráról, s elítélik azt, mondván, hogy vé-
rengzéshez vezet: „A Kommunista Párt szegényből akar újgazdagot csinálni. Az el-
nyomottból új elnyomót. A mai polgárság még választójogot sem kapna. A proleta-
riátus kényuralmát akarja a terror eszközével."

A munkásság azonban a kommunistaellenes agitáció ellenére is egyre in-
kább felzárkózik a KMP mögé, a SZDP pedig hullik széjjel, bár mézes-mázos sza-
vakkal, sőt fenyegetéssel is igyekszik a munkásokat, visszatartani.

A SZDP hivatalos megyei lapja, a Szolnoki Munkás így ír: „Egyikünknek
talán hevesebb a vére, a gyorsabb a temperamentuma, mint a másikunknak? Mart
az az egy bizonyos, hogy mindannyian egyet akarunk, egy helyre akarunk eljutni:
Marx Károly birodalmába... Ne gyalázzuk meg Marx emlékét azzal, hogy össze-
veszünk hagyatékán és mint gonosz testvér?k törünk egymás életére. Inkább egy
évvel később teremtődjön meg a kollektív társadalom, mint soha. Lássák be radiká-
lis elvtársaink, hogy a munkásság érdekében akikor járnak el helyesen, ha benn
maradnak a pártban."

A szociáldemokraták egyre nyíltabban léptek fel. Ezzel azonban még inkább
leleplezték magukat és áruló szerepüket. „Mikor 1919. februárjában a magyar ellen-
forradalom a jobboldali szoedemek segítségével fegyveresen akarta letörni a kom-
munista mozgalmat és börtönbe vetette vezetőit, már késő volt. A kommunista
gyökerek mélységben ér. szélességben annyira elterjedtek, hogy ez a kísérlet az
ellenkezőjébe csapott át, s nem lassította, de meggyorsította az események menetét."
(Rákosi Mátyás, 1948. nov. 20.)

A kommunista vezetők bebörtönzésével végetért a kettős hatalom. Ez azt
jelentette, hogy megszűnt a szocialista forradalomra való átmenet fegyveres fel-
kelés nélküli lehetősége. A KMP gyakorlatilag illegalitásba szerűit, de tömegei nőt-
tek; a proletárforradalom objektív előfeltételei egyre érettebbé váltak.

A szociáldemokrata befolyás alatt állók örömmel fogadják a kommunista
vezetők bebörtönzését és a kommunistáknak a munkástanácsokból való kizárását,
a tömegek rokonszenve fokozódik a kommunisták iránt.

Egyre több tény bizonyítja a katonaság forradalmasodását. Szolnokon is,
mint a Vörös Újság február 18-i száma írja, a helyőrség javarésze kommunista ér-
zelmű. Éppen ezért a forradalmi szellemű két korosztályt le akarják szerelni, és a
leszerelést, számítva a katonák ellenállására, a makói vérengzőkkel akarják bizto-
sítani. A nemzetőrség viszont kijelenti, hogyha keresztül akarják vinni az illetékes
korosztályok leszerelését, úgy ők a katonákkal együtt fegyveresen fognak ellenállni.

A március 15-i tüntetések, felvonulások egyre jobban bizonyítják a munká-
sok, parasztok forradalmi hangulatát. Így pl. Kisújszálláson március 15-én Vörös
Márton egyházellenes beszédet mond, követeli a papi birtokok felosztását, az egy-
házivagyon elkobzását. ..El kell venni a vagyont tőlük és szét kell osztani a nép
között'."' — követeli. Jászj elsőszent györouön Szendrő József körorvos a tömeg köve-
telésére beszédet mond a községháza udvarán a nagybirtok ellen. " ~ "

Március 18-án a magyar munkásság nagyszabású tüntetésen követeli a
kommunista vezetők szabadonbecsátását. A MÁV Műhely vezetésével a szolnoki dol-
gozók is tüntettek.

A kormány és a szociáldemokrácia mind mélyebb válságba sodródott. A koa-
líciós kormány helyzete teljesen megingott, s a Vyx-jegyzék végképp csődbe juttatta.
A jegyzék, amely nagy magyarlakta területek kiürítését követelte, az egész ország-
ból nagy tiltakozási váltott ki Öriási volt a felháborodás Szolnok megyében, hiszen
jegyzék szerint a megye nagyobb része, nagy mezővárosaink idegen megszállás alá
kerültek volna. Ilymódon a szemérmetlen antant-követelések közvetlenül érintették
a megyét, s ez a tény döntően járult hozzá a megye további forradalmasodásához.
Azonban sem a kormány, sem a Szociáldemokrata Párt nem vállalta ennek követ-
kezményeit. Nem merték elfogadni, de visszautasítani sem. Ez meggyorsította a for-
radalom menetét. Csak egyetlen erő volt az országban, amely képes volt e válság
megoldására: a KMP és a mögéje sorakozott forradalmi tömegek.

A koalíciós kormány lemondott. A szociáldemokraták megegyeztek a KMP
bebörtönzött vezetőivel, és a két párt egyesült. 1919. március 21-én győzött a prole-
tárdiktatúra: megalakult a Magyar Tanácsköztársaság.

