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EMLÉKEZÉS LENINRE

„Egyszerű, más tanyáján lakó parasztember volt az édesapám. Engem úgy
nevelt, mint a pacsirta a kisfiát: szabadon. Mindenáron világot akartam látni. Alig
múltam el 20 éves, sikerült. Az első világháború alatt kikerültem Oroszországba..."

Jászapátiból vitték el katonának Ádám Istvánt. Régen történt, harminc évvel
ezelőtt. Hat esztendeig nem látta a szülőfaluját, idegen kenyéren élt. A háború
befejezése után tért haza. Azóta is Jászapátiban él, két éve az Alkotmány Tsz-ben
dolgozik. Ács.

Amikor a frontra ért, még csak a kíváncsiság élt benne az ismeretlen iránt.
A hadifogságban nemcsak a ruha kopott le róla. Azok a gondolatok is megsemmi-
sültek, amelyek addig kísérték. Szomjas lett az igazságra. Szibériában érte a for-
radalom. „Hej, de sgép volt... tűz fut át az arcán, úgy emlékezik. . . . Tomszkban
dalolt a nép. A forradalmi mámor ragadta el. Azt a parancsot kaptuk, hogy vál-
toztassuk meg mindazt, ami eddig volt..." _

1917 december. Petrcgrád akkor már nagy tettek szülője. A Forradalmi
Katonai Bizottság kiáltványában október 25-én Lenin így írt: „Az ügy, amiért a
nép harcolt... biztosítva van. Éljen a katonák, a munkások, a parasztok forra-
dalma."

Szibériában is kigyúlt a tűz. „.. . Nem is tudom megmondani, miért voltam
olyan boldog. Hiszen kifáradtam, elegem volt a háborúból. Mégis jó volt, nagyszerű
volt fegyvert fogni a burzsujok ellen. Jó volt, pedig tízezer kilométerre voltam a
hazámtól. Mintha anyám sürgetett vón': Édes fiam, mentsetek meg bennünket a
zsarnokságtól".

Ádám István vörösgárdista lett. A forradalom katonája, Nem a behívó miatt:
a szíve parancsolta.

„...1928-ban Kolcsakék jöttek,, angol páncélvonattal, cseh katonákkal. Ret-
tenetes túlerővel. Fogságba estünk. Egy tatár barátom — magyarul tanult, amikor
ráértem a szóra — és még tizenegy elvtárs. Hadbíróság elé kerültünk. Nem vártuk
meg a halált, megszöktünk előle."

Hova? A fehérek hallatlan gonosztetteit ismerték. Megsemmisíteni a forra-
dalom ellenségeit, ez volt a cél. A tomszki erdő sűrűjét választotta. Partizán lett."

Nemes hangszer az emlékezés. Lehet, hogy nem csendül mindig pontosan, de
tiszta, ha nagy érzéseket idéz.

„ . . . 1920-ban találkoztam Leninnel. Nem a fronton. Moszkvában. Iskolára
mentem. Ő tanított bennünket. Mire? Hát, mindenre. Arra, hogyan kell élnie a
forradalom katonájának. Azt mondta: ezután még nagyobb csaták jönnek. Arra
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vigyázzatok, hogy a forradalom tiszta maradjon. Züllött, idegen elemeket ne enged-
jetek magatok közé. Az eszmét ne aggassátok senki falára. A forradalomnak ti
vagytok a hősei, az örökösei. A ti jussotok minden. Vigyázzatok..."

A következő állomás Vladivosztok. Ádám István politikai százados, itt szerez
ismét becsületet a magyar névnek és sebesül meg a nemzetközi munkásosztály
nagy ügyéért, Kolcsak és a japánok ellen.

A Szovjet Köztársaságot mindenfelől frontok tűzgyűrűje veszi körül. A meg-
gyötört nép, az elcsigázott sereg soha nem ismert hőstettekre képes.

Milyen volt Lenin? Ádám elvtárs szemei őrzik, s őrzi a szíve is, amíg dobog.
„ . . . fekete ruhába' járt mindég. Ahogyan a képek is ábrázolják. Kicsi ember

volt, s mégis óriás. A hangja, a szava csak úgy húzta-vonta az ember szívét. A for-
radalom nem vígasság. Sokszor fáradtak voltunk. így volt ez a politikai iskolán is.
De amikor ö beszélt, akkor nem volt csüggedés, nem volt bánat. Felvidámodtunk,
énekeltünk. Nem tudom, miért. Talán, mert olyan közvetlen volt. Vagy, mert —
nagyon szeretett minket. Nincs édesanya, aki jobb tudott volna lenni a gyermekéhez.

Mindég kevés volt a kenyér. S Lenin megkérdezte: ki éhes? Nem szóltunk.
Erre ő mondta: én éhes vagyok. Erre mi is megmondtuk. Cseppet sem féltünk Tőle.
Mindnyájunk nevét tudta. Sokszor mondta nekem: No, kis szőkém, mi újság? Éhes
vagyok, Lenin apám — feleltem. — Akkor ebédeljünk meg, fiam. Kivett a zsebéből
egy darab kenyeret, ideadta. Füstölt a számban a kenyér, olyan penészes volt. De
Ö sem evett mást, pedig tehette volna. Rossz volt a kenyér, mégsem haltunk meg.
Inkább erősödtünk tőle. A Kolcsak-hadseregben a csehek fehér kenyeret ettek.
És mi volt az eredmény? A penészes kenyér hadserege leverte a kakaón táplált
katonákat.

ösz már a fejem, de mindenre emlékszem. Az elesett hősökre, azokra, akik
velem harcoltak. Olyan volt a forradalom, mint egy nagy folyó, életet adott a
szegény embernek az egész világon. S Lenin? Lenin lelke volt a forradalomnak...

örökké él az, aki szívében hordja az emberek gondját, örömét.

Effrf Aranka
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A NÉP A TISZAVONAL VÉDELMÉBEN
— 1849. január-április —

Az 1848—49. évi nemzeti szabadságharc idején a Tisza vonala 1813. .ianuár-
jától hadszíntérré vált, és jelentős akadályt képezett a nyugat felől támadó császári
seregek előtt. Amikor az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, a szabadságharc
legfőbb irányító szervének javaslatára a képviselőház 1848. utolsó napján kimon-
dotta a Debrecenbe költözést, még nemigen gondoltak arra. hogy két hét eltelté-
vel az ellenség már a Tisza vonalát fogja támadni. A forradalom és szabadságharc
vehetői nem számítottak ilyen gyors ellenséges előnyomulásra. de számítottak az
alföldi néD hazaszeretetére, s Kossuth bízvást jelenthette ki 1849. január 9-én a
képviselőház Hsó debreceni ülésén: „Azon vidéken vagyunk, ínel'y vidék, valahány-
szor Magyarország szabadságáért küzdeni kellett, legkitűnőbb volt a szabadság har-
czában, és amelly vidék soha sem tette le fegyverét, amellyet Magyarország oltal-
mára feln-meit, valameddig fegyvere győzedelmével vagy becsületes békekötéssel
nem volt a nemzetnek szabadsága biztosítva és kivíva. Azon szellem most is meg
fogja hatni ezen vidéknek népét, mikint érzi azon kötelességét, hogy a nemzetnek
azon szabadságát, melyet ősei verőkkel szereztek, az ivadéknak meg kell tartani, ha
a maradéknak átkát nem akarja magára vonni azon szabadság odaengedéséért, mcl-
lyet ezer év óta meg tudott védeni a magyar."1)

A kormány Budapest védelmére jelentős erőket hagyott vissza, de Görgey
tábornok, a magyar fősereg parancsnoka nem vállalta a harcot, s így a főváros
január 5-én kardcsapás nélkül jutott a császári sereg birtokába. A hadihelyzet
rendkívül súlyos volt; a Debrecenbe menekült kormány jóformán csak a Tiszán-
túllal rendelkezett. Igaz, Erdélyben Bem, a nagy lengyel hazafi győzelmesen
nyomult előre kicsiny seregével, de a Tisza mentén csak három ponton állott
magyar haderő: Tokaj vidékén az 1. hadtest, alig párezer, elcsüggedt ember a
január 4-i kassai vereség után: a Nagykunságban Perczel serege, amely már ellen-
támadásra készülődött;2) Szegeden és délebbre pedig a bácskai sereg. Az előnyomuló
s a főváros megszállása után elbizakodott császári hadak előtt tehát látszólag nyitva
állott az út Debrecen, a kormány székhelye s Nagyvárad, a hadiipar központja felé.
A császári hadvezetés számított is erre; csapatai nem egy helyen és nem egy alka-
lommal kísérelték meg a Tiszántúlra való átkelést, de sorra vereséget szenvedtek.
Január közepén egy-két kisebb felderítő csoport átjutott ugyan a Tiszán, de január
végétől kezdve császári katona csak mint hadifogoly léphetett a Tiszántúlra.

A császári sereg próbálkozott Szolnoknál, Tiszafürednél, Cibakházánál is, de
hiába. Főparancsnoka, Windischgri'tz és az egész császári hadvezetés a főváros
feladása után a magyar szabadságharc közeli bukását várta, s most értelmetlenül
álltak e rejtélyes jelenség előtt. Tudták, hogy a Tisza mentén csak itt-ott van
rendes haderő, de nem számítottak arra, hogy ahol nincsenek honvédek, ott ezré-
vel és tízezrével áll csatársorba a hazáját szerető, a márciusi forradalom eredmé-
nyeit magáénak érző és jobb jövőben bízó magyar nép. A Tisza Tokajtól Szegedig
többszáz kilométeren húzódó partját alig néhány tízezer honvéd védte a legfonto-
sabb pontokon, de mindenütt védték 48 hős partizánjai, a hajdúk, a kunok, a
tisznátúli és a Duna—Tisza közi népfelkelők. Nekik, a poroszlói, kecskeméti, mező-
túri és cibakházi partizánoknak, végső soron csaknem az egész Alföld népének
köszönhette a forradalom, a nemzeti szabadság ügye, hogy 1848—1849. telén és tava-
szán a nyugatról sokszor jelentős erőket felvonultató császári sereg a Tiszánál
mindig megtorpant.

A tisztántúli nép e tömeges, nagyszerű felkelése a császáriak számára várat-
lanul, de nem véletlenül következett be. Kossuth a Honvédelmi Bizottmány nevé-
ben mindjárt Debrecenbe történt megérkezése után, január 10. körül általános nép-
felkelésre hívta fel Bihar, Szabolcs és Heves vármegyét, a jászkun és a hajdú kerü-
letet, valamint Debrecen, Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét városokat, kimondván:
„Az ország igazságos védelmi harcza olly karban áll, hogy ha a magyar nép által
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lelkesen idmogaltatik, lehetetlen lesz nem győznie". A rendelet pontosan megjelölte
a feladatot is: „arról van szó, hogy a Tisza magyar földje az ellenség megfertőzésé-
től megóvassék".3)

Mellőzve itt a rendelet s más hasonló utasítások végrehajtása történetének,
nemkülönben a szervezés részletes eredményeinek ismertetését, az eddig előkerült
hézagos adatok alapján is megállapíthatjuk, hogy a Tiszavidék népe január köze-
pétől készen állt az idegen hódító elleni harcra, s szükség esetén kemény csapá-
sokat is mért rá. A Felső-Tiszánál harcoló magyar sereg támogatására Balmazúj-
város és Polgár környékén, Tiszafüreden hajdúk és Szabolcs megyeiek gyülekez-
tek.4) A poroszlóiak jegyzőjük vezetésével február 6-án mintegy 240 főnyi ellensé-
ges lovascsapatot vasvillával a harmadik határba űztek.5) A szolnoki lakosság
január 22-én Perczel honvédéi mellett fegyveresen veit részt városa felszabadításá-
bon.C) A szegedieket Kossuth január 22-én szólította népfelkelésre, s február 11-én
a város ellen támadó ellenség visszaverésében legjobban a nemzetőrök tűntek ki.7)
A Tisza vonalára nehezedő nyomás február második felétől kezdve gyengült, mert
mindkét fél döntő összecsapásra összpontosította erőit.

A császáriak a' Tiszán való átkelést a téli időjárás és a kezdetjeges mű-
szaki viszonyok miatt elsősorban a hidakon akarták megvalósítani. Állandó, tehát
cölöpökre épült híd Tokajtól lefelé Tiszafürednél. Szolnoknál és Cibakházánál volt.
Tiszafüred túlságosan messzire esett a császári hadsereg bázisaitól; a hidat csak
nehezen lehetett megközelíteni. A szolnoki híd viszont a hadiszállításra elsőízben
használt vasútvonal végpontja közelében, a Debrecen felé vivő úton volt, és a kór-
nyéken levő nagyobb városokat jelentős császári erők szállták meg. A híd január
közepétől kisebb megszakításokkal április elejéig a császáriak kezében volt. A
Szolnoktól délre nem nagy- távolságra eső cibakházi híd birtokbavételére január
végétől kezdve ugyancsak törekedtek, mert innen Debrecen és Nagyvárad íelé, de
a Tiszántúl egész déli része, sőt Erdély felé is vezettek utak. A híd megszállását,
ennek lehetetlensége esetén lerombolását sürgette még az a körülmény, hogy a
honvédcsapatok innen állandóan veszélyeztették a császáriak jobboldalát, közvetlen
támadást intézhettek Kecskemét és Nagykőrös ellen, -s elvágással fenyegethették a
szolnoki császári helyőrséget is.

A cibakházi hidat eleinte nagykunsági, főleg mezőtúri nemzetőrök védelmez-
ték. Az Országos Honvédelmi Bizottmány január végén az őrnagyot bízta meg a
védelem irányításával. Nagykunsági és hevesi gyalog, majd lovas nemzetőrök, kecs-
keméti önkéntesek és néhány ágyú — ez volt az a számra csekély erő, mely a Tisza
e fontos pontján hónapokon át nemcsak gátat vetett a Tiszántúl ellen törő császári
seregnek, hanem érzékeny veszteségeket is okozott neki.