Kemény Csabáné Kalocsai Róza
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JÁSZKUNSÁG eseménynaptára
1 8 8 3 iŰlíllS 2-áll született V i d o v s z k y B é l a , a szolnoki t.ájkép-

juiiuo * un f e s t „ i s k o l a e g y i k i€gjeientősebb képviselője. Buda-
pesten. Münchenben és Párizsban végezte tanulmányait, majd a szolnoki művész-
telep lakója lett. „Legkedvesebb műfajai: enteriőr-képek, arcképek és tájképek.
Enteriőr-képei hangulatos előadásuk és gondos anyagszerűségük folytán érdemesek
az emlékezetre, míg tájképei — amelyekben Vidovszky tehetsége a legmaradéktala-
nabbul nyilvánul meg — színérzékéről, megfigyelőkészségéről és gyengéd lírai lel-
kületéről tesznek tanúságot. Szereti ábrázolni a napfény ragyogását vagy a friss reg-
geli hangulatokat, de sohasem oldja fel a formákat és bensőséges színeivel otthonossá
teszi mindazokat a tájakat, amelyeket ábrázol.'" (Végvári Lajos: Szolnoki művészet.
Bp. 1952. 57. 1.)

1723 itilJUS 9"én született Jászapátiban Makó Pá l fizikus. A
jezsuita rend tagja volt, a nagyszombati és bécsi

egyetemen, majd a bécsi Theresianumban tanította a fizikát és matematikát. Lati-
nul, németül é- magyarul írta műveit, köztük tankönyveket is. Munkái közül emlí-
tést érdemelnek: Compendiaria physicae institutio (Bécs, 1762—1765.); Compendiaria
matheseos institutio (u. o. 1764.); Calculi differentialis et integrális institutio (u. o.
1764.); S«tze aus dem Gleichgewicht der Körper, der Maschinenlehre u. dem Wasser-
bau; A mennykőnek mivoltáról s eltávoztatásáról szóló bölcselkedés. Magyarázta
Révai Miklós (Pozsony és Kassa, 1781.). — Meghalt Budán, 1793. augusztus 19-én.

1745 iŰlíllS 12'Én ^ * ° s s z e Jászberényben a jászkun kerületek köz-
lft«l. JUIIUO c gyűlése, melynek jegyzőkönyvében örömmel rögzí-

tették Mária Terézia hozzájárulását a Jászkunság visszaváltásához. „Midőn tehát —
olvassuk a jegyzőkönyvben — az 1745-ik évig a vasnál nehezebb negyvenen jelüli
esztendőket elviselte, a Hármas kerületek ősi szabadságukat felélesztendve ezeknek
jegyzőkönyvbe vétele sok öröm között megkezdődött... Beiktattatván ilyképen a
szabadság, a nádori tekintélyből kifolyólag •megszüntetve lett minden aljas gonosz-
ság és az ősi szabadság állandósítva lett." Bármilyen nagy is volt az öröm, a gyakor-
lati végrehajtás, a hatalmas összeg kifizetése nem ment könnyen. A legelső község,
amely a megváltás összegét megfizette, Jászapáti volt. Erről 1746. augusztus 16-án
okmányt is kaptak.

1 8 8 8 íií l i l lS 15-éll h a l t m e g B a l o g h K á l m á n , aki 1835. szeptemberIUUU. JUIIUO ív CM 2 9 _ e n S z a l n o k o n s z u l e t e t t . Ma is őrzi emlékét a
város róla elnevezett utcája és abban egy emléktábla. Mint a magyar orvosi iroda-
lom egyik úttörője szerzett nevet magának. A kolozsvári, majd budapesti egyetemen
tanár, s 8 éven át az orvostudományi kar dékánja volt. A Magyar Tudományos Aka-
démia először levelező (1864.), majd rendes tagjává (1877.) választotta. Mintegy 120-ra
tehető kisebb-nagyobb tanulmányainak száma, melyek magyar és német szakfolyó-
iratokban jelentek meg. Az Orvosi Hetilapnak 25 éven át volt főmunkatársa. Jelen-
tősebb művei: Az ember élettana (2 kötet); Az általános kór- és kórjelzéstan; Gyógy-
szertan; A magyar gyógyszerkönyv kommentárja.

1 8 7 2 a i l O I K Z t U S 2 2 - é n s z ü l e t e t t J á s z b e r é n y b e n O l g y a y F e r e n c f e s t ő -
W l t l OMS"O«w» « «•" m ű v e s z Budapesten, Münchenben és Párizsban ta-

nult, később Szolnokon telepedett le, és a művésztelepnek egyik alapítótagja volt.
Korai képei, pl. a „Kukoricaföld" (1894.) elmélyült természettanulmányokról tanús-
kodnak. Ez a képe nagy feltűnést keltett: Lyka Károly lelkesedéssel írt róla (Űj
Idők, 1905. március 5.), és általában a magyar festészet egyik nagy tehetségének tar-
tották. Szolnokon sok hevenyészett és átgondolatlan festményt készített, de ezek
mellett vannak ebből az időből szép tájképei is. ,,A Szépművészeti Múzeumban és a
Fővárosi Képtárban néhány olyan munkája található, amelyeken villogó színekkel és
ritmikus ecsetkezeléssel az élet vibrálását igyekezett megragadni, míg más munkái,
mint pl. a „Holdfelkelte"' (Szépművészeti Múzeum), vagy a „Tanya" hangulatos, kissé
párás színharmóniára törekednek" — írja róla Végvári Lajos „Szolnoki művészet''
című könyvében. Néhány év múlva elhagyta Szolnokot; művészete egyre jobban
széthullt.
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A megyei szervezet elnökségének
ülése

A megyei szervezet elnöksége július
5-én este ülést tartott a szervezet klub-
jában. Az ülésen a Társulat Országos
Központja képviseletében résztvett Len-
gyel Sándor elvtárs, természettudomá-
nyi titkár is.

Az elnökség a megyei titkárság írásos
jelentése alapján megvitatta a megyei
szervezet félévi munkáját, majd a JÁSZ-
KUNSÁG szerkesztőbizottságának tájé-
koztatóját hallgatta meg a kiadvány
egyes kérdéseiről.

A megyei titkárság jelentése az év el-
ső öt hónapjában végzett szervezeti és
tartalmi munkát értékelte. E szerint öt
hónap alatt az előirányzott 464 előadás
helyett 522 előadást tartottak a szerve-
zet tagjai. Ezek közül 368 előadás a
megye városaiban, 154 előadás pedig a
falvakban hangzott el. Ebben az idő-
szakban összesen 38.880 fő hallgatta meg
a társulati előadásokat. Legtöbb hallga-
tót az agronómiai (10.195). a történelmi
(7092) és az irodalmi (5181) előadások
vonzottak.

A jelentés második része részletesen
elemezte az egyes szakosztályok kereté-
ben elhangzott előadásokat, azok hatá-
sát és eredményeit a megye jellegéből
kiindulva. Ennek kapcsán beszámolt a
jelentés a megyei szervezet klubjának
munkájáról, valamint a JÁSZKUNSÁG
útján folytatott munkáról is. Megállapí-
totta, hogy az előadásos propaganda szá-
maiban és tartalmában is fejlődött az
elmúlt félév folyamán. A szervezet
klubja egészében véve — bizonyos egy-
oldalúság mellett is — helyes irányban
fejlődött és egyre nagyobb értelmiségi
rétegek érdeklődését kelti fel magas-
színvonalú előadásaival és vitáival.

A titkárság beszámolója ezután az
MDP Politikai Bizottságának a Társulat
munkájáról szóló határozata, valamint
a Társulat Országos Központja márciusi
határozata alapján elemezte a megyei
szervezet munkájában fellelhető hibá-
kat. Megállapította, hogy a megyei szer-
ve-et munkájában is jelentkeztek bizo-
nyos jobboldali tendenciák, melyek aka-
dályozták a szervezet munkájának to-
vábbi helyes és eredményes kibontako-
zását. A jelentés elsősorban arra muta-
tott rá, hogy a politikai ismeretterjesz-
tés bizonyos mértékig háttérbe szorult s
a társadalomtudományi szakosztályok

munkáját általában a befeléfordulás
jellemezte. Az előadások nagyobbrészt
irodalmunk, történelmünk és művészeti
életünk múltjának haladó vonásait, ese-
ményeit és alakjait mutatták be, kevés
szó esett a közelmúltról és a legújabb
időkről. Keveset foglalkozott a szervezet
a megye munkásmozgalmának hagyo-
mányaival, azok feltárásával. de alig
hangzott el előadás a magyar és nem-
zetközi munkásmozgalom eseményeiről
is. A megtartott előadások tematikai
vizsgálata azt is mutatja, hogy nem for-
dított elég gondot a megyei szervezet
arra, hogy megismertesse előadásainak
hallgatóságával a Szovjetunió és a kör-
nyező népi demokráciák életét, fejlődé-
sét és eredményeit.

Főként a természettudományi szak-
osztályok munkájában volt tapasztal-
ható a pozitivista tényközlés. mely szin-
tén káros jelenség és feltétlenül kikü-
szöbölendő a szervezet munkájából.

A mezőgazdasági témájú előadások-
ból — bár ezek fontosak és eredménye-
sek voltak — nagyrészt hiányoztak a
termelőszövetkezeti propagandát előse-
gítő előadások, holott a megye jelenlegi
helyzete azt kívánja meg, hogy minél
több ilyen témájú előadást tartsunk
falvaink'ban és városainkban egyaránt.

Ugyancsak kevés olyan előadást tar-
tott a szervezet, mely az ipar és a me-
zőgazdaság termelési kapcsolatait, ezzel
együtt a munkás-paraszt szövetség meg-
szilárdítását szolgálta volna.

A hibák elemzése nyomán rámutatott
a jelentés arra, hogy a Titkárság mun-
kájában is mutatkoztak fogyatékossá-
gok, melyek kiküszöbölése fontos fel-
adat. Szorosabbá és eredményesebbé
kell a jövőben tenni a titkárság és az
elnökség kapcsolatát, hogy a Szolnok
megyei értelmiségben meglévő aktivitás,
kezdeményező kés7ség szabadon érvé-
nyesülhessen a szervezet munkájának
minden terén.

Az elnökség, alapos vita után hatá-
rozatot hozott a hibák kijavítására és
instrukciókat adott a szervezet második
félévi munkájára vonatkozóan.

Az ülés második napirendi pontjaként
Kisfaludi Sándor, a JÁSZKUNSÁG fele-
lős szerkesztője tájékoztatta az elnöksé-
get a kiadvány különböző kérdéseiről,
melynek nyomán olyan határozat szüle-
tett, hogy az elnökség legközelebbi ülé-
sén vitassa meg ? JÁSZKUNSÁG mun-
káját, szerkesztési elveit, s hozzon eb-
ben határozatot.
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Irodalmi klubest
a perzsa hősmondáról

Nagysikerű irodalmi klubest zajlott le
a szervezet klubjában június 23-án este.
Dr. Gaál László, nyugdíjas karcagi gim-
náziumi igazgató, a.7 Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem meghívott előadója
tartott magasszínvonalú, élvezetes elő-
adást „A perzsa hősmonda és Firdouszi.
(Oj fordítások a Sáhnaméból.)" címmel.