E kis, a lakossággal együtt élő, a népet védelmező csapat élén fejlődött Mes-
terházy István, az egykori lovastisztből lett nemzetőr a szabadságharc egyik leg-
kiválóbb partizánparancsnokává. Hősi életét ma már csak töredékesen ismerjük.
1811-ben született, tehát fiatalon, 38 éves korában került a honvédő harc e fontos
őrhelyére. Feladatáról, emberei elszánt hősiességéről mindig a legnagyobb lelke-
sedéssel emlékezett meg. Kossuth elismeréssel fogadta, és nagyra értékelte Mc-s-
terházy tevékenységét. Egyik jelentésére írott válaszában így írt: a jelentésben
foglaltak „a honvédelmi bizottmány által méltányoló elismeréssel fogadtattak. Gon-
doskodandik a kormány, hogy Őrnagy úr munkásságának közel alkalommal olly tér
nyíljék, melly hazafiságának s bajnoki lelkületének egyaránt megfelelő legyen.
Addig is fejtse ön ki a lehető erélyt és éberséget. Míg a kettő őrtűz gyanánt világí-
taná a haza borúiban, addig az éj sötét táborától nincs mit tartani.''^) De szívébe
zárta Mesterházy emlékét a nép is. A korán, valószínűleg a fogságban szerzett
betegségében elhunyt hős halálának 6. évfordulóján, 1860. december 8-án a Sopron
megyei Mesterháza község temetőjében domboruló sírt a környező helységek sok-
száz lakosa kereste fel. Több megemlékezés hangzott el, majd elénekelték a Szóza-
tot, Végül az egyik parasztember így szólt: „Azokat a tisztelt urakat, kik nevünk-
ben nagy halottunk fölött szónokoltak, az Isten sokáig éltesse!"^)

A cibakházi hidat védelmező „Tisza melléki önkéntes szabad csapat" nem
szorítkozott kizárólag a védekezésre. A császári lovasság január 28-án, Szolnok
másodszori megszállása után intézte az első támadást a védők ellen, ezt azután
30-án, 31-én, február 1-én és 2-án újabb, de egyaránt sikertelen próbálkozások
követték. Közben Mesterházy harcosai sem tétlenkedtek, hanem eléje mentek az
ellenségnek, s igyekeztek már a Tisza jobbpartján harcra kényszeríteni, s vesztesé-
geket okozni neki.if)
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Az első, lényegében felderítést szolgáló vállalkozások után a császáriak
február 4-én már nagyobb erőkkel támadtak. Mivel vasárnap volt, az ellenség arra
számított, hogy a pihenő magyarokat észrevétlenül lepheti meg. Amikor azonban a
császári ágyúk megdördültek, a partizáncsapat nemcsak harcrendben várta a táma-
dókat, de néhány ágyújának jól irányzott lövéseivel kétórás ágyútűzben az ellen-
ség két ágyúját megrongálta, s halottakban és sebesültekben jelentős veszteségeket
ckozctt a könnyű győzelemre számító vasas lovasságnak. A császáriak a meglepetés
elmaradása és a támadás meghiúsulása miatti dühükben röppentyűikkel Cibakházát
kezdték lőni, minek következtében több ház kigyulladt, de a partizánok az ezidő-
tájt már erősítésül itt tartózkodó 48. honvédzászlóalj katonáival a tüzet mihamar
eloltották. A tűzoltásban különösen a kecskeméti önkéntesek tűntek ki; ők egyéb-
ként is bátran helytálltak, mint a jelentés mondja: „két ács a kecskeméti gyalog
önkéntesek közül a legnagyobb golyózápor közt szedte le a Tisza hídjáról a gyalog
átjárhatásra készített • pallókat". A bátor helytállásért a harcosok a Honvédelmi
Bizottmány köszönetét, a károsult lakosok pedig a tűzkárok azonnali megtérítését
kapták.n)

Február 4. után a híd ellen intézett császári támadásokban ideiglenesen
szünet, állott be. A „Tisza melléki önkéntes szabad csapat" ezt az időt portyázásra,
tehát az ellenség nyugtalanítására, azonkívül felderítésre, fogolyszerzésre és nem
utolsósorban arra használta fel, hogy a Duna—Tisza közének császári megszállástól
szenvedett lakosságát jelenlétével és bátorságával vigasztalja, reményt nyújtván a
mielőbbi felszabadulásra. Mesterházy lovasai fedezték a földvári, vezsenyi és ino-
kai átjárókat, az általuk tapasztalt és hallott híreket azután parancsnokuk azon-
nal közölte a Honvédelmi Bizottmánnyal. Ha alkalmuk nyílt, foglyot is szereztek,
mint február 14-én, mikor a várkonyi szőlőknél vetett lesből 12 vasasnémetet, köz-
tük 2 altisztet fogtak el, minden saját veszteség nélkül. Február 20-án Mesterházy
vezetett egy felderítést Kecskemét irányába. Ennek során 100 kecskeméti lovas
fiatal csatlakozott hozzájuk, akik a Jellasics által elrendelt toborzás hírére indul-
tak Cibakháza felé. Nemsokára még 70 lovas követte őket.i2)

Az állandó készenlét, az ellenség hátában folytatott portyázás megedzette és
összekovácsolta Mesterházy kis csapatát. Feladatuk sikeres ellátásáért, nemkülön-
ben a híd további védelmének fontossága miatt a Honvédelmi Bizottmány február
folyamán jelentős erősítéseket is küldött nekik. Kaptak erősítést a Répássy tábor-
nok parancsnoksága alatti tartalékseregből; hozzájuk csatlakozott a délről felvonult
hadseregből a 19. ezred egyik zászlóalja, jöttek honvédek és tüzérek is. Az ilymódon
többezer főre növekedett sereg élelmezéséről Cibakháza és Tiszaföldvár hazafias
népe gondoskodott. A gabonát az éjjel-nappal járó szárazmalmokban őrölték. „A
Czibakházi és Földvári polgár asszonyoknak liszt és só adatott ki, és ők mint
derék honleányokhoz illő, szép és jó kenyeret szolgáltattak be" — írja későbbi
visszaemlékezéseiben a harcok egyik részvevője.13)

A császáriak januárvégi és februáreleji kudarcaik alapján belátták, hogy a
cibakházi hidat nem tudják elfoglalni. Mivel február második felére nagyobb-
arányú támadó hadműveleteket szándékoztak indítani Heves megyében, seregük
déli irányból történő biztosítása miatt elhatározták a híd lerombolását. E vállalko-
zás vezetését Jellasics, a Duna—Tisza közötti császári csapatok parancsnoka az
1848. szeptemberében árulóvá lett Ottinger vezérőrnagyra bízta, aki Abonyból feb-
ruár 23-án este 10 órakor indult el 2 zászlóaljból, 6 vasas lovasszázadból és egy 6,
egy 12 fontos és egy röppentyű-ütegből álló seregével, hogy a korahajnali órákban
meglepje a cibakházi hídnál őrködő magyar sereget. Az éj sötétjében óvatosan
vonuló császáriakat azonban egy parasztember észrevette, s nyomban sietett Mes-
terházyhoz a hírrel. Mire a császáriak 7 órás éjjeli menet után a Tisza kiöntéses
jobbpartján húzódó töltésen 24-én kora reggel a híd közelébe értek, a honvédek
már felkészülten várták őket. A magyar gyalogság az uralgó balparton a híd köze-
lében voltak felállítva, balra tőlük a tüzérség foglalt helyet. A császáriak is fel-
álltak, s reggel 8 óra tájban erős ágyúzással kezdődött az ütközet. A császári ágyúk
a fedett állásban tartózkodó magyarokban semmi kárt nem tehettek, a másfél üteg-
ből álló, tehát sokkal gyengébb magyar tüzérség viszont jelentős veszteségeket
okozott Ottinger gyalogosai és lovasai között. Mintegy 3 órai tüzelés után Ottinger
személyesen vezette rohamra zászlóaljait a híd ellen, de a magyar ágyúk kartács-
tüzében minden roham összeomlott. A harcot személyesen irányító Mesterházy köz-
ben egy ágyúgolyó becsapódásától megsebesült, s így a magyarok Leiningen. őr-
nagynak, a 19. zászlóalj parancsnokának vezetésével mentek rohamra a hídon át.
Közben a császáriak hátában a nagyrévi tiszakanyart megkerülve tüzelni kezdett
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Reggel 8 óra: megindul a császári
támadás

\ j a magyar csapatok

Délelőtt 11 óra: a honvédek üldözik
császáriakat

+ Mesterházy megsebesülésének helye

néhány magyar ágyú. Ottinger erre parancsot adott a visszavonulásra. A közel-
harcban a császáriak elfogták Leiningent, s a híd közelében álló csárdaépületbe
hurcolták. Emberei azonban Talabér hadnagy vezetésével körülvették az épületet
lllésy Sándor főhadnagy pedig hamarosan segítséget hozott. A még ma is meglévő
csárdaépületi4) körül, majd magában az épületben heves közelharc kezdődött,
melynek során közel húsz császári elesett, mintegy harmincan pedig megadták
magukat. A császáriak összes vesztesége csaknem 100 főt tett ki, míg a magyarok-
nak 28 halottja és 30 sebesültje volt. Az őrnagyukat sértetlenül kiszabadító
Schwarzenbergek zászlaját a Honvédelmi Bizottmány harmadosztályú érdemrend-
del tüntette ki, Mesterházy pedig hamarosan ezredes lett.15)

A partizánok és honvédek e nagyszerű együttes helytállása, győzelme után
a hídnál a szabadságharc idején fegyveres harcra többé nem került sor. A március
5-i szolnoki győzelemmel megkezdődött a dicsőséges tavaszi hadjárat. Ennek során
az összpontosított magyar sereg március 17-én a hősi véráldozatokkal megvédett
cibakházi hídon keresztül indult el Nagykőrös és Kecskemét felé. A vezetés egye-
netlensége, a rosszul szervezett felderítés és a kedvezőtlen időjárás következtében
az előnyomulás nem bontakozhatott ki támadássá; a honvédsereg 19-én már vissza-
húzódott. A nép' azonban várta a felszabadítókat, s ezért Mesterházy a császári
seregeknek a felderítésük hiányossága miatti tájékozatlan ide-oda vonulgatását
sietett kihasználni. Bátor partizánjait március 25-én éjfélkor elindította Kecske-
mét felé. Délben 12 órakor zeneszó mellett vonultak be a partizánok a császáriak-
tól csak nemrég elhagyott Kecskemétre, s a lakosság örömkönnyei közt dobták le
a toronyból a 8 öles sárga-fekete zászlót, „a bilincs-osztó zsarnokság halállepedő-
jét". A bátor magyar csapat nagymennyiségű takarmányt, jelentős felszerelést zsák-
mányolt, s e városban és Nagykőrösön visszaadta a nép önbizalmát. A császáriakat
teljesen'meglepte a nemvárt támadás. Jellasics első ijedtségében egy egész magyar
hadtest támadását jelentette Windischgrátznek, holott a magyarok legfeljebb
150-en voltak! 28-án újabb vállalkozást hajtottak végre, s fényes haditetteiket
Kossuth Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét lakosaihoz intézett kiáltványában teljes
joggal tekintette az időközben megindult hadműveletekhez szervesen járuló nagy-
méretű népfelkelés alapjának.16)
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A Tiszavidék egyszerű embereinek hősi harca, mint e rövid áttekintés is
mutatja, a Tisza vonalánmk hónapokig tartó eredményes védelmében a nemzeti
szabadságharc egészének sikerét segítette elő. Nyugat felől a kormány szervező-
munkáját elsősorban a Tisza menti partizánok biztosították, a nagyobb császári
erők lekötésével beleszóltak a császári hadvezetés terveibe is. Jelentős mennyiségű
katonát adtak a nagy tavaszi ellentámadáshoz, és résztvettek a nép felkeltésében.
Emléküket egy évszázadon át kegyelettel őrizték a szabadságra vágyó utódok, mi
pedig nemcsak erőt merítünk példájukból mai harcaink megvívásához, hanem tet-
teikben mindenekelőtt a nép történelemformáló erejének bizonyságát látjuk.

Borús József
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SZOLNOK TÖRÖK KERÁMIÁJA
i.

A TISZAPARTI LELETANYAG
A Tisza és a Zagyva összefolyása között az egykori vári) terült el. A Tisza

magas partfalából és fenekének homokjából százával hozza felszínre a régész ásója a
százharminchároméves török megszállás kerámiai emlékeit. Alig van múzeumunk,
főleg a volt hódoltsági területen, ahol ne találkoznánk velük. De három gyűjtemé-
nyünk: a Budapesti Történeti Múzeum, az egri és szolnoki múzeum anyaga meny-
nyiségben és minőségben magasan kiemelkedik a többiek sorából. Ez igazolja a
leletanyag vizsgálatának szükségességét. A török kerámia tanulmányozása révén
magismerjük, milyen tükrözésben élt itt tovább e művesség az anyaországtól oly
messzire fekvő északi provinciában, főleg az eltörökösödött balkáni szláv mesterek
kezén, de feltétlenül szükséges a magyar kerámia további fejlődésének kutatása
szempontjából is.

A középkori magyar fazekasipar teljesen Nyugat-Európa műiparának hatása
alatt fejlődött. Egyszerű fcrmák jellemzik, díszítménye hullámvonal, később vörös
sávok, egyszerű mértani idomok stb. Anyaguk is durvább, mint amilyennel Kelet
fejlett műipari termékeinél találkozunk.2) A török kerámia és a török fazekasok
kedvező hatást gyakoroltak a magyar fazekasság további fejlődésére. Üj formák,
díszítőelemek terjedtek el, melyek tovább is élő hatóerőként működtek és egészen
sajátos színt adtak az európai művességtől most már messze elkanyarodó, keleties
színt nyert magyar fazekasiparnak. Hatása mindmáig érződik.

A talpastálak a szolnoki török kerámia egyik legnépesebb és legfigyelemre-
méltóbb csoportja. Három csoportra oszthatók: az ún. sgraffi* (bekarcolt díszít)
tálakra, a folyatott mázas és egyszínű mázas darabokra. A talpastálak a görögből
kerültek az iszlám, valamint a bizánci kerámiába és Bizánc kerámiai művészeté-
nek jellegzetes specialitásává fejlesztették. A formák kimeríthetetlen változatossága
figyelmeztet Kelet kerámiai művességének rutinbeli fejlettségére és formaérzékére.
A törökség is átvette e műfajt és művészetének kincsei közé sorolta. Legfeljebb a
figurális ábrázolások koptak le róla és váltotta fel azokat a növényi és mértani
ornamentika.

1. ábra 2. ábra
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3. ábra 4. ábra 5. ábra

Legjelentősebb csoport a sgraffito. A vörös vagy sárgásbarna anyagú tálak
belül igen finom agyagiszappal vannak leöntve, amit engob-nak nevezünk. Ez teszi
lehetővé, hogy a most már fehér színű alapon színes mintákat alkalmazzanak az
átlátszó ólommáz alatt. Az engobba karcolták bele a mintát, hogy a karc a vörös
alapanyagig érjen s így a minta sötét vonalakban jelentkezzék. A korábbi bizánci
anyaggal egyezően az engobra zöldessárga mázréteget kentek, amire kobaltzöld és
apróbb barnás foltokban ornamentikát festettek. A díszítmény kihangsúlyozása cél-
jából nedvzöld márványos szétfolyó vastag sávok keretezik a mintákat.

Tálaink díszítményei a X.—XIII. századi bizánci sgraffitoval szemben igen
nagy elszegényedést mutatnak és legtöbb esetben ugyanazon motívum variációját
láthatjuk azokon. Leggyakoribb díszítőmotívum a négylevelű rozetta (IX. t. 1. kép
és 1. szövegközti ábra), ami tuladonképpen nem egyéb, mint a görög kereszt szim-
bóluma. A levelek hullámvonalakkal vagy apró ívek soraival erezettek. Találkozunk
vele a ciprusi ásatási anyagban is, Palesztinában Atlitban a XI—XIII. századokban
stb.3) Néha három-, sőt kétleveles változatot is találunk. (2. és 3. ábra.) Az ősi szim-
bólumnak, a négy égtájnak, a svasztikának ez a motívuma az iszlám és főleg a török
művészetben növényi díszítménnyé alakul. A négy levél az iszlám művészet hatása-
ként nem egyszer forgórózsaszerű elrendezést is mutat. Az egy tőből, körben egy-
irányban hajló levelek ábrázolása egészében egy forgó kerék benyomását kelti.
(IX. t. 2. kép.)

Néhány töredéknél a tál magas oldalán sorban állnak a hagymaalakú levelek
(4. ábra). Igen figyelemreméltó e motívum feltűnése. Gyakori ez az iszlám kerámiá-
ban és alapját képezi a XV—XVI. századi itáliai kerámia nem egy motívumvarián-
sának, végül a XVI—XVII. századi magyar kerámia számtalan tálperem díszítmé-
nyének is. Sok töredéken, főleg a lapos peremeken ívsorokkal, hullámvonalsorokkal
'vagy S alakú kampókkal stb. találkozunk. (5. és 6. ábra.). (Sajnos, lehetetlen az egész
díszítményanyagot ismertetnünk és át kell térnünk ezek származásának kérdésére.)

Az athéni agorai és akropoliszi, nemkülönben a korinthoszi ásatások egykorú
sárgásbarna és vörös táljainak motívumanyagában több eltérés mutatkozik, bár
technikájában és színeiben hasonló leleteinkhez.4) Az ott előkerült XVI. századi
anyag legnagyobb része figurális ábrázolású: hal, madár stb. Ami viszont növényi
vagy mértani ornamentikával rendelkezik, az oly elnagyolt rajzű, hogy hazai töre-
dékeink változatos, ötletes és művészi kivitelezésű darabjaival a versenyt föl nem
vehetik.

A tökéletes technikai kidolgozással szemben a teljesen laza kompozíció, a
rajz primitívsége és hanyagsága meglepő. — Ezt szükséges megmagyaráznunk. Az
ilyen látszólagos kitérés érdekes fényt vet itthoni kerámiánk e csoportjára.

A bizánci sgrafitto, hanyatlása idején, erősen kultikus, rituális használat irá-
nyába fordult; természetesen mdtívümkincsében is alkalmazkodva e célhoz. A török-
ség, amíg sok más területen Bizánc végsőkig felfokozott raffinériájú alkotásait friss,
fiatalos, izmos művészi akarással újból a magasba emelte — természetesen sajátos
nemzeti formakincsébe ágyazva — most nem tudott megbirkózni a tőle oly idegen
szellemű motívumanyaggal. Ezért ilyen laza megfogalmazásúak e leletanyag rajzai.
Fontos itt megjegyeznünk, hogy ez a kerámia-fajta a török birodalom területén
általában csak a XVI. században volt használatban. A törökség idegennek érezte
magától — és jó egyszázados szereplése után teljesen kiment a használatból. Csak
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6. ábra 7. ábra

helyenkint a Balkánon készítettek még tovább ilyeneket; továbbá hazánkat meg-
kerülve behatolt Moldva és Ukrajna vidékére, a pravoszláv területekre. Majd Kuti-
ból (Kossow), e kerámia központjából kisugározva szivárgott át Máramarosba, ahol
a XIX. században színeiben és motívumkincsében teljesen változatlanul élt tovább.
Lejutott Nagybánya, Fernezej vidékére is, s itt már román hatásokkal gazdagodott
(IX. t. 3. kép.) — Szóval rituális jellegét mindvégig megőrizte; hiszen mindenütt
csak a. görögkatolikus vallás követői között terjedt el, tekintet nélkül azok nem-
zetiségére.

így szolnoki darabjaink művészi kivitelezése és díszitményeinek erősen kul-
1 ikus használatú anyaga minden kétséget kizárólag görög mesterre utal, sajnos, előt-
tünk még ismeretlen származási helyről. A XVII. században viszont, mint a török
birodalom annyi más területén, sem itt, sem Egerben (ahol egyáltalán nincs, hiszen
csak 1596-ban foglalták el) már nem használták.

A folyatott mázas talpastálak (7. ábra) anyaga vörös agyag. Formáik azonosak
ez előbbi csoportéval. Valamennyinél kusza szabálytalanságban folynak le a sávok
a tál ölébe. Színskálájuk igen változatos. Indiai sárga alapon sziena sávok, illetve
íorditott színváltozatban. Egy tálon a sávozás az elég ritkán előforduló krómzöld
alapon négerbarna. Gyakori a smaragdzöld alapon a sziena, vagy ugyanezen alap-
színnel a nedvzöld, vagy fordított színösszeállítás is. Kívül valamennyi mázatlan.
A világosabb színárnyalatot engóbbal érik el. E csoport is bizánci hagyaték, onnan
került a török kerámiába és innen a magyarba. Nálunk csak laposfenekű mély
tálak díszítményeként fordul elő. E technika Kínából került az iszlám és bizánci
kerámiába. A Tang dinasztia uralkodása idején (618—906) ezen edények remekei
készültek. A szamarai leletanyagban már igen szép iszlám utánzataival találkozunk.5)
Hazánkban és a környező területeken, főleg Ausztriában, Bajorországban és Cseh-
országban a XVIII. században éli virágkorát e típus. De elterjedt egy másik, szintén
bizánci eredetű változata, a márványosan foltos felületű lapos és mélytálak cso-
portja is, amelynek számtalan töredékét őrzik hazai gyűjteményeink, közöttük a
szolnoki múzeum is az irodaházi leletanyagból.

A talpastálák harmadik csoportját a díszítetlen, egyszínű tálak alkotják. Sár-
gásbarna homokos és vörös agyagból készültek mint a sgraífito. Forma és máz szem-

éi, ábra 9. ábra
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pontjából azonosak az előbbi csoportokkal. A legtöbb darab pettyezett, nedvzöld
mázas, néhány töredék oliv- vagy smaragzöld. Két tál kivételével kívül mázatlanok.

A formák gazdag változatossága jellemzi a talpastálak nagy családját. Néhá-
nyat a 8. ábrán mutatunk be. Legtöbbször a talp alapcsony (0,9—2 cm magas), de
találkozunk 3—5 cm magasakkal is. Talpuk kúpos, homorú vagy domború. Ezen
leggyakrabban mélyöblű test ül. A perem gyengén behajló, vagy pedig éles töréssel
— amit kívül egy körbefutó barázda is kihangsúlyoz — egyenes vonalba fordul be-
felé. Sok esetben lapos, kissé rézsútosan felfelé forduló perem éle keskeny felálló
gallért képez, ami nem egyszer rovátkolt. Akad csipkézett is — de ezeknél már euró-
pai hatásokra gyanakodhatunk — ami főleg laposöblű tálaknál fordul elő, bár itt
legnagyobbrészt a perem lapos (9. ábra).

A sgraffito-nak speciális színskálája van. amely időben és térben teljesen vál-
tozatlan maradt. A folyatott. — és az egyszínű mázasok egyazon színskálásával és
mázakkal készültek. Szétválasztásukat a későbbi magyar és nyugati daraboktól az
könnyíti meg, hogy a későbbi nem török készítmények színskálája színeiben nagy-
jából azonos a törökével, a színek árnyalataiban azonban lényegesen eltér azoktól.

Kétségtelen az, hogy a sgraffito importáru, de a másik két csoport nem. Iga-
zolja ezt az esztergomi szenttamáshegyi török fazekaskemence anyaga, melyben
igen sok a talpastál és majd minden eddig ismert forma képviselve van benne.
A két utóbbi csoport edényei az összes török lelőhelyeken szép számmal találhatók,
ami arra mutat, hogy a hódoltság nem egy helyén működtek fazekasok. Ezt bizo-
nyítja a formák és a mázak hasonlósága az esztergomi leletanyaggal. Az összes
darabok technikai kivitelezése, a formák változatossága, eleganciája, kitűnő máza
török mesterre utal. Egykorú, kétségkívül magyar készítményű fazekasanyagunkkal
összehasonlítva, láthatjuk, hogy milyen magas fokon állott e török viszonylatban
egyszerű török gölöncsér munkája a magyarral szemben. így fogalmat alkothatunk
arról is, hogy mily magas nívón állhatott Kisázsia kerámiaművészete az ő fajansz
csodáival.

Végül érdekessége néhány töredéknek, v hogy mesterjeggyel vannak ellátva.
Ezek egyszerű bekarcolt jelek: karikában kereszt, küllők, körök stb. Azonkívül az
egyszínű zöld tálak némelyikén vászon anyag lenyomatával is találkozunk.

Az ólommázas török anyagot néhány korsó és gyertyatartó töredéke egészíti
ki. Valamennyi a török kerámia jellemző darabja. Az új formákkal itt találkozunk
első ízben. Szépen ívelő ovális testeket és a középkori, csapott magyar edényfenék-
től eltérően, derékszögben hajló formákat láthatunk. A török korsó fő ismertető
jegyei: a fül folytatásaként a nyakon ülő széles gallér, a labdás nyak (a fül tartóere-
jének fokozását célozza) és a néha tagolt hengeres száj. Testük felső része mázas,
legtöbbször zöld, vagy indiai-sárga, alatta engobsávok, vagy folyások, lent mázat-
lanok. Egészen új tartozék a kiöntőcső. Az itáliai egészen rövid kiöntőcső típusával
szemben:6) török korsóink kiöntocsove hosszabb. A test közepetájából indul ki és
tnyhe kifelé hajlással a száj magasságáig terjed. E formákkal népi kerámiánkban
mai napig is mindenütt találkozunk. Több kisebb-nagyobb töredék képviseli e
típust leletanyagunkban. Egyiknek nyaka, szája hiányzik, csak a test felsőrésze
és a kiöntőcsove maradt meg. Sziena alapon olívzöld folyatott szabálytalan sávok
futnak testén lefelé. Egy másiknak csak a fenékrésze hiányzik. Ovális testén gallér-
ral elválasztott labdás nyak ül, mely rövid, egyenes csőszerű szájban végződik.
Felső részét cinóberzöld máz fedi, a fehér engob foltosán lecsurgott alatta és alul
mázatlan. (X. t. 4. kép.)

Néhány nedvzöldmázas gyertyatartó töredék is van a tiszaparti leletanyag
mázas török kerámiai anyaga között. Ezek semmiben sem különböznek a mindenütt
jól ismert típustól. E tárgyakra jellemző a magas tölcséres talpazat, a széles, fel-
hajlóperemű csepptartó és a hullámosán kiképzett gyertyatartó rész. Mind a kor-
sók, mind a gyertyatartók anyaga vörös agyag.

Hódoltsági török kerámiai leletanyagunk másik nagyszámú csoportját a grafi-
tos korsók képezik. Hatásuk máig is él népi kerámiánkban (pl. Mohács és Nád-
udvar). Kétféle módon készülhetnek. A finomabb készítési mód esetén az agyagot
finomra őrölt grafit porával keverik és az edényt kívül is fényesre csiszolják grafit-
porral. Erről ismerhetjük fel az eredeti török darabokat. Hazai használatban akkor
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és most is fojtott tűzben, rendszerint szalmás, trágyás füstben égetik az edényeket.
Ettől nyerik kissé szürkés-fekete színüket.

Két csoportba sorolhatók: a szűrősnyakú, legtöbb esetben csiicskösszájú és a
kiöntőcsöves edényekre. E korsók a fémeket utánzó edények sorába tartoznak és
formáikkal a bronz- és rézedényekre emlékeztetnek. Természetesen ezzel együtt jár
a vonalak erős tagolása is. De amíg e technika a fémeknél természetes, sőt díszít-
ményjellegénél fogva szükségszerű is, addig az anyagedényeknél ez indokolatlan,
mivel az agyag lágy természeténél fogva a forma kiképzésénél sima hajlásokat köve-
tel, így tehát a formaképzés anyagszerűtlen és csak az utánzás és díszítmény jellege
indokolja azt. Ugyané célt szolgálja a fémekre utaló fényes, fekete felülete is. Ezen
edénytípus eredete arra vezethető vissza, hogy a fémedények beszerzése igen költsé-
ges volt és a fémedények a lényegesen olcsóbb agyagba formálódtak, kielégítve a
szegényebb társadalmi rétegek szerényebb igényeit.

A korsók rendszerint nagyobbméretűek, ovális testűek, vagy labda alakúak..
A nyakat éles szögelésű perem választja el a testtől. Labdás száján sokszor csőszerű
egyenes perem ül, de van csücskösszájas és kihajló peremű is. A szájakban
szűrő van.

Külső díszítésük szintén a íémtechnikához igazodik. Színek hiányában —
összhangban a tagolt felületek mezőivel — bekarcolt minták: hullámvonalak, zeg-
zug minták, ívmotívum, stb. fedik testüket.

Anyaguk finoman iszapolt agyag. E darabok mind importáruk. Igazolja ezt
technikai tökélyük, ami rutinirozott mester és nagyobb manufaktúra munkájára
vall. A hódoltsági terület kerámiai művészete szerényebb keretek között mozgott,
provinciális művészet volt. Az itt fellépő szerényebb igényeket csekélyebb felkészült-
ségű mesterek is kielégíthették, amiként a továbbiakban meg fogunk ismerkedni az
ő munkáikkal is. Amíg e finomabb darabokból elég kevés van a szolnoki leletanyag-
ban, addig a másik csoport, mely minden kétséget kizáró módon hazai készítmény
és a török—magyar együttműködésnek e téren kiváló bizonyítéka, sokkal s/.ámot-
tevőbb. Anyaguk nem olyan finom, formaváltozatai szegényebbek, technikai kivite-
lezésük egyszerűbb. Megtartják a díszes török formát, de a dús tagolást elhagyják
és bekarcolt minta is ritkán díszíti testüket. A magyar anyaggal is rokonságot
tartanak, főleg annak mindig kisebbedő kettős vagy hármas gyűrűzése által. A török
és magyar formák összeolvadnak, keverednek. Valamennyi darabunk nagyméretű
nyak- és szájtöredék. A széles nagy szájak, a durva kidolgozás, a kissé esetlen for-
mák és a rossz, sokszor kvarccs agyag különbözteti meg őket eredeti török társaik-
tól. De a fül-, száj- és nyakformák eltérő volta és hasonlatossága a török edények-
hez, már e körbe utalja azokat. (X. t. 6. kép.)