A megjelentek feszült figyelemmel
hallgatták az előadót, aki szerencsésen
helyezte a mába ezt az egy évezred előtt
született hősmondát. Űj fordításai be-
mutatásában is ez a cél vezérelte —
sikeresen.

Az előadás után a klubest közönsége
még sokáig együtt maradt és tanulsá-
gos, érdekes beszélgetést folytatott ked-
ves vendégével. Dr. Gaál Lászlóval. A
beszélgetésből kiderült az a kívánság,
hogy a klubest részvevői szeretnék az
ősszel újra meghallgatni Dr. Gaál Lász-
lót, amit az előadó meg is igért.

Vita a szocialista iparosítás
kérdéseiről

A megyei szervezet politikai szakosz-
tályának közgazdasági munkabizottsága
a Magyar Nemzeti Bankkal közös ren-
dezésben július 8-án este ankétot tartott
a klubban a szocialista iparosítás kér-
déseiről. Az előadást Dévai Rezső, a
politikai szakosztály tagja tartotta.

Az előadást követő vitában az iparo-
sítás elvi kérdései mellett az önköltség
csökkentésének és a megyei ipar elhe-
lyezésének problémái kerültek felszínre.

Ez az előadás egyébként bevezetője
volt egy nagyobb sorozatnak, mely a
nyár és az ősz folyamán folytatódni fog.
A következő előadások és viták is a
szocializmus építésének különböző elvi
é.s gyakorlati problémáival foglalkoznak.

Ankét a közösségi nevelés
kérdéseiről

Filozófiai-pedagógiai szakosztályunk a
Pedagógus Szakszervezet Városi Bizott-
ságával együtt július 21-én ankétot ren-
dezett a szervezet klubjában „A közös-
ségi nevelés" címmel. Az ankét bevezető
előadását Juhász Ferenc, a Pedagógiai
Tudományos Intézet munkatársa tar-
totta.

A megjelent pedagógusok figyelemmel

hallgatták az e tárgyban nagy felké-
szültséggel rendelkező előadót, majd az
előadás után egyrészt kérdéseket tettek
fel, másrészt kicserélték az iskolai ne-
velőimunkában szerzett tapasztalataikat.

Az előadás részvevői új ismeretekre
és új tapasztalatokra tettek szert a si-
keresen lezajló vitában.

ÍJti beszámoló
az új Lengyelországról

A megyei szervezet klubtanácsa jú-
lius 26-ára meghívta a Társulat klub-
jába a nemrég Lengyelországban járt
Bszterág Albertet, a Népművelési Mi-
nisztérium ismeretterjesztési osztályá-
nak vezetőjét, hogy tartson előadást
lengyelországi útjának tapasztalatairól.

Eszterág Albert elvtárs előadása sok
hallgatót vonzott, s rendkívül érdekes,
megfigyelésekben, élményekben gazdag
volt. A klubest részvevői megismerked-
tek a most kialakuló új lengyel kultúra
jellemző vonásaival, elsősorban a jól
működő szakszervezeti kulturális tevé-
kenységgel. Megelevenedett az újjáépülő
Varsó, Stalinogrod és a többi nagy len-
gyel város élete. Az előadó beszámolt
a Lengyelországban folyó hatalmas üte-
mű építkezésekről, s a lengyel élet több
egyszerűbb, héflköznapi vonásáról, jel-
legzetességéről is.

A klubest közönsége nagy élvezettel
hallgatta az előadást és utána még szá-
mos kérdést tett fel az előadónak, fő-
ként a kulturális élet szervezetére és
vezetésére vonatkozóan.

Ismerkedési est
A Megyei Tanács Népművelési Osz-

tálya a nyár folyamán néptáncoktatói
és karvezetői tanfolyamot indított Szol-
nokon, melynek részvevői főként a pe-
dagógusok közül kerültek ki.

A tanfolyam augusztus 1-én indult
meg s az első nap végén a hallgatók
ismerkedési estre gyűltek össze a Tár-
sulat klubjában. A beszélgető, zenélő és
táncoló tanfolyamhallgatók jól érezték
magukat. Jelen volt az ismerkedési es-
ten Kaposvári Gyula is, a Megyei Nép-
művelési Állandó Bizottság elnöke.

A hallgatók, legközelebbi látogatásuk
alkalmával előadást hallgatnak meg a
klubban, melyet Ballá Péter, a Népmű-
vészeti Intézet munkatársa tart számuk-
ra.

V. B.
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VISSZHANQ

IlllSIlOk
A szolnoki Közlekedési Műszaki Egye-

tem párt- és DISZ-szervezetének lapja
1955. áprilisi (III. évf. 4. sz.) számában
hírt adott arról, hogy „a Jászkunság új
köntösben jelent meg: nyomdai úton,
művészi kivitelben állítják elő. Az első
jólsikerült nyomtatott számban két
egyetemi vezetőnk citefce jelent meg ..."