_ Figyelmet érdemel még a kiöntő korsók csoportja is. A mázas korsóktól elté-
rően a kiöntőcső egészen alacsonyan kezdődik és egyenes csőként emelkedik majd-
nem a száj peremmagasságáig. A kiöntőcső végén szűrőt találunk. Kis pánt köti a
nyakhoz, melyen rendszerint egy dudor is van. A fém meggyvizeskannákat utánozza,
melyek kiöntőjét szintén pánt köti a nyakhoz és a pánton kis lánc fűzi a kancsó
fedőjét az edényhez. Ezek, hasonlóképpen az előbbiekhez, anyagukban és formai ki-
képzésükben oly durvák, elnagyoltak, hogy itt már közös török—magyar műhelyre
kell gyanakodnunk. E technika mai napig való továbbélése hazánkban alátámasztja
a feltevést, hogy a magyar fazekasok tevékenyen belekapcsolódtak a török fazekas-
műhelyek életébe. Kilenc töredék tartozik e csoportba, ezekből négy kiöntőcső és
pántrész, a többihez viszont a korsó testének vagy szájának kis darabja is csatla-
kozik. A töredékek labdásszájú korsókra mutatnak és az egyiken hullámvonalas
bekarcolt minta is látható. (X. t. 5. kép, 10—11. ábra.)

Még arról kell néhány szót szólanunk, hogyan viszonylik a tiszaparti anyag az
ország többi leletanyagához. Bevezetésül már említettük, hogy egyik legértékesebb
leletegyüttesünk. A sgraffito igen nagy száma és a budai anyaggal való szoros rokon-
sága, viszont a későbbi elmaradás megerősíti azt a feltevést, melyről már beszéltünk
a sgraffito törökországi szerepére vonatkozóan. Az anyag egyezése egyben rámutat
közös származásukra és a két erősség török lakosságának egyező műveltségi viszo-
nyaira is. A két másik talpastál típusa egyező a többiekkel, csak mennyiségben és
minőségben válik ki azokból. A mázas korsók csekély száma csak véletlennek
tekinthető. A vár területén végzendő szakszerű ásatások szaporíthatják számukat.
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10. ábra 11. ábra

Az ilyen típusú darabok szintén egyezést mutatnak a máshol előkerült mázas kor-
sókkal. Ugyanezt mondhatjuk az importált török grafitos korsókról is. A szűrős
szájú és a kiöntős grafitos korsók viszont valami helyi műhelyre mutatnak, bár
hasonló darabok igen szép számmal kerültek elő a gyulai várból is. Mivel ilyenek
létezéséről írásos bizonyíték egyelőre nem áll rendelkezésünkre, csak a régészet
segítségével tudhatjuk meg, hol készítették e darabokat. Az egri anyagban ezekből
igen kevés van, szintúgy az esztergomiban. Pécs és Szigetvár ugyan nagyobb szám-
mal rendelkezik ilyenekkel, de formáikban kissé eltérőek és a magyar kerámia
hatása érezhető azokon.

A tiszaparti török leletanyag ismertetésének ezzel végére értünk. É kis tanul-
mány csak a török hódoltság kerámiai művészetével kapcsolatosan felmerülő problé-
mák rövid keresztmetszetét adja. Célunk volt a tiszaparti török leletanyag vázlatos
kiértékelése, hogy ezzel is elősegítsük a magyar kerámia fejlődésének megismerését.

(Folyt, köv.)
Dr. Soproni Olivér
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A bőr- és nemibeteggondosás eredményei
és problémái Szolnok megyében

Hazánkban a felszabadulás óta eltelt évtizedben az antivenereás küzdelem
fő feladata a nemibetegségek friss, tünetes formáinak nagyarányú csökkentése
volt. Ezen a téren igen jelentős eredményeket értünk el. Ismeretes, hogy már 1953-
ban — 1947-hez viszonyítva — a szifilisz friss, tünetes eseteinek száma 97%-kal
csökkent, a gonorrhoeás megbetegedések számának csökkenése ugyanezen időszak-
ban 66%-ot tett ki. A javulás azóta is folytatódott. Megyénkben, amely az elmúlt
időben erősen fertőzött terület volt, 1955-ben — 1953-hoz viszonyítva — 60%-kal
kevesebb friss szifiliszes beteget kezeltünk, a gonorrhoeás megbetegedések száma
pedig 54,7%-kal csökkent az elmúlt két évben.

A friss szifilisz ma már ritka betegség Szolnok megyében, a gonorrhoea terén
pedig éppen az utóbbi hónapokban következett be nagyarányú javulás. Ennek mér-
tékére jellemző, hogy 1956. január havában Szolnok megye hét bőr- és nemibeteg-
gondozó intézetében összesen két beteget vettek gonorrhoea diagnózissal kezelésbe,

Mi az oka annak, hogy a gonorrhoea (kankó, tripper) felszámolása terén
viszonylag lemaradtunk? A szifiliszes beteg fertőzőképessége a fertőzéstől számí-
tott öt év múlva kezelés nélkül is megszűnik. Ezzel szemben az idült gonorrhoeá-
ban szenvedő beteg, ha nem részesül megfelelő kezelésben, változatlanul fertőz. Az
utóbbi hónapokban bekövetkezett nagyarányú javulást semmiesetre sem tekinthet-
jük véglegesnek. A tavaszi és nyári hónapokban újra nagyobbszámú megbetege-
désre számíthatunk. A kapitalista társadalom egyik legrútabb megnyilvánulásának,
a legális prostitúció, a kéjnőbejegyzés szégyenteljes intézményének felszámolása
kiküszöbölte a nemibetegségek hivatásos terjesztőinek egy részét. A prostitúció
nyílt árusítású üzlet-jellege megszűnt. A bejegyzett prostituáltak időnkénti vizsgá-
lata természetesen a két vizsgálat közti fertőződéseket nem tudta megakadá-
lyozni. Az a méretű promiscuitás (nemi keveredés), amire a bejegyzés alkalmat
adott, a prostitúció egyéb formáinál nem lehetséges. A bejegyzett prostituált meg-
betegedésének rendszerint tömeges fertőződés volt a következménye. A titkos pros-
titúció azonban ma is virágzik, és & prostitúció elleni küzdelemnek még vannak
hiányosságai. Hálózatunk Szolnok megyében a BM. Főosztály részéről mindig a leg-
nagyobb megértést és segítőkészséget tapasztalta, általánosságban azonban meg
kell állapítanunk, hogy az erkölcsrendészeti munka vidéki színvonala a szocializ-
mus fejlődésének ütemével nem mindig tud lépést tartani.

Idült betegeken a gonorrhoea kórokozójának kimutatása sokszor igen nagy
nehézségekbe ütközik. A mikroszkópos kenetvizsgálat az idült esetek jórészében
cserben hagy. A gonorrhoea diagnosztikájában a mikroszkóp mellett szükségessé
vált egy másik módszer: o tenyésztés is. (A gonorrhoea kórokozója, a gonococcus
a gyanús váladék megfelelő táptalajra való felkenése után kitenyészik, telepe-
ket képez.) A tenyésztési vizsgálat elvégeztetésének lehetősége ma már Szolnokon
is biztosítva van. Fernbach József dr. adjunktus, a megyei kórház laboratóriumá-
nak támogatásával, először a kórházi osztályon tette lehetővé a tenyésztési vizsgá-
latok elvégeztetését, ez év január havában pedig már a. megyei bőr- és nemibeteg-
gondozó intézetben is sikerült a tenyésztési vizsgálat feltételeit biztosítanunk.

A gonorrhoeában szenvedő beteg vérében fajlagos antitestek jelennek meg,
ezek serológiai vizsgáló eljárásokkal kimutathatók. Ezek közül a gonorrhoea com-
plementkötési reakció bizonyos esetekben hasznos segédeszköz lehet. Az Országos
Bőr- és Nemikórtani Intézet segítségével ezt a vizsgálatot a megyei kórház labora-
tóriumában ugyancsak el tudjuk végeztetni.

A gonorrhoea leküzdésének egyik leghatásosabb fegyvere a helyes therápia.
Ma már a penicillinen kívül az erre nem gyógyuló esetekben egyéb antibioticumok:
Streptomycin és Chlorocid is rendelkezésre áll a betegek gyógykezeléséhez.

Kiemelkedő jelentősége van a veszélyeztetett hozzátartozók vizsgálatának.
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intézetünk 1955. évi beteganyagában a kezelésbe vett házasságban élő gonorrhoeás
betegek 61%-a fertőzte házastársát.

Fontos feladat a gonorrhoeára gyanús állapotokban szenvedő betegek gondo-
zásbavétele. A nem igonorrhoeás húgycsőhurutok nagy száma miatt továbbá a
nőgyógyászokkal a gyanús folyások és chronicus gyulladásos folyamatok kivizs-
gálása céljából kiépített együttműködésünk következtében, ennek a feladatnak ellá-
tása egyre nagyobb szerepet tölt be intézetünk munkájában.

Felsorolt törekvéseink eredményeként könyvelhetjük el, hogy 1953-hoz viszo-
nyítva Szolnok város területén is 58,5%-kal csökkent a gonorrhoeás megbetegedé-
sek száma.

A gondozóintézetek legnehezebb, legszebb és legdöntőbb jelentőségű fel-
adata a fertőzőforráskutatás. A fertőzőforráskutatás eredményeiből sok mindenre
lehet következtetni. Rávilágít arra, hogy az intézetnek sikerült-e a betegek bizalmát
megnyernie, sikerült-e a betegekkel szivélyes, bizalmas kapcsolatot teremtenie? Rá-

. világít arra, hogy milyen az intézet felvilágosító munkája, dolgozóinak politikai
fejlettsége. A fertőzőforráskutatás eredményei ugyan fokozatos fejlődést mutatnak,
de az 1955-ben elért megyei átlaggal még korántsem lehetünk megelégedve. Az év
folyamán a gonorrhoeás fertőzőforrások felkutatása ugyanis 48%-ban sikerült, ami
azt jelenti, hogy 100 beteget véve alapul, 52 beteg fertőzőforrása változatlanul
tovább terjeszti a gonorrhoeát. Vigasztalásul aligha szolgálhat az, hogy a fertőzé-
sek jelentős része a fővárosban és más ipari területeken történik, és így a fertőző-
források is többnyire megyénk határain kívül vannak.

Amint az elmondottakból kitűnik, a nemibetegségek friss fertőző formáiban
szenvedő betegek száma rendkívül alacsony. Hogyan lehetséges mégis az. hogy a
bőr- és nemibeteggondozó intézeteink váróhelyiségei a rendelési órák alatt zsúfolva
vannak? Választ kapunk erre a kérdésre, ha megvizsgáljuk forgalmi kimutatásain-
kat. 1955-ben az összforgalom 36%,-a bőrbeteg, 25%-a szűrővizsgálat és nemibeteg
csak 27,5% volt, a maradék 11,5% a bizonyítványkiadásra és egyéb adminisztratív
ténykedésre esik. Természeteden még mindig nagyszámú venereás beteget kezelünk,
de ezek túlnyomó része régi latens (lappangó) vagy belső szervi, idegrendszeri szifi-
liszben szenved. Megbetegedésüket többnyire 8—10 éve vagy még régebben szerez-
ték. Legnagyobb részük, ha a múltban lett volna a maihoz hasonló jól szervezett
nemibeteggondozás, ha lettek volna tömeges szűrővizsgálatok — régen kigyógyult
volna megbetegedéséből. Erre mutat az is, hogy a beteg házastársa már a fertőzés
friss stádiumában antilueses kezelésben részesült. A múltban azonban a veszélyez-
tetett családtagok vizsgálatára nagyon keveset gondoltak, és még kevesebben haj-
tották végre ezeket a vizsgálatokat következetesen.

Ha a kezelés alatt álló szifiliszes betegek életkor szerinti megoszlását vizsgál-
juk, úgy megállapíthatjuk, hogy valamennyi korosztály közül a 40—49 évesek van-
nak a legnagyobb számban képviselve: 29%-át képezik az összes kezelésre szoruló
betegeknek. Kétségtelen tehát, hogy az e korosztályba tartozó betegek túlnyomó
része a második világháború alatt vagy közvetlenül utána fertőződött. Igen magas
az 50 éven felüliek aránya is: összesen 29,3%. Ezzel szemben az ifjúság, a 15—29
éves betegek csak 14,3%-kal vannak képviselve beteganyagunkban. A szifilisz tehát
ma már elsősorban az idősebb korosztályok megbetegedése. Feladatunk: további
nagyarányú szűrővizsgálatok útján a még kezelésben nem lévő betegek felkutatása
és kezelésbe vétele.

A beteganyag összetételéből következik, hogy venereás betegeink túlnyomó
része nem fertőző, már csak azért is teljesen indokolatlan bőrbetegeink egyrészé-
nek a bőr- és nemibeteggondozó intézetekkel szemben táplált előítélete. A bőrbeteg-
anyagban lényegesen több fertőző és környezetre veszélyes személy akad, mint a
venereás betegek között. Különben is a belgyógyászati és ideggyógyászali szakren-
delések beteganyagának jelentős része ugyancsak a szifiliszes betegek közül
adódik, minthogy ezek közül sokan állandó kivizsgálásra és ellenőrzésre szorulnak.
Ezekkel a rendelésekkel kapcsolatban pedig senkinek sincsenek aggályai.

A szűrővizsgálatok jelentőségére — minthogy azzal már másutt részletesen
foglalkoztunk — ezúttal nem térünk ki. Egy, a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos
jelenséggel azonban foglalkoznunk kell. Többször hangsúlyoztuk, hogy a szűrő-
vizsgálatoknak csakis egyetlen célja van és lehet: a dolgozó ember egészségének
megvédése, illetve betegeségének korai felismerése és gyógyítása. Ennek ellenére
többször előfordult, hogy különböző szervek és vállalatok szűrővizsgálati eredmé-
nyek vagy betegeinkre vonatkozó adatok megszerzésére törekednek. Az ilyen
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próbálkozással szemben mindig a leghatározottabban fel kell lépni egyrészt azért,
mert a szocialista gondolkodással teljesen összeegyeztethetetlen, hogy valakinek a
megbetegedéséből egyéb következtetést vonjunk le személyére vonatkozólag, mint
azt, hogy meg kell gyógyítani, másrészt azért, mert vizsgálati lelet kizárólag csak
szakember kezébe való, csak az tudja helyesen értékelni, és annak feladata, hogy
a szükségesnek látszó intézkedéseket megtegye.

Ismeretes, hogy a kezeletlen és elégtelen kezelésben részesített betegek jelen-
tős része az idegrendszer szifiliszében, neuroszifiliszben betegszik meg. A neuro-
szifilisz korai felismerésének legbiztosabb eszköze a liquorvizsgálat, a liquor-
cerebrospinális (az agy gerincvelői folyadék) laboratóriumi vizsgálata. Megyénk-
ben ideggyógyász hosszú. ideig egyáltalán nem működött, ezért a liquorvizsgálatok
elvégeztetése igen nagy nehézségbe ütközött. Ma már dr. Sallai Lajos ideggyógyász
főorvos Szolnokon, a megyei kórházban működő liquorállomásunkon ambuláns ren-
delés formájában végzi el ezeket a vizsgálatokat cysternapunctioval, ami fájdalom-
mentes beavatkozás, és utópanaszokat alig okoz. A liquorvizsgálatok jelentősége
óriási, meri; a neuroszifilisz, amely a szifilisz legrettegettebb szövődménye, ha korai
stádiumában ismerik fel, a mai therápiás eljárások birtokában jól gyógyítható.

A nemibetegségek elleni küzdelemben elért eredményeink lehetővé teszik,
hogy ma már o gombás bőrbetegségek (dermatomycosisok), gennykeltők által oko-
zott bőrbetegségek (pyodermák) és a foglalkozási bőrbetegségek kérdésével is ala-
posabban foglalkozzunk.

A gombás bőrbetegségek kérdésével Szathmáry kandidátus a JÁSZKUNSÁG
hasábjain a közelmúltban megjelent cikkében*) foglalkozott, azért erre a probléma-
körre ezúttal részletesen nem térek ki. Csak annyit említek meg, hogy a fertőző
gombás betegek gondozását és kartotékszerű nyilvántartását gondozóintézeteink már
megkezdték. A karcagi gombavizsgáló állomás Szathmáry kandidátus távozása
miatt megszűnt. Tekintettel arra, hogy a szolnoki tbc.-gyógyintézetben folyó évben
berendezett tbc-diagnostikai laboratórium mykológiai vizsgálatokkal is óhajt fog-
lalkozni, ígéretünk van arra, hogy ez a laboratórium a jövőben hálózatunk részére
a mykológiai tenyésztési vizsgálatokat el fogja végezni.

Megyénk egyes területein, így elsősorban Karcagon és Törökszentmiklóson
minden évben nyárutóján és a kora őszi időszakban, leginkább az iskoláskorú
gyermekek között pyoderma-járvány lép fel. Rendszeres szűrővizsgálatokkal és a
betegek gondozásának megszervezésével kétségtelen, hogy a megbetegedések számát
lényegesen lehetne csökkenteni. Az ezeken a területeken működő gondozóintézetek
a nemibeteggondozás feladaitól már nagyrészt amúgyis megszabadultak, ezért a
pyogén megbetegedésekben szenvedők gondozásbavételéhez haladéktalanul hozzá-
kezdhetnének.

Megyénkben a foglalkozási bőrbetegségek elsősorban mezőgazdasági jelle-
gűek, ezek közül is az állati eredetű gombás bőrbetegségeknek van kiemelkedő
szerepük. Erről már több helyen megemlékeztünk. Sokáig problémát jelentett a
Szolnoki Cukorgyárban a kampány alatt rendszeresen fellépő pyoderma-járvány.
A megbetegedések száma az utolsó két évben már jelentősen csökkent, ebben az
eredményben nagy szerepet tulajdonítunk az alapos előzetes szűrővizsgálatoknak.
Meggyőződésünk szerint ugyanis a cukorgyári pyoderma-járványok keletkezésében
a munkakörülményeken kívül jelentős szerepe volt annak, hogy a mezőgazdaság-
ból nagyszámú segédmunkás kerül a kampány alatt a cukorgyárba, s ezek agrár-
pyodermájukat oda is behurcolták. Egyéb nagyüzemeinkben a foglalkozási bőr-
betegek száma elenyésző.

Az új védőkenőcs-rendelettel kapcsolatban több olyan üzemnek, ahol a
védőkenőcs használatának bevezetése szükségesnek látszott, szaktanácsot adtunk.

A bőr- és nemibetegségek elleni küzdelemben a lakosság tudatában élő ren-
geteg előítélettel, káros nézettel, tévhittel kell megküzdenünk: ezért intézeteink dol-
gozóinak egyik legfontosabb szakmai feladata a felvilágosító munka. A felvilágosí-

*) Dr. Szathmáry Sebestyén: A betegséget okozó fonalgombék eredetéről. JÁSZ-
KUNSÁG, 1955. 3. szám.
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tás újabb módszereivel kísérletezünk, amikor azt az időt is igyekszünk hasznosítani,
amit betegeink a gondozóintézet váróhelyiségeiben töltenek: betegeinknek magne-
tofonszalagra felvett előadásokat közvetítünk.

A rendelések tömegjellegének megszüntetéséhez vezető legfontosabb lépés az
individuális betegellátás biztosítása.- Ennek alapja az, hogy a beteget valamennyi
jelentkezéskor ugyanaz az orvos lássa el, és ugyanabban az időben csak egy beteg
tartózkodjék a rendelőben. Ennek az alapelvnek megvalósítása terén intézeteink
már jelentős előrehaladást mutathatnak fel. Az individuális betegellátás nem kor-
látozza a betegnek azt a jogát, hogy indokolt esetben kezelőorvosától consiliumot
kérjen. Megyei intézetünk szakorvosai hetenként egyszer consiliumot tartanak,
amikor főleg a vidéki gondozók által beküldött betegek kezelésére adnak szak-
tanácsot.

Intézeteinket gyakran keresik fel olyan személyek, akik valamilyen kozme-
tikumot, kozmetikai krémet óhajtanak felíratni. Az ilyen igények kielégítése hely-
telen lenne. Egyrészt azért, mert nem a társadalombiztosítás feladata az, hogy a
biztosítottakat szépítőszerekkel, testápolási cikkekkel ellássa, másrészt azért, mert
a magyar kozmetikai ipar minden illatszertárban beszerezhető termékei sokkal
alkalmasabbak erre a célra, mint a csekély mennyiségben rendelkezésre álló és,
sajnos, nem mindig a legjobb minőségű alapanyagokból összeállítható, gyógyszer-
tárakban beszerezhető kenőcsök.

Meg kell azonban említeni, hogy — ha ma még a részünkre biztosított szak-
orvosi óraszám és személyzeti ellátottságunk nem is teszi lehetővé — kívánatos,
hogy a jövőben a bőrgyógyászati kozmetikai feladatok ellátásával is foglalkozzunk,
pl. epilálás (a fölösleges szőrzet eltávolítása) stb. Hiszen nyilvánvaló, hogy az ehhez
szükséges szaktudással elsősorban a kozmetikus szakorvos rendelkezik.

A bőr- és nemibeteggondozás legközelebbi megyei feladatait a következőkben
foglalhatjuk össze:

1. Célul tűzzük ki a nemibetegségek friss fertőző formáinak teljes felszámo-
lását.

2. Meg kell szerveznünk a fertőző gombás bőrbetegek, pyodermás betegek
és foglalkozási bőrbetegek gondozását.

3. A falusi bőr- és nemibetegellátás megjavítása érdekében gondozót kell
létesítenünk Kunhegyesen, Kunszentmártonban, Jászapátin és Tiszafüreden.

4. Meg kell szerveznünk a megyei gondozóintézet serológiai, gonorrhoea
diagnosticai és mykológiai laboratóriumát.

5. A megyei gondozóintézet mellett bőrgyógyászati Rtg. állomást kell szer-
vezni, amely a hajas fejbőr gombás betegségeinek és egyéb bőrgyógyá-
szati Rtg. kezeléseknek elvégzését biztosítja. ,

6. A megyei kórház bőrosztályán gyermek- és csecsemőrészlegek kialakí-
tása kívánatos, mert jelenleg a 12 éven aluli gyermekek kórházi elhelye-
zése csak nehezen oldható meg.

Dr. Lengyel Bertalan

IRODALOM:

1. Dr. Káldor István—Dr. Király Kálmán: A logiájának és diagnosztikájának mai kér-
bőr- nemibetegségek elleni küzdelem soron dései. Orvosi Hetilap, 195S. 20.
következő feladatai. Bőrgyógyászati és Ve- 3 D r Kálmán Ernő—Dr. Király Kálmán—Dr.
nerologiai Szemle, 1954. 2—». sz. Kovács László: Az antivenereás küzdelem

2 Dr Berde Károly: A gonorrhoea bakterio- problémái. Népegészségügy, 1954. 12. SÜ,
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Korai zöldségtermelés
A Szolnok megyei mélyfúrások melegvizeinek hasznosítása

Harminc évvel ezelőtt Karcag—Berek-
fürdőn két helyen fúrást mélyítettek a
földbe. Ezek meleg vize egy kisebb mé-
retű gyógyfürdőt látott el, a fölösleges
víz pedig az országút melletti árokban
folyt el. Móricz Zsigmond az 1930-as évek-
ben megjelent egyik cikkében — „ömlik az
arany a karcagi pusztán" — mint álmot
írja le, hogyan lehetne a természet által
adott kincset hasznosítani, és keserűen

állapítja meg, milyen érték pusztul el itt
nap mint nap.

A karcag—berekfürdői nem az egyetlen
melegvizű fúrás volt a megyében. 1952.
novemberében Cserkeszőlőn megnyitották
azt a mélyfúrású kutat, amelyet 1942-ben,
mikor olaj helyett csak melegvíz tört fel
belőle, az olajkutatók lezártak. Ekkor ve-
tődött fel annak a gondolata, hogy az el-
folyó vizet hasznosítani kellene.

Cserkeszőlő, Tiszaőrs, Szolnok, Túrkeve, Karcag-Berekfürdő

Amíg egy esztendőn keresztül szabadon
folyt a víz Cserkeszőlőn, többféle módszer
gondolata vetődött fel a hasznosításra. A
víz itt 90 C° meleg, nagymennyiségű sót,
jódot és egyéb ásványi anyagokat tartal-
maz, ezért gyógyfürdő létesítését tervez-
ték. Ugyanakkor az ásványi anyagokat ki
akarták vonni a vízből, amelynek felhasz-
nálásával korai zöldségféléket is kíván-
tak termelni. Az utóbbira vonatkozó el-
gondolás az volt, hogy a fúrás közelében
négy-öt kh területen a vizet keskeny ár-
kokban csörgedeztetik, s az így beháló-
zott területet megfelelő szélvédő sövénnyel
védik a környező levegő betörésétől, és a
forró vízzel felmelegített talajt korai zöld-
ségfélékkel ültetik be. Persze ezt az el-
gondolást nem lehetett megvalósítani.

A fúrás megnyitása után egy évvel je-
lent meg a párt és a kormány határozata
a mezőgazdaság fejlesztéséről. Ez kimond-
ta, hogy az országban mintegy húszezer
négyzetméter területen üvegházakat kell
építeni, s fűtésüket a mélyfúrások és az
ipari üzemek meleg vízével kell megol-
dani. A határozat megjelenése után már
1953. december 24-én megbeszélésre jöt-
tek össze az érdekeltek, és megkezdődtek
a Szolnok megyei melegvizek .hasznosí-
tásának előmunkálatai.

Ezt követően, 1954. január végén, üveg-
házak építése kezdődött meg Cserkesző-
lőn azzal az ígérettel, hogy március végé-
től május elejéig a felépített üzemrésze-
ket folyamatosan átadják a korai zöldség-
termelés céljaira. A késedelmes építke-
zés miatt a cibakházi Vörös Csillag Tsz
csak 1954. novemberében ültethette be 15
ezer darab saláta-palántával az első tizen-

két, hollandi-rendszerű, melegvízzel fűt-
hető melegágyat Cserkeszőlőn.

Még ezév augusztusában történt, hogy
az Űj Élet Tsz Tiszaőrsön szintén meg-
kezdte a fürdőtelep 56 C° vízének haszno-
sítása érdekében az építkezést. 1955. ápri-
lis végén 1500 négyzetméter üvegfelülettel
borított szaporítóházban, tenyészházban és
14 járható hollandi ágyból álló üvegház-
csoportban látott hozzá a saláta, paradi-
csom és paprika termeléséhez.

Szolnokon a Szabadság Tsz és Túrkevén
a Harcos Tsz területén 1954. nyarán olaj-
kutatás folyt. Olaj helyett mindkét helyen
melegvizet találtak. A szolnoki mélyfúrás
kb 56 C°, míg a túrkevei 78 C° körüli
meleg vizet ad. Ezek hasznosítására 1954.
telén kezdődött meg az üvegházak épí-
tése. A rendelkezésre álló vízmennyiség
figyelembevételével Szolnokon 800, Túr-
kevén pedig 2000 négyzetméter felületű
üvegház épült. A szolnoki Szabadság Tsz
tavaly novemberben megkezdte a terme-
lést, és 1956. februárjának leghidegebb
napjaiban már piacra vitte az üvegházak
első termését. A túrkevei Harcos Tsz ko-
rai karalábét szállított 1956. első negyed-
évében, egyelőre nem sokat, mivel az el-
múlt év végére még csak két tenyészház
készült el.

A karcagi Béke és Táncsics Tsz 1500
négyzetméter üvegfelületű melegház épí-
tésével akarja Móricz Zsigmond álmát va-
lóraváltani.

A fentiek szerint a megyében közel 8000
négyzetméteren épülnek üvegházak korai
zöldségtermelés céljára. Ez a szám csak a
kezdetet jelenti, hiszen lehetőség van ar-
ra, hogy az olajkutatók további munkájuk
során újabb melegvizet találnak.



Holdanként 90.000 forint jöredelem

Az elmúlt egy esztendő kezdeti próbál-
kozásokkal és sok nehézséggel járt. A
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy
a mélyfúrások vizével fűtött üvegházak-
ban érdemes a korai zöldségfélék termelé-
sével foglalkozni. A cibakháza Vörös Csil-
lag Tsz a cserkeszőlői telepen az 1954—55.
gazdasági évben 5.5 kh területen (12 haj-
tatóház segítségével, a bennük nevelt pa-
lánták melegágyi ablakok alá való kiül-
tetésével) 135.000 forintra tett szert. Ez
kat. holdanként közel 25.000 forint bevé-
telt jelent. Ha összehasonlítást teszünk
ennek a területnek az előző hasznosításá-
val, akkor ez a jövedelem kat. holdanként
150 mázsa szőlő értékének felel meg. Ed-
dig ez a terület kedvező körülmények kö-
zött is csak nyolc-tíz mázsa szőlőt termett
kat. holdanként, tehát most az eddigi jö-
vedelem 15—20-szorosát adja.