A túrkevei pártbizottság és tanács
hetilapja 1955. május 12-i számában
G.-né aláírással hosszú cikk jelent meg
„A tudomány eredményeiről -tájékoztat
mindenki számára érthetően a Jász-
kunság" címmel. Részletesen ismerteti
a II. évfolyam 1. számának cikkeit, és
többek között ezeket írja: „Itt, Túrke-
vén mindazoknak, akik az ismeretter-
jesztésben résztvesznek, és aki/c Túr-
keve történetét, néprajzi és történeti ha-
gyományait, természeti kincseit kutat-
ják, nagy segítség a „Jászkunság." Jó
útbaigazítást és jó alkalmat, lehetőséget
ad arra, hogy helyi kutatásainkról mi
is beszámoljunk a megye közönségének.
De az érdeklődő olvasó kapja talán a
legtöbbet, ha a Jászkunságot forgatja.
A mi dolgozó parasztjaink is szeretnek
olvasni, érdeklődnek a tudomány iránt
is. Ez a lap olyan nyelven és olyan mód-
szerrel írja meg a tudomány eredmé-
nyeit, hogy az is könnyen megértheti,
aki nem szakember,"

S&fm

NÉPLAP
EGyEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEG1

Dr. Gegus Imréné, a túrkevei mú-
zeum vezetője arról számol be, hogy
Túrkeve tanácsának végrehaj tóbizott^
sága „Hermann Ottó védett természet-
rajzi terület"-et létesített a város hatá-
rában. „A még meglévő kis, érintetlen
területnek a megmentésére — írja a
cikk — hívta föl a figyelmet megyénk
ismeretterjesztő folyóirata, a Jászkun-
ság, Benkő Gyula Ecseg-pusztáról szóló
cikkében. Ez jó serkentés volt a túr-
kevei Múzeumi Bizottságmik . . . A Jász-
kunság cikke nyomián javaslatot ter-
jesztettünk a Városi Tanács elé... —
örömmel vesszük tudomásul, hogy a
JÁSZKUNSÁG cikkeinek i l y e n hatása
is van. Az eset egyrészt helyes téma-
választásunkat, másrészt lapunk egyre
növekvő tekintélyét igazolja.

rr

A Művelt Nép 1955. június 19-i száma
Mesterházi Lajos könyvheti jegyzeteit
közölte. Az író két városban — Szom-
bathelyen és Szolnokon —• szerzett
könyvheti tapasztalatait és az ezek nyo-
mában támadt gondolatokat vetette
papírra. A jegyzetekben jelentős helyet
foglalnak el a JÁSZKUNSÁG-hoz fű-
zött megjegyzések: „ . . . És szükség van,
természetesen, folyóiratra is ... Szolno-
kon van folyóirat, a kétezer példányban
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megjelenő Jászkunság, a TTIT kiadá-
sában, egyelőre ugyan lapengedély nél-
kül, esetenként jelenik meg, de remél-
jük, 'hamarosan megkapja a hivatalos
elismerést is. Szolnokon vannak tehet-
séges, fiatal írók. Nem egynek a nevét,
központi folyóiratainkban megjelent
írásainkból, már ismerjük. Mégsem lenne
helyes, ha külön írócsoportot alakítaná-
naik, és ha a folyóiratot irodalmi folyó-
irat igényével adnák ki. Lapjukban
ma irodalmi, gazdaságpolitikai, néprajzi,
történelmi és terme szetttudományos is-
meretterjesztő cikkeket közölnek. Szá-
mos területről a megye egész értelmisé-
gének mozgósításával el tudják érni,
hogy a „Jászkunság" valóban értékes,
színvonalas és sajátosan helyi — nem
„provinciális!" — lap. A TTIT és a
folyóirat köré gyülekezett szolnoki és
megyei értelmiség olyan irodalmi
kört is alkot ugyanakkor, ahol nem ma-
rad észrevétlen és megbsszélstlen az-
újonnan megjelent könyv és nem
maradnak észrevétlenek a feltörekvő
helyi tehetségek. Nyilvánvaló, hogy a
Szolnok megyei példa a követendő ..."

ttoímhmgyd

NÉPLAP
A majdnem egyéves .évfordulójához

jutott JÁSZKUNSÁG-ot a megyei párt-
bizottság és tanács lapja 1955. július 7-i
számában hosszabb írásra méltatta:
Tóth Kornél „Egy megyei folyóirat mar-
gójára" címmel a JÁSZKUNSÁG két
legutóbbi számáról (1955. február, ápri-
lis) mondta el véleményét. Azzal kezdi,
hogy „a folyóirat belső tartalma szét-
feszítette egy stencilezett sokszorosit-
vány kereteit. Ez a két legutóbbi száma
is, a vidéki tudományos, kulturális élet
fejlődésének, minőségi változásának írá-
sos bizonyítéka. Törekvéseiben, igényes-
ségében, színvonalában magasan fölötte
áll mindannak, ami a múlt rendszer ide-
jén a hasonló vidéki próbálkozásokat
jellemezte, — Ennek a ténynek az

öröme, jogos büszkesége tölt el minden-
kit, aki a kezébe veszi a Jászkunságot."
Elismeréssel szól arról, hogy a lap jól
szolgálja a hazai táj megismertetését,
de ugyanakkor a megyét nem szakítja
ki a haza testéből, és gazdagítja, bővíti
az egész ország tudását, ismeretét az
Alföldről, a Tiszatájról. Elemzi azt is,
vajon a JÁSZKUNSÁG mennyire szol-
gálja mindazokat a gazdasági és poli-
tikai feladatokat, melyeket a párt tűzött
a dolgozó nép elé. Bár a cikkíró elis-
meri, hogy a JÁSZKUNSÁG ennek a
követelménynek nagyrészt megfelel, és
cikkeket is 'idéz ennek bizonyítására,
felsorol néhány olyan területet, — a
megye forradalmi (agrárszocialista,
1919-es) hagyományai, a mezőgazdaság
szocialista átszervezése, a termelőszövet-
kezeti mozgalom, az elmúlt 10 év ered-
ményeinek népszerűsítése — ahol a lap-
nak még többet kell tennie, mint
amennyit — az idei első két szám alap-
ján ítélve — eddig tett. . . . örülünk,
hogy ez a cikk nemcsak jóakaratú kez-
deményezésként kezeli a JÁSZKUN-
SÁG-ot.