A tiszaőrsi.Üj Élet Tsz csak 1955. ápri-
lis végén — tehát későn — kezdhette
meg az üvegházakban a zöldségtermelést.
Mégis néhány hónap alatt 26.000 forint
bevételre tett szert. Ez négyzetméteren-

ként 17, kat. holdra átszámítva kb 90.000
forint jövedelmet jelent.

A szolnoki Szabadság Tsz 1956. február-
jában salátát, zöldhagymát és hónapos
retket vitt piacra, s hatezer forint bevétel-
hez jutott. Ez négyzetméterenként 7.55 fo-
rintnak felel meg. ami kat. holdra átszá-
mítva 42.000 forintot jelent. Itt a tavasz
folyamán és a nyár elején termelt korai
paradicsom és zöldpaprika teszi majd a
bevétel nagyobb részét.

Az eddigi tapasztalatok szerint egy
négyzetméter üvegház-felület korai zöld-
ségfélék termelése esetén egy év alatt
átlag 120—160 forint bevételt biztosít. Ha
számításba vesszük, hogy egy négyzet-
méter üvegház-felület megépítése 600—
900 forintba kerül, úgy a beruházásra for-
dított összeg 5—6 év alatt megtérül. A
most épülő üvegházak 20 évi törlesztésre
kapott hitelből épülnek. így tizenöt év
alatt az üvegházat csupán a fenntartási
költség terheli. Ugyanakkor a szokásos
karbantartás mellett még 20—30 évig
használhatók lényegesebb felújítási költ-
ség nélkül.

^Évenként 100.000 forint megtakarítás a népgazdaságnak

Általánosságban az üvegházi termelés-
nél az üzembentartás leglényegesebb kia-
dása a fűtési költség. Ez négyzetméteren-
ként és évenként kb 12—16 forint, tehát a
várható bevétel 10 százaléka. A mélyfú-
rások vízével történő fűtésnél ez a tetemes
kiadás elmarad, hiszen a melegvíz szaba-
don áll rendelkezésre. Az ezzel fűtött üveg-
házak legalább tíz százalékkal olcsóbban
termelnek, mint a szénnel vagy koksszal
fűtöttek. Ez a tény nemzetgazdasági

szempontból igen jelentős, hiszen az így
megtakarított szenet az iparban lehet
hasznosítani. Ha a Szolnok megyében ed-
dig megépült üvegházakat szénfűtéses
kazánnal melegítenék, akkor évenként er-
re a célra hozzávetőleg ötven vagon sze-
net kellene felhasználni. A melegvízzel
való fűtés révén mutatkozó megtakarítás
tehát évenként kb 100.000 forintot jelent
a népgazdaságnak

A „napfény-fűtése**" védelem

A mélyfúrások vizével fűtött üvegházak
nemcsak kizárólagosan növénytermelési
célokat szolgálnak, hanem szaporító és
előnevelő helyet is jelentenek. Amint a
tél végén a fagyveszélyes idő csökken, az
üvegházakban előnevelt növények szigo-
rúbb körülmények között, de még mindig
üvegablakok védelme alatt, nagyobb ter-
melő területen, végleges helyükön növe-
kedhetnek.

Minél inkább kifelé haladunk a télből,
annál kevésbé vesszük igénkbe a rendel-
kezésre álló hőmennyiséget. így bizton-
sági fűtést végezhetünk további üvegfelü-
letek alatt. Ha például az eddig lótrágyá-
val fűtött melegágyakban most 1—2 szál
fűtőcsövet vezetünk végig, már igen sok
növényt meg tudunk védeni a késői fa-
gyoktól. Ezzel a módszerrel helyettesíteni

tudjuk a talajerő fenntartásához másutt
annyira szükséges istállótrágyát. Az eddig
megépült és a mélyfúrások vizével fűtött
melegházak legalább 120—150 vagon trá-
gyát takarítanak meg. 60—80 kh trágyá-
zásához elegendőt.

A mélyfúrások vizével fűtött üvegház-
telepek más lehetőséget is biztosítanak.
Az üvegházakban és a melegített ágyak-
ban előnevelt palántákat szabadföldi he-
lyükön 2—3 hétig csupán a napfény mele-
gét felhasználva is megvédhetjük a kora-
tavaszi fagyoktól. Ez az ún. „napfényfűté-
ses" védelem lehetővé teszi, hogy a palán-
tákból 8—10 nappal előbb termeljünk
értékesíthető árut, mint szabadföldi ter-
melés esetén. Az így szerzett előny lé-
nyegesen magasabb értékesítési árat
eredményez.
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Lehet-e egéu'éren át tartó, folyamatot termeié*?

A hozzá nem értő szemlélő sok esetben
úgy ítéli meg az üvegházakat, hogy segít-
ségükkel megoldódott az egész éven át
tartó állandó és folyamatos zöldségterme-
lés kérdése, s így télen is korlátlanul ter-
melhető például zöldpaprika és paradi-
csom.

Tény, hogy az üvegházakban a szüksé-
ges meleget biztosítani és szabályozni tud-
juk. A tenyésztésnek azonban van < egy
másik elengedhetetlen feltétele is: ez a
növények életműködéséhez szükséges nap-
fény, amely téli, alacsony napállás mel-
lett, valamint borús, felleges, ködös idő-
szakban csak csökkentett mértékben áll
rendelkezésre.

Éppen ezért a kifejezetten téli hóna-
pokban (december éj január) a napfény-
igényes növények termelésével nem érde-
mes és nem kifizető foglalkozni. Nemcsak
azért, mert ez hosszú időt venne igénybe,
hanem azért is, mivel a virágok elmara-
dása és a megtermékenyülés sikertelen-
sége folytán terméskieséssel kell szá-
molni.

Ezek után érthető, hogy az üvegházi ter-
melésben is igazodni kell a megvilágítás
mennyiségéhez, a napfényes napok szá-
mához.

Ennek ellenére a tél folyamán is lehet
foglalkozni elvan növények termelésével,
amelyek csak kis mértékben napfény-igé-
nyesek, mint a zöldhagyma, a retek, a sós-

ka, a spenót, a spárga és a gomba. Ezen-
kívül nevelhetünk a korai termelés elő-
készítéséhez palántákat is. A napfény-igé-
nyes növények (paprika, paradicsom,
uborka) nevelésével és termelésével csak
február második felétől kezdve érdemes
foglalkozni.

Eddig a korai, a tavaszi zöldségterme-
lésről beszéltünk. Az említett növényeket
azonban ősszel is termelhetjük. A nyár
végén vagy kora ősszel betelepített üveg-
házakban a késő őszi napfény mellett ren-
delkezésre álló íénymennyiséggel is jó
eredményt tudunk elérni. A kifejlődött
növényeket, a rajta levő termést (papri-
kánál, paradicsomnál) alacsony hőfokon
huzamos ideig eltarthatjuk. Amikor az
őszi szabadföldi termények értékesítése
után a piaci árak emelkednek, az üveg-
házakban eltartott zöldségféléket arány-
lag magasabb áron hozhatjuk forga-
lomba.

így tehát az év tizenkét hónapjából kb.
8—9 hónapon keresztül tudjuk üzemben
tartani az üvegházakat. Termelési kiesés
— az említett decemberi és januári idő-
szak mellett — a nyári hónapokban adó-
dik csak — július második felében és
augusztus elején. Ezt a két időszakot a
karbantartás céljára használhatjuk fel.
Végrehajthatjuk a szükséges földcserét,
kijavíthatjuk, fertőtleníthetjük a fűtőcsö-
veket, a felszerelést.

Már képezik az áj szakembereket

Az üvegházi zöldségtermelés terén me-
gyénkben még csak az első lépéseket tet-
tük meg. Nyilvánvaló, hogy kevés a gya-
korlati tapasztalat. Nincsenek kiképzett
szakembereink sem.

Éppen ezért örömmel fogadtuk a Kerté-
szeti Főiskola zöldségtermelési tanszéké-
nek és Somos András Kossuth-díjas aka-
démikusnak, valamint munkatársainak a

pártfogását, ami lehetővé tette, hogy a fő-
iskola soroksári kísérleti telepén Szolnok
megyéből hét termelőszövetkezeti tag
négy hónapon keresztül gyakorlati és el-
méleti oktatáson vegyen részt. Ezek a
termelőszövetkezeti tagok az üvegházi
zöldségtermelés mesterfogásainak elsajá-
títása után hazatérve, bizonyára komoly
eredményeket érnek majd el.

Sok-sok lehetőség

Az eddigiekből kitűnik, hogy az elte.lt
egy év alatt komoly eredményeket ér-
tünk el a korai zöldségtermelés terén a
mélyfúrások vizével fűtött üvegházak-
ban. A melegvizeket azonban más úton
is jól lehetne hasznosítani.

A szolnoki Szabadság Tsz területén
kívül lévő mélyfúrások mellett minde-
nütt működik kisebb vagy nagyobb mé-
retű oyógvfürdő is. Kívánatos lenne, hogy
itt is megkezdődjék a melegvíz ilyen for-
mában történő hasznosítása, ugyanakkor

pedig a többi gyógyfürdőket bővíteni kel-
lene.

Kádár Zoltán mérnök elgondolása sze-
rint a mélyfúrások vizével gombapincéket
lehetne fűteni, s a melegvíz alkalmaz-
ható lenne kombájnnal aratott gabona,
valamint dohány és széna gyors szárítá-
sára, gyümölcsfélék aszalására, baromfi-
keltető gépek működtetésére, frissen ké-
szült sajtok érlelésére, rostnövények
gyors rothasztására.

Mindezen felül a mélyfúrások vizét o
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szabadföldi altalaj fűtésére is fel lehetne áramot is lehetne termelni. Az ennek se-
használni, természetesen megfelelő béren- gítségével előállított úgynevezett „mű-
dezés megtervezése és kikísérletezése napfény" pótolhatna a növények fejlődé-
után. séhez szükséges és a téli időszakban

A Szolnok megyei mélyfúrásokból kö- hiányzó napfényt. A felfogott és palac-
rülbelül 600—1000 köbméter gáz illan el k o z o t t gázzal motorok hajtása is lehetővé
naponta. Eddig egyedül a karcagi mély- v á l i k - D e használni lehetne tégla- es
fúrás gázmennyiségét használják az ot- mészégetésre is. Ügy gondolom, mind-
tani üveggyárban fűtési célokra. A többi e z z e l érdemes lenne részleteiben is fog-
négy mélyfúrásnál eltávozó gázzal vizet lalkozni.
lehetne melegíteni vagy a meglévő me- A z eddigi tapasztalatok alapján a
legvíz hőfokát emelni. A nagyobb hőfokú megye mélyfúrásaiban rejlő értékeket fo-
víz segítségével jelentősen megnöveked- lyamatosan és fokozatosan mind nagyobb
hetnék a korai zöldségtermelésre használ- mértékben hasznosítjuk, s ezzel is hoz-
ható üvegházi terület. zájárulunk népgazdaságunk fejlesztésé-

, , , , „ hez, a népjólét növeléséhez.
A gaz elválasztásával, felfogasavai, hő-

energiájának felhasználásával elektromos " Puskás János

a megmentett

A JÁSZKUNSÁG 1955. évi 6. számának 16. oldalán „Egy megmentett Móricz-
vers" címmel közöltük a nagy regényíró kézírással írott versét, melyet egy zúzdá-
ból megmentett könyv egyik lapján találtunk. Azt hittük, a vers születésének
körülményei soha nem derülnek ki. Nemrég az alant közölt levelet kaptuk — s ez
mindent megmagyarázott...

Tisztelt Kisfaludi Sándor!
A napokban olvastam a „Jászkunság" decemberi számát. A

Móricz-család irántam mindig aranyos, jó szívét tanúsító kedvessége
juttatta el hozzám. Meri Móricz Lili színésznő, Móricz Zsigmond leg-
fiatalabb lánya talált rá, rögtön elküldte nővérének és Móricz Virág
nekem adta. Valóban meglepetést jelentett. A könyv enyém volt, a ver-
set nekem írta Móricz Zsigmond és a bejegyzést magam írtam a lap
felső részére.

Talán két hete sincs: arról beszélgettünk Móricz Virággal: milyen
kár, hogy súlyos veszteségeinkkel legtöbbször elenyésznek féltett emlé-
keink is. Pedig ezekkel nemcsak magunknak gyújthatnánk fényt, de,
mint ezzel a Móricz-verssel, bizonyságot tehetnénk, hogy egy nagy alkotó
hogyan vált a tavasz muzsikájában apró nevetések mellett rímekkel
játszó diákká. És felcsillantottuk a reményt, hátha valahol él a könyv
és előkerül egyszer. Mert könyveinket az ostrom idején rom.má vált
lakásunkból széthordták minden egyebünkkel. Két ilyen tréfás verset
kaptam Móricz Zsigmondtól. A másik rövidebb és azt egy fényképe hát-
lapjára írta. Most már ̂  reménykedni kezdek, hátha egyszer egy kitűnő
munkás figyelme azt is napvilágra hozza. A megtalált vers története
szorosan összefügg „Rigó" c. novellámmal, melyet Móricz nagyon szere-
tett, ezért került első elbeszélés kötetem címlapjára.

A vers története Móricz Zsigmond hatalmas koszorújában csak
lenge virágszirom, mégis Móricz Virág kérésére bővebben fogok vele
foglalkozni.

Arra kérem, tisztelt Kisfaludi Sándor, ha lehet, juttassa vissza
nekem ezt a nagy ajándékot. Kérem köszönetem átadását a papírgyári
munkásoknak. Köszönet Magának és a „Jászkunságnak"!

Bp., 1956. III.. 27.
Sok üdvözlettel

Bohuniczky Szefi
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A képen bemutatott emléklap — más tárgyakkal együtt — nem régen került
a szolnoki múzeum gyűjteményébe. (Lt. sz.: 56.21.1.) Érdekes története van.

Bére Lajos 48-as honvéd Abádszalókon született és onnan indult Kossuth
Lajos hívó szavára a szabadság zászlaja alá. Becsülettel oltalmazta is, s Kossuth
Lajos talpas futárja lett.

A világosi fegyverletétel után a Bükk-hegységben bujdosott sok más hon-
véddel együtt. Amikor lecsendesedett a honvédek üldözése, hazatértek a régi har-
cosok. Esti tanyázásokon pipaszó mellett meséigették élményeiket, hőstetteiket. így
tett Bére Lajos is. Persze akadtak, akik kétségbe vonták Lajos bátyánk igazmon-
dását. De még azt is, hogy őrmester lehetett a szabadságharcban.

Egyszer az öreg megunta a hitetlenkedést. Kezébe vette a vándorbotot, nya-
kába a tarisznyát, vállára meg a subát, és — kiballagott Turinba, hogy megkeresse
Kossuth Lajost. Hány hónapig tartott az út, és milyen viszontagságos volt, — nem
tudja senki.