A Népművelés, a Népművelési Mi-
nisztérium és a Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsa folyóirata 1955. júliusi szá-
mában „Böngésző" cím alatt többek kö-
zött a vidéki kiadványokkal is foglal-
kozik^ Ezt .írja la JÁSZKUNSÁG-ról:
„A TTIT Szolnok megyei szervezete
Jászkunság címmel igen gazdag tar-
talmú, az ismeretterjesztő munkát ered-
ményesen s helyi anyaggal támogató
kéthavi folyóiratot ad ki. Különösen ta-
nulságos a Tá/rsulat életével, a Jászkun-
ság eseményeivel foglalkozó rész s az,
hogy a Jászkunság szerkesztői nem res-
tellik a fáradságot s szorgalmasan gyűj-
tik a megye bibliográfiáját. Érdemes ta-
nulni tőlük!"



OLVASÁSRA AJÁNLJUK
EGRI LAJOS

Ház a Bimbó utcában. Elbeszélések.
Debrecen, 1955. Alföldi Magvető. 251, [2 p] 21 cm

Írót avat az Alföldi Magvető kiadó.
Mindig jól esik egy-egy újabb névvel
találkoznunk, jól esik látnunk irodal-
munk gazdagodását, örömmel tölt el
bennünket az, hogy új írónk forrongó
korunk, mindennapi életünk, a közel-
múlt és a jelen kérdéseit veti fel, — s
nem utolsó sorban, hogy ez az író szol-
noki: Egri hajós. Folyóiratokban és na-
pilapokban jelentek már meg eddig is
versei, novellái, de ez az első önálló kö-
tete. Egy csokor elbeszéléssel lepett meg
bennünket; tíz novellával — változatos
tartalommal.

Könyvét forgatva megelevenedik előt-
tünk a közelmúlt s a jelen: Megdöb-
benve emlékezünk vissza a Horthy-
rendszer egyik kórházának kórtermére,
huszonhét ember kórtermére, akik „egy-
szer már vízbefúltak az életen, — aztán
vízbefúltak a halálon is, — de egyiken
sem tökéletesen. Egy arasszal a halál
előtt megakadtak, és kimosták gyomru-
kat, kihúzták a Dunából, levágták a kö-
télről, felinjekciózták őket" — a további
reménytelenségre. Elevenen áll előt-
tünk a kis falusi parasztlány is, aki
csomóra kötött kis kendőben hozva cse-
kély holmiját, blúza alatt a zsebkendőbe
bugyolált cselédkönyvvel s az utolsó 5
pengővel — egy pillanatra felvillan
Grün úr cselédközvetítő irodájában,
hogy nemsokára belevesszen a mindent
elnyelő nagyváros forgatagában a cse-
lédsorsba. — De előttünk áll János is,
a földesúri szolgálatban megnyomoro-
dott kis vasúti bakter, akinek az ide-
gen érdekekért folytatott második világ-
háború idején csak azért kellett meg-
halnia, mert nem engedte az „elszakadó
mozdulatok" idején elhajtani kis tehén-
kéjét.

Az új világért küzd a felszabadító
szovjet hadsereg katonája: Vlagyimir
Szergejeyics Moroszov, a vlagyivosztoki
4. sz. ált. iskola tanítója. Moroszov: a
tanító a humanizmust szolgálja tanít-
ványai mellett, — s Moroszov: a főhad-
nagy ugyancsak a humanizmus harcosa
a ködben úszó Tisza partján — haláláig.
— Nem hiányoznak felszabadulás utáni
társadalmunk jellegzetes figurái sem.
A kötet névadó novellája jól ábrázolt
körkép egy ház keretén belül. Az iga-

zoltatásra egybesereglett lakók érdekes
típusai a bőrüket féltő régi uraknak.
Bélafalvy Tamást, a sikkasztó dzsentri-
ivadékot „jószármazása", összekötteté-
sei s a hitleri háborús konjunktúra újra
felszínre vetette. Méltán sorakoznak
melléje: Bakó, a nyilas számtanácsos;
erkölcstelen életével, nyilas múltjával
Bárándiné, az egyelőre még tájékozat-
lan, de becsületes festő-rajztanár hűtlen
felesége; a minden rendszerben, minden
eszközzel csak a vagyont harácsoló
nagykereskedő; — mind ijedten keresik
a kiutat, mert érzik, hogy a régi meg-
szakadt s valami új kezdődik, de ez
már nem az ő világuk lesz. — Ez Földi,
a kocsis családjáé, Szász Istvánnéé, a
takarító- és mosónőé. Nem feledkezik
meg a falu életéről sem, az új rendben
visszaszorított „nagygazdák" életéről s
velük szemben az új életet építő kispa-
rasztokról, a volt cselédemberekről, a
volt „senkik"-ről, a „hallod-e Janiké-
ról, „gyere, Janik"-ról.

Az elbeszélésekből rokonszenves író
tekint ránk, aki nem hideg szenvtelen-
seggel konstatálja, rögzíti az élet té-
nyeit, hanem benne él, elbeszélő-módja
csupa líra, tele érzelemmel, gondolattal.
Ez nyomja rá mondanivalója megszer-
kesztésére is a bélyegét. Kevés benne a
cselekmény, az előttünk kialakuló „tör-
ténet"; egy-egy kész helyzethez fűzi
hozzá gondolatait, reflexióit, tele apró
kitérésekkel, epizódokkal, melyek segít-
ségével jól jellemez, de amelyek olva-
sása nem egyszer fárasztó. S mindez
könnyedségének rovására megy: mon-
danivalója szini/e állandóan az áradó
érzelmek hullámain ringatózik. Stílusa
ugyanezért színes, mozgalmas, gazdag,
viszont mondatait szinte állandóan szé-
lesre feszíti, nagy körmondatokká oldja
az érzelem heve.

A mű első nyomtatásban megjelent
könyve az írónak, de novelláiban ritkán
találkozunk a „kezdő" íróval, s ezekért
is kárpótolnak — jó jellemzőerejc
mellett — az ilyen ízes-színes szólás-
módok: „eltanyázik" a szomszédjánál;
vagy: „Ez a napszám is kitelik egyszer!"

— Végül is: örömmel köszöntjük Egri
Lajost, és sok sikert kívánunk további
munkásságában.
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Adatok megyénk bibliográfiájához
ASZÓDI IMRE:

Mint az elkopott ekevas ...
Sz. Néplap. 1955. 132. sz. 3. o.

EGRI LAJOS:
Júlia.

Tiszatáj. 1955. 3. sz.
— : ősztől őszig.

Négy korállsziget.
Széphalom. 1955. 2. sz.

FÁBIÁN ZOLTÁN:
Barátok.

Üj Hang. 1955. 6. sz. 76. o.
GYOMAI GYÖRGY:

A gőz.
Sz. Néplap. 1955. 160. sz. 3. o.

— : Kint a juhszélen.
Sz. Néplap. 1955. 168—169. sz.

HORTOBÁGYI LÁSZLÓ:
Két műfordítás. (Puskin: Dajkám-
nak.. — Lermontov: A vitorla.)

Sz. Néplap. 134. sz. 4. o.
MÁRKUS ISTVÁN:

Karcagi szilánkok.
Irodalmi Üjság. 1955. 25. sz. 7. o.

NÁDASDI PÉTER:
Szombat délután.

Irodalmi Üjság. 1955. 30. sz. 3. o.
TÓTH ISTVÁN:

Nem lehet hátrafelé menni.
Sz. Néplap. 1955. 149. sz. 2. o.

VARGA DOMOKOS:
Aratnak Kisújban.

Irodalmi Üjság. 1955. 28. sz. 1. o.
*

BALASSA IVÁN:
A Tiszaigari Munkaközösség mun-
kája és eredményei.

Ethnographia. 1955. 501—513. o.
B. THOMAS EDIT—SZ. BURGER
ALICE: "

Leletmentő ásatások az 1953. évben.
Archeológiái Értesítő. 1955. 92. o.

CSÁSZTVAI ISTVÁN:
Kis Pál, „a marcona hadvezér, a
rohamok hőse". — Emlékezés a sza-
badságharc ezredesére, Tiszafüred
szülöttére.

Sz, Néplap. 1955, 134, sz, 2. o.

DANKÓ IMRE:
A pusztatúrpásztói tanyaközpont
élete.

Ethnographia. 1955. 471—481. o.
GYOMAI GYÖRGY:

Móricz Zsigmond Szolnokon.
Sz. Néplap. 1955. 128. sz. 4. o.,
136. sz. 4. o., 139. sz. 4. o.

ILLÉS JENŐ:
Néhány szó A makrancos hölgy
szolnoki előadásáról.

Színház- és Filmművészet. 1955.
460. o.

JOÓS F. IMRE:
Hajnalodik Mezőhéken.

Béke és Szabadság. 1955. 29. sz.
11. o.

Kis történetek nagy eseményekről. (Kar-
cag történelméből.)

Üj Ütőn. 1955. 27. sz. 4. o.

L. KOVRIG ILONA:
Adatok az avar megszállás kérdésé-
hez.

Archeológiái Értesítő. 1955. 30—
45. o.

(m. 1.)
Szolnoki Szigligeti Színház: Párizsi
vendég.

Művelt Nép. 1955. 27. sz. 5. o.

MAJOR LAJOS:
Kengyel termelőszövetkezeti község
lett. •

Szabad Föld. 1955. 30. sz.
MÁRKUS ISTVÁN:

Egy jó példa. (A „Lenin igazsága"
TSZ nagyszerű útja a kezdet nehéz-
ségeitől az önálló termelőszövetke-
zeiig.)

Béke és Szabadság. 1955. 24. sz.
7. o.

MÁTRAI-BETEG H BÉLA:
Egy operett és egy zenés vígjáték.

Irodalmi Üjság. 1955. 27. sz. 2 .o.
— : Párizsi vendég. (A szolnoki Szigli-

geti Színház előadása a Fesztiválon.)
Színház és Mozi. 1955. 25. sz. 11. o.

MESTERHÁZI LAJOS:
Könyvheti jegyzetek.