Amikor összetalálkoztak, Kossuth felkiáltott:
— Hát megkerestél, Bére fiam! Hát él még az én talpas hírmondóm?! Látja,

Földváry, — fordult a kápolnai csata ott lévő hőséhez — ennek az embernek jobban
örülök, mintha tíz kormánydeputáció jött volna!

Azzal átölelték egymást, és sírtak... Három napig vendégelték és beszél-
tették Bére Lajos bácsit. Három nap után átadták neki a papírt, "amelyet saját-
kezűleg írt alá Kossuth és Földváry is. Ez az írás azóta családi ereklyeként szállt
apáról fiúra.

Az emléklapot a család utolsó tagjától, Bére Rozáliától kapta 1928-ban
Hetényi József abádszalóki tanító. A leírtakat ő mondta el Papi Lajosnak, a kun-
hegy esi kultúrotthon vezetőjének, és át is adta az emlékeket, amelyek most már a
szolnoki múzeumban hirdetik Bére Lajos igazságát, s hűségét a hazához.

'%, /„,,,
mit « .Wmjf/ar Honvéd Sert

, réast rett ti: tíSíS-W-/;/ Mnéjjűr fi:ji)tlkilvsr!)í harei
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PATAY MIHÁLY
1910-1956

A fiatalon el-
hunyt grafikusmű-
vész alkotásaiból
kiállítás nyílt Szol-
nokon, a Damja-
nich János Mú-
zeumban. A kiállí-
tott 63 darab fa-
metszet, ceruza-
krétarajz és dió-
páccal festett kép
átfogja a művész
egész életpályáját,
s így a kiállítás le-
hetővé teszi, hogy
Patay Mihály mű-
vészi fejlődését
nyomon kövessük.
A szolnoki művész-
telep sok neves
művésze az alkotás
mellett feladatának
tekintette a fiata-
lok nevelését is.
így került a szol-
noki születésű Pa-
tay Mihály is a polgári iskola elvég-
zése után a művészteleppel kapcsolatba,
majd — a művészek ösztönzésére —
a Képzőművészeti Főiskolára. Már a fő-
iskolai évek során eldőlt, hogy a famet-
szet lesz művészetének legalkalmasabb
kifej ezésmód j a.

Az itt közölt önarckép, a balladás han-
gulatot árasztó Négyesfogat, a paraszti
élet sok apró eseménye és alakja: a Böl-
lérek, Kordésok, a Kubikosok művészi
ábrázolása megszerzi számára a székes-
főváros grafikai díját.

1939-ben állami ösztöndíj a klasszikus
művészet hazájának kapuit tárja íel
előtte. Az Olaszországban eltöltött két és
fél év művészetének új állomását jelenti.
Kitárult lélekkel nyúl a műemlékekben
és természeti szépségekben gazdag olasz
városok és tájak lebilincselő témáihoz.
Firenzében egy szűk sikátorból a Palazzo
Vecchio kivilágítva ragadja meg képze-
letét, Tripoliszban a tengerparti sétány,
a Lungo Maré fametszetét készíti el. De
nem kerüli el figyelmét a halászok küzdel-
mes élete, vagy egy kis négergyerek fájda-

lommal és gyanak-
vással teli tekin-
tete sem. Egy egész
nép elnyomása, ki-

zsákmányoltsága
sugárzik elénk a
Bambino képéről.

A háborús pusz-
títás elsodorta Pa-
tay Mihály addig
készített fametsze-
teinek dúcait is.
Hadifogságból ha-
zatérve egy ideig
nem is metsz fába;
asztalosoktól ka-
pott diópáccal al-
kotja első mun-
káit. Csakhamar
visszatér azonban
a fametszethez, és
tapogatózva, új
utakat keresve
metszi újabb mű-
veit. A Sáros út
és a címlapon sze-

replő Kubikosok mutatják, hogy mű-
vészete nem tört meg, hanem tovább-
fejlődött. Rajzaiban, fametszeteiben he-
lyet kapnak a^ emberek, a Dózsa-kom-
pozícióhoz készülő tanulmányfejek mel-
lett az új életünket jellemző nagy építke-
zések, a tiszai öntözőművek is. Egyik
építkezési vállalat tervezőirodájában vég-
zett műszaki rajzolói munkája azonban
erősen gátolja művészi kiteljesülését.

Kcrai halá'ával egy Ígéretes művészi
pálya zárult le, s ez — elfogultság nél-
kül állapíthatjuk meg — nemcsak a szol-
noki művésztelep, hanem az egész ma-
gyar művészeti élet vesztesége.

Patay Mihály halálával a JÁSZKUN-
SÁG szerkesztőbizottságát is nagy veszte-
ség érte: bár neve nem szerepelt minden
számunkban, kezenyomát, névtelen mun-
káját őrzi a két évfolyam egész sor
illusztrációja. Készséges munkatársunk
emlékét örökítiük meg ezzel a rövid
megemlékezéssel.
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A Pálazzo Vecchlo kivilágítva (1940.) Lungo Maré (Tripolisz) (1941)
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Bambino (1939.)
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Sáros út (1953.)

1/arjafc (2955J
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Mit mondanak Szolnok megye földrajzi nevei?
Minden név megszólal, ha jól vallatják. A megszólaltatás módszerének tudo-

mányága a névkutatás (onomasztika). Egyik ága a földrajzi neveket kutatja, s mind
nagyobb jelentőségre tesz szert, annak ellenére is, hogy sokhelyütt — főleg soviniz-
musból — visszaéltek vele. Pedig az elfogulatlanság itt különösen fontos.

A Szovjetunió népeinek kialakulására, etnogenezisére vonatkozó gazdag szak-
irodalom nagy mértékben aknázza ki a névkutatás által adott lehetőségeket. Az én
speciális tudományszakomat, a turkológiát illetően különös elismeréssel kell gondol-
nom az olyan nyelvészek, mint N. A. Baszkakov munkásságára. Ö ug\-anis az általa
szerkesztett szótárak és nyelvtanokban függelékként a tárgyalt nép (pl. az ojrot,
karakalpak és nogáj) tulajdonnévanyagát is összegyűjti.

Nyugaton is sok az idevágó folyóirat, és 1954-ben Uppszálában már a IV. nem-
zetközi tulajdonnévkutató kongresszust tartották.

A földrajzi nevek kutatása a földrajzi nevek eredetével, keletkezésük körül-
ményeivel, képzésük módjával, elterjedésükkel foglalkozik.

A helynevek utalhatnak a régi, ma már eltűnt földrajzi körülményekre, tér-
színi formára, olyan tényekre, amelyek ma vagy a több évszázados — szél vagy víz
által végbement — erózió, avagy emberi beavatkozás (erdőirtás, lecsapolás, kiszárí-
tás, leszántás) következtében már nincsenek meg. Következtethetünk belőlük a haj-
dani növénytakaró milyenségére, flórára, faunára. Ma szántóföldek övezik a Berettyó
mentét, pedig az hajdan mocsaras rétek lomha vizű folyója volt. Erre mutat a név-
eredete: berek „locus uliginosus" és az ómagyar jó (=folt/ó) szavak összetételéből
keletkezett.1) Karcag határában a Töviskes sziget határrésznév arra utalt, hogy ott
valaha sziget és azon varjútövises erdő volt; a Karga-ér, Zádor-ér nevek által jelzett
helyeken hatalmas vízfolyások voltak, a Ritka Boz-on épületfának is használt hatal-
mas bodzafák tenyésztek, stb.2)

Az ethnológia, a néprajz is vonhat le tanulságokat az oncmasztikai kutatás-
ból. Különösen a személynévadás lélektani háttere rekonstruálható a személynevek-
ből, sőt részben a földrajzi nevekből is. mert azok tekintélyes része (falunevek,
halomnevek, a Szovjetunió török népeinél az aul- és kurgánnevek) személynévi
eredetű.

A Nagykunságban, Kunhegyes és Karcag között volt egy fontos kun telepü-
lés: a török hódoltság korában elpusztult Kolbazzallasa, vagy Kolbazzek (Kolbász-
szállása. Kolbasz-szék). amelyet az oklevelek 1395- és 1459-ben emlegetnek. Ez a kun
szék egy 1300 körül élt Kolbász nevű kun főemberrol kapta nevét. Ez a név azt
jeleneti, hogy „sereget (seregszárnyat) győzz". A kunokkal rokon belsőázsiai török
népeknél még a múlt században is sokszor adtak ilyen nevet az újszülöttnek, hogy
ezzel mintegy meghatározzák a sorsát, belevéssék a gyermek sorsát irányító démo-
nok, szelemek elméjébe, hogyan kormányozzák a gyermek jövőjét. Ismerünk kaza-
kokat is Kolbász néven. Még régi orosz családnév is fejlődött belőle, mint azt az
eresz törvények teljes gyűjteményéből látjuk.3) Ilyen sorsmeghalározó név a kazak
Szorbasz (=Győzd le a balsorsot). Toktabol (=Szilárd légy), a kun eredetű román
Bolszun (=Legyen), a Dzsingiszkántól származó román államalapító Baszaraba
(=Győző apa), stb.4)

Egy másik olyan helynév, mely a névadók hiedelmeibe világít be, a Pesty
Frigyes kéziratos helynévtára szerint Kunszentmárton határában meglévő Köttön-
kert. Ez a név éppenúgy, mint a kiskunsági Kötönypuszta (hajdan Köten, Kötöny,
•ma Harkakötöny) a mongolok elől Magyarországra menekülő Köten (Cuthen) kun
fejedelem nevéből fejlődött. A köten kun szó, de megvolt a többi török nyelvben is,
s ma is megvan. A karakirgiz köten szó pl. ma is azt a testrészt jelenti, amelyet az
őszinte magyar beszédben a rúgás célpontjaként szoktak emlegetni. Az ilyen nevek
viselésére sok adat van, mert ez óvónév. A név mágikus, varázzsal bíró valami volt.
A hozzáfüződő hiedelmek közé tartozott az is, hogyha az újszülött csúnya nevet kap,
az ártó szellemek elkerülik azt hívén, hogy a szülők nem szerelik a gyermeket, tehát
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nem érdemes a gyermeknek ártani. Különösen akkor adnak óvónevet, ha előzőleg
egy vagy több gyermek meghalt. Voltak ehhez hasonló jelentésű óvónevek hajdan
a magyaroknál is. A török népeknél még ma is felbukkannak. Különösen a ka/.ak
Köt és a vele egyértelmű Köten. De ugyanezek más oknál fogva is lehettek személy-
nevek (pl. a karakirgizeknél). A Kötübar név elsődleges jelentése az, hogy Ülepe
van, de másodlagosan az, hogy Kemény legény, Jól megüli a lovat. Lovas népnél
ugyanis ez a testrész a lovon való kitartás, tehát az egész életmód szempontjából
nagyon fontos.5)

A névadás lélektanának ismertetésére egy harmadik nevet i; bemutatok. Ez
a Gombo?z Zoltán által magyarázott6), ma Szolnok megyei községnév, Alattyán
(1221: Olupüvan). Ez a községnév egy hajdani Alap-Tiván nevű besenyőnek a
nevetői fejJödötí. .Má. "török nyelvekben Alip-Tugan sz alakja Jelentése: Hős-
Sólyom. Mér a VIII. századtól kezdve igen sok Tugan nevű személy, szultánok és
hadvezérek szerepelnek a történeti forrásokban, mert a név tipikus totemisztikus
név. Totemizmusnak azt az 5si. már az ősembernél jelentkező prelogikus világ-
rzemléletet neve?zük, mely rzerint az állatok — sőt egyes növények is — misztikus,
felíőbbrendű lérvek; egyik gyorsabb, erősebb, mint az ember, a másik szinte lát-
hatatlan, ismét mások (egyes' növények) szinte halhatatlanok. Ezeknek a fogalma
keveredett a szellemek, démonok fogalmával. Mitikus fogalmak szerint egy-egy
lörzs ősapjává vagy ősanyjává válhattak. Az olyan állatra, amelyet a törzs ősének
tiszteltek, nem vadásztak, húsát nem ették.7) A csodaszarvas, a párduc, a farkas síb.
mellett fentos szerepe volt a totemizmusban a ragadozó madaraknak. Azért ezek
nevét — pl. Torul—Turul; Szonkur—Zongor, Turuntaj—Torontál stb. — gyakrsn
adták az újszülöttnek. Persze túlzás lenne minden állatnevet totemisztikus eredetű-
nek tartani. A Barszt Turul, Turuntaj név a kun eredetű egyiptomi mamlukoknál ni.
egyszerűen divatnévvé vált. Szimbolikus, sorsmeghatározó célzattal is adták. Ilyen
reve lehetett annak a kun Erbuga-nak (Férfi-bika), akinek emlékét ma is őrzi Kar-
cag határában az Érbuga földrajzi név. Van Karcag határában Karga, Kargaderék,
Kargahát, határrész is.8) Talán azért, mert ott egyszer jellegzetesen sok volt a varjú.
A kun karga szó jelentése varjú. Állatnévből lett a Karcag név is; előbb személy-
név, s abból település neve. A kun és egyéb török karszak szó a róka neve volt.
Ez is nagyon elterjedt név a legtöbb török népnél.9) Még Magyarországon is volt
egy másik ilynevű település is, Bars megyében, amelyet 1242-ben említenek.10)

A szüietés idejének valamely fontos eseménye is visszatükröződhetik a sze-
mélynévben. Pl. Faradzs egyiptomi marniuk szultán azért kapta születésekor eredeti
Bulgak nevét, mert éppen akkor zavaros, keveredett volt ott a helyzet, s bulgak
azt jelenti, hogy zavargás, keveredés. A Szolnok megyében, az abádi révben elteme-
tett besenyő Tonuzaba fia Ürkün neve is apja lázadására utalhat, mert ürkün jelen-
lé-e rémület, lázadás.

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a besenyők és a kunok személynév-
adása, ősvallási képzetei körülbelül olyanok voltak, mint Belső-Ázsia török népeié,
ahogyan azt a rendkívül nagy orosz, illetőleg szovjet néprajzi irodalomból ismerjük
(pl. az altáji tatárckét Radlofftól, a kirgizekét Abramzontól).U)

De térjünk át 3 nyelvtudományra! Á csúnya jelertásű Boklow (13.3?) és —
hegy Szelnek megyében maradjunk — a Gyanda név is elég annak »a bizonyítá-
sára, hogy- a tulajdonnevek, különösen az okleveles régiségből ismert s máig is élő,
fejlődő helynevek — nagy hasznára lehetnek a nyelvtudománynak is. Pl. a magyar-
országi kunoknak nem maradt számottevő szövegemlékük. Fennmaradt tulajdon-
neveikből, az úgynevezett szórványemlékekből azonban meg lehet állapítani, hogy
nyelvük nem volt teljesen egységes, hanem nyelvjárásaik voltak, és nyelvükben
o'yan perzsa jövevényszavakat is találtak, melyeket a kun nyelv nagy szótára, a
Ocl-Oroszországban 1300. körül írt Codex Cumanicus sem ismer. Azt is láthatjuk
••>z itteni kun nevekből, hogy a később bevándorolt kunok nevei között már mon-
ucl hatás is érvényesült (pl. Boklow apja Kolguha mongol nevet viselt). Következté-
éit lehel levonni a nevekből egyes képzők meglétére is.