Művelt Nép. 1955. 25. sz. 5. o,



MOLNÁR BALÁZS:
Szűcs Sándor: Ludas Matyi
cimborái.

Ethnographia. 1955. 623—625. o.
NYERGES ÁGNES:

Az aranyember Szolnokon.
Színház és Mozi. 1955. 4. sz. 6. o.

PÉCSI ALBERT:
A Tiszameder vándorlása.

Élet. és Tudomány. 1955. 27. sz.
PÉTERI ISTVÁN:

Virágzó városunk — Szolnok.
Sz. Néplap. 1955. 128. sz. 1. o.

SEBESTYÉN GYÖRGY:
Szolnoki Szigligeti Színház: Párizsi
vendég.

Magyar Nemzet. 1955. 147. EZ. 5. o.
SZEKULITS [SZEKULITY1 PÉTER:

Szolnok megye felemelkedésének Öt
esztendeje.
Szabad Nép. 1955. 183. sz. 2. o.

SZENTÉ VARGA MÁRIA:
Igazi nagyüzemi gazdálkodást csak
nagy táblákon folytathatnak a jász-
apáti Alkotmány TSZ tagjai.

Szabad Föld. 1955. 29. sz. 5. o.
RZEPESY JÓZSEF—SZABOLCS
ÁRPÁD:

Iskoláink és a termelőszövetkezetek
kapcsolata Túrkevén.

Köznevelés. 1955. 316. o.

SZIGETHY MAGDA:
A beseny szögi tanító bádogdoboza.

Magyar Nemzet. 1955. 127. sz. 5. o.
[SZŰCS SÁNDOR]:

Régi mesterek — régi közmondások.
Üj Ütőn. 1955. 28. sz. 4. o.

URBACH ZSUZSA:
P. Bak János kiállítása.

Szabad Művészet. 1955. 287. o.
V. J.:

Fejlesztésre kijelölt település. (Is-
merkedjünk meg egy új fogalom-
mal!)

Tanácsok Lapja. 1955. 11. sz. 4. o.
VÁCZI SÁNDOR:

Kengyel termelőszövetkezeti
iközséggé vélik.

Szabad Nép. 1955. 196. sz. 2. o.
VÁRKONYI ENDRE:

Lesznek DISZ-csoportok a Mezőtúri
Gépállomáson.

Szabad Ifjúság. 1955. 1G5. sz. 4. o.
VIHAR BÉLA:

Az áldást hozó víz.
Üj Világ. 1955. 28. sz.

ZALAVÁRY LAJOS:
Szolnoki mnzi és kiállítási énülct.

Magyar Építőművészet. 1955. 1—
2. sz. 6. o.

összeállította: Sági Pál.

Hogyan készül a JÁSZKUNSÁG bibliográfiája?
A bibliográfia célja a Szolnok megyére vonatkozó írások és a Szolnok me-

gyeiek írásainak összegyűjtése: a mostani tájékozódás és a későbbi, elsősorban hely-
történeti kutatások megkönnyítése.

Bibliográfiai munkánk alapja az 1954-ben és azóta megjelent valamennyi
könyv, amelyben Szolnok megyére vonatkozó részek vannak, illetve a Megyei Könyv-
tárba járó több mint 50 folyóirat és napilap. Mindig megjelöljük az időszakot, amely-
nek folyóiratanyagából a bibliográfiát összeállítjuk. A szűk terjedelem miatt nem
közölhetünk minden kijegyzett adatot. A szépirodalmi műveket (versek és novellák)
kivétel nélkül közöljük. Ezek 'kerubnak előre, azután következnek a folyóiratokban
megjelent nagyobb tanulmányok, cikkek, riportok. A napilapokból csak a legterje-
delmesebb és legfontosabb cikkek adatai szerepelnek.

A gyűjtés során kiiegyzett cikkeket ériékelő megjegyzéssel (annotációval)
látjuk el. ez azonban a szűkreszaibott terjedelem miatt nem kerül közlésre, viszont
egy későbben megjelenő megyei bibliográfia összeállításánál nagy segítségünkre lehet.

Az adatoknál először a szerzőt, majd a cikk, tanulmány címét, az újságot, ahol
megielent, az évfolyamot (úiabban az évet), a számot és legújabban az oldalszámot
közöljük. A Sz. Néplap — Szolnoktnegyei Néplapot jelent, az Űj Ütőn — Karcagon,
az Új Kunság c. újság Túrkevén jelenik meg.

örömmel vesszük, ha felhívják figyelmünket fontos, de mm közölt cikkekre.
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Szűcs Sándor, a Nagykunság és a Sárrét

néprajztudósának új irása jelent meg a

Jászkunsági Fűzetek 1. számaként.

Kapható szerkesztőségünkben. OTP csekk,

számlaszám: 292.890-527- Ára: 3.— Ft.

Egri Lajos szolnoki író novelláskötete

most jelent meg az Alföldi Magvető

Kiadónál.

Kapható az Állami Könyvterjesztő Vál-

lalat könyvesboltjaiban. Ára: 12.50 Ft.

JÁSZKUNSÁGI FÜZETEK

SZŰCS SÁNDOR

LUDAS MATYI SIMBORÁI

»••••••••»•#•»•»••»»•••»•••»•••v

Feleifia kiadó: Vida Béla,

Szolnoki Nyomdaipari Vállalat 1OTS — 7023 20O0 példány. Felelfc vezető: Mészáros Sindnr.