Hogy visszatérjek a Boklow-ra. mit mutat ez a név a nyelvéizeknek? Kas-
hantyú kiskunsági névvel együtt azt, hogy az eredeti szóvégi -g hang (mert Bokloiv,
.'v. Boklóu eredeti alakja Boklug volt) a kunból már diftongizálódott alakban
érült át. A diftongusból később hosszú magánhangzó lett (Kacskandzsig-bú\ Kacs-

kancsiu. majd Kaskantyú). Ez pedig arra enged következtetni, hogy nem tarthatjuk
lenn azt, a magyar nyelvtudományban sokáig uralkodott nézetet, hogy mindazokat
1 török eredetű szavakat, amelyekben a szóvégi -g diftongizálódott, majd hosszú
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magánhangzóvá válva eltűnt, honfoglaláselőtti bolgártörök jövevényszónak kell tar-
tanunk. Vehettünk át ilyeneket — ha más kritérium ennek nem mond ellent — a
kunból és besenyőből is (csepű, kancsó ,ocsú). <

A Gyanda helynév, melyre 1350. óta vannak adataink, ma Tiszagyenda köz-
ség nevében maradt fenn. Feltételezhetőén Dzsandi személynévre megy vissza, annak
meg a legtöbb török nyelvben, különösen a középkorban Jandi felelt meg. Itt két
fontos hangtani sajátságot látunk. Egyik az, hogy némelyik magyarországi kun
(esetleg besenyő) névnél dzs hang felel meg az eredetibb j-nek, s a dzs-ből a ma-
gyarban hanghelyettesítéssel gy lett. Vannak azonban olyan kun nevek is, amelyek-
ben a j megmaradt. Szóval itt nyelvjárási elkülönüléssel állunk szemben. Melléke-
sen megjegyzem, hogy a Kiskunságban még olyan kun név is akad, amely a XV.
században ugyanabban az oklevélben mindkét szókezdő hanggal előfordul: Jarman
és Gyarman.iZ) — A másik hangtani sajátság meg az, hogy a kun szóvégi mély i-ből
(olyanféle hang ez a török nyelvekben, mint az oroszban a bl) a magyarban a
lett. Sok' ilyen kun név van. pl. Karla, Kargala, Kocsola, Orgonda stb., s ezek azt
vallják, hogy dara és káka szavunk is valószínűleg török jövevényszavaink középső
rétegébe tartoznak. Eredeti török alakjuk ugyanis dan és kaki volt.13)

Legnagyobb hasznot a történettudomány húzza a toponomasztikából. Már
Pesty Frigyes azt írta a helynevek gyűjtésére 1862. körül kiadott kérdőívek utasí-
tásában, hogy „igen nagy nyereménnyel kínálkozik a nevekben fekvő rejtély meg-
nyitása történeti tekintetben". — A dűlőneveket ma már még gazdaságtörténeti té-
nyek felderítésére is kutatják.14) Főként azonban a településtöréneti kutatás veheti
hasznát-a helyneveknek, hiszen minden helynév mögött történelmi tények rejlenek.
Régi korokat illetően írott emlékek híján, a régészeti emlékek mellett egyedül
helynevek alapján tisztázhatjuk, hogy milyen . népek váltották egymást valamely
területen. A nálunk is ismert Szerebrenttyikov szovjet nyelvész mostanában így álla-
pította meg, hogy még egy praefinn nép előzte meg azokat a linnugor nyelvű népe-
ket, amelyek a Felső-Volga és Oka folyók vidékén jóval a szlávok beszivárgása előtt
éltek.iS) Ha egy nép akár hódítás, akár beszivárgás révén letelepül egy területen,
rendszerint átveszi a terület fontosabb helyneveit az ott élő néptől. A folyónevek
a legszívósabb életűek. A nagy folyó mentén mindig, az irtó háborúk után is akad
egy-egy néptöredék, ameíy átadja a nevet az új jövevénynek. A kis folyó menté-
nek egész lakossága elpusztulhat vagy elmenekül, s így megeshetik, hogy nincs, aki
a nevet átadja. így a folyó, illetőleg patak új nevet kap az újonnan betelepülőktől.
A hegyek által tagolt Erdélyben a nagy Maros folyó neve már Herodotos idejében
(i. e. V. sz.) ismert volt. Az Olt név is már időszámításunk kezdetén (Strabonál)
megvolt (Alutus). E két ősi név esetleg a dákokat is megelőző népektől, ősidőkből
származik. A honfoglaló magyarok már csak kisebb folyókat neveztek el (Aranyos,
Sajó, stb.), a románok meg már csak kisebb hegyi patakoknak adhatnak nevet.16)

Szolnok megyében17) a legősibb földrajzi név a Tisza, utána a Körös neve.
A Tisza neve az I. században Pliniusnál Pathíssus (Hist. Nat. IV. cap. 25.) Talán
dák ,név volt, de hogy a dákokhoz nem elődeiktől (szarmaták, szidták, kimmeriek)
került-e, nem tudjuk. A korai bizánci írók • is emlegetik; az itt átvonuló, több-
kevesebb ideig itt élt germán népeknél (longobárdok stb.) Tisza lett. A VI. század-
ban az avarok részben vagy egészben török népe rendezkedett be itt. Annyi bolgór-
törököt sodortak be magukkal,- hogy azok 630. körül vitássá is tették az avar hege-
móniát. Mikor azután az avarok a sok háborúban felőrlődtek, s egyes részeik szlávo-
sodni kezdtek, itt-ott a szlávok, másutt — délen — a bolgártörökök kerekedtek
felül. Á IX. század végén- ezen népek valamelyikétől vette át a magyarság a
Tisza nevét.

A Körös neve" a VI. században szerepel először írott emlékben. (Jordanesnél
Grisia alakban.) Az avar birodalom népeitől került át a magyarokhoz- a Kris, s
950. körül már az ómagyar Kris-t írja át Bíborban született Konstantin császár. A
Kris-ből a magyar magánhangzók fejlődése során teljesen szabályosan lett Kirisy
Keres > Körös.™)

Kisebb folyók, a Zagyva és a Berettyó. A Zagyva név Melich János részle-
tező kutatásai szerint valamely délszláv nyelvjárásból ered. Töve korom jelentésű
délszáv szó. De hogyan kerültek ide délszlávok? Erre a következő lehetőségek van-
nak: 1. Tudjuk, hogy Anonymus szerint Árpád követei Salán bolgár fejedelemtől
a Zagyva (Zogea) folyóig terjedő földet követelték. Ha az anonymusi. XII. század
végén még élő hagyomány történeti valóságra támaszkodik, s a már délszlávosodó
bolgár birodalom fennhatósága ilyen messze északra is kiterjedt, lehettek itt dél-
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szláv nyelvű töredékek is. 2. Ha nem terjedt is ilyen messze északra a bolgár biro-
dalom ,még az avarok által idehurcolt szlávok és elszlávosodott avarok is lehettek
a név adói. 3. Maguk a magyarok is akár már a IX. század végén hurcolhattak ide
délszláv nyelvű töredékeket. Mert ne higyjük azt, hogy azok a szláv helynevek,
amelyek a magyarországi okleveles életnek már a kezdetein, a XI—XII. század-
ban az Alföldön feltűntek, mind a honíoglalást megelőző időből származnak. A kez-
detben félnomád magyarok gazdasági élete is olyanféle társadalmi berendezkedést
hozott magával, mint az orosz, illetőleg a szovjet néprajzi és történeti irodalomból
jólismert félnomád harcos népeké. Nagy volt a fontossága a külföldi rablóhadjára-
tokon behurcolt munkaerőnek, elsősorban a legközelebb érhető szlávoknak, külö-
nösen a délszlávoknak.

A besenyők betelepülésekor a folyóknak már nevük volt. De besenyő víznév
is akad megyénkben: az 1387-ben Jászberény határában említett Barasow (Barasóu).
Akkor ugyan településnév volt, de eredetileg víznév, s talán az Ágói-patakot jelölte.
Ma a népetimológiás Borsóhaima név őrzi az emlékét. Egyébként a barasóu szó
jelentése a besenyőben fűz vagy szürke éger volt. Többfelé látunk ilynevű patako-
kat Erdélyben s az Altáj-hegységben is.19)

A településnevek közül a Szolnok név eredetét Melich János kutatásai nyo-
mán ismerjük.20) A múltszázadi kutatók szerint szláv eredetű. A só jelentésű szol
szó a töve. s ebből eredhetett egy sólerakó, sókikötő jelentésű, feltételezett Szolrák
szó. Szerintük a hajdani Belső-Szolnok megyei Dés' sóbányájának lett volna a só-
lerakó helye. Melich János azonban kimutatta, hogy e bányát csak a XII. század-
ban kezdték kitermelni, viszont Szolnok nevét már a XI. században is említik, s a
feltételezett szláv Szolnik helynév nem fordul elő. Még a cseh, lengyel és bolgár
szolnik közszó is új keletű szó. A legrégibb magyar alak nem is Szolnik, hanem
Zounuk (ejtsd: Szóunuk), s ebből később fejlődött a Szolnok (vesd össze: bőcsó'-ből
bölcső). Igen elterjedt ómagyar személynév, sőt nemzetségnév is volt, mellyel rnár
1046-ban is találkozunk. Gellért püspökkel egy napon ölték meg Zounuk-ot is. A zou
(szóu) tőből más személynév is alakult: Zousa (Szóusa). Az meg általános szokás
volt az ómagyarban, hogy személynév minden képző vagy kiegészítő szó hozzá-
fűzése nélkül is település, falu nevévé válhatott. Volt is többfelé Szolnok nevű falu.

A megye településnevei között — mint legrégibb nevek — előfordulnak
törzsneveink is. Persze e nevek nem azt mutatják, hogy a névvel jelölt törzs zöme
ott telepedett le, hanem azt, hogy annak ott csupán egy töredéke került idegen kör-
nyezetbe, más törzsbeliek közé, akiktől megkülönböztetik. Ilyen településnevek
Szolnok megyében: Kürt (1075, ma Tiszakürt), egy másik Kürt Jászladány vidékén
1409-ben a jászok szállásai közé tartozott. Jenő a ma Pest megyéhez tartozó Jász-
karajenő nevében maradt fenn. Kér, Kéregyház Kenderes régi neve volt (1352: Ken-
deres alio nomine Keer). Kérsziget ma határrész Dévaványa és Kisújszállás között.

A honfoglaló törzseken kívül kisebb, meglehetősen ismeretlen törzsek töre-
dékeire is utalhatnak nevek, pl. a mai Alsó- és Felső-Varsárvy puszta neve Szolnok-
tól délre (1075: cum Mis, qui Wosciani dicuntur). Talán törzsnév lappang Jászberény
nevében is. Sok Berény név van és volt az országban szétszórva. Eredeti alakja
Béren, s legelőször 1002-ben a dunántúli Szárberény van említve. 1357-ből ismerjük
azt a Beren-t, amelyből 1533-ban már Jaz-Berin lett. A Beren-ből fejlődött több
más helynévvel együtt a Berendi is, s ebből a tővéghanzó eltűnése után a Berend
is. Azt hiszem, hogy a Berendi-nek és a Beren-nek valami köze van ahhoz a török
néphez, — talán annak a töredékei —, amelyet az orosz évkönyvek a XII. század-
ban emlegetnek, mint amely az orosz fejedelemségek határvédelmében és egymás
elleni harcaiban részt vett. Fölmerülhet a kérdés, hogy hangtanilag meg lehetne-e
magyarázni a Béren é?. az oroszföldi Berendi nép összefüggését? Két föltevés is
kínálkozik. Mivel a török -di szóvéget az ómagyar magyar kicsinyítő képzőnek
érezte, elvont a Berendi-ből egy Beren-t. Vagy pedig a Berendi nép nem egyéb, mint
a magyarság egyik törzse, melynek zöme a Kárpátokon túl maradt, s nem olvadt
be a magyarság nyomában jövő besenyőkbe. Ebben az esetben a -di szóvég nem
egyéb, mint az annyira használatos ómagyar kicsinyítő képző. Egyébként a Béren
nevet megtaláljuk a belsőázsiai török népeknél, a kirgizeknél és kazakoknál is. A
kirgiz béren szó eredeti jelentése: finom acél s később átvitt értelemben: erős, hős,
bátor. Melich János is foglalkozott e névvel, és azt az ötletet vetette fel, ho.gy esetleg
a csehszlovákiai Brno—Brünn neve is a török eredetű ómagyar Béren—Berin név-
ből keletkezett, hiszen legrégibb alakja a Béren és Brin volt, és a X. században
Morvaország egy részében a magyarok voltak az urak.22)

Sok emléke maradt a megye területén a besenyők töröknyelvű népének.
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Beseneudi-t 1075-ben említik Szolnoknál. Besenyő tó, ér határrész Dévaványa és
Mezőtúr határában volt; közel a megyehatárhoz, Karcagtól keletre is volt egy
Besenyődomb. Besenyszög Szolnoktól északra,23) Besenytelek Kunhegyes határában
volt 1521-ben, már közel ahhoz a területhez, ahol valaha a besenyők Tornaj nem-
zetsége megtelepedett, az akkori Kéme] megyében. Anonymus szavait idézem: Tak-
sony vezér idejében „a besenyők földjéről jött egy vezért nemzetségből való vitéz.
Neve Tonuzaba volt, Ürkün(d) apja, kitől a Tomaj nemzetség származik. Neki Tak-
sony vezér lakóföldet a kemeji részeken adott a Tiszáig, ahol most Abád-rév van.
Ez a Tonuzaba egészen Taksony vezér unokájának, Safent István királynak idejéig
élt. S midőn Boldog István király az élet igéit hirdette és a magyarokat keresz-
telte, akkor Tonuzaba, ki hitben hiú volt, keresztény lenni átallott; így hát temet-
kezett élve feleségével az Abád-révbe".24) A rájuk és Ürkündre vonatkozó emelke-
dett szavakkal végződik Anonymus krónikája. Szolnok megye helynevei máig is
őrzik az anonymusi hagyomány emlékét. Itt van a hajdani kemeji részen Abád-
szalók, hajdan Abád, amelynek neve a besenyőknél és kunoknál oly kedvelt aba
(apa, nagyapa, báty) tiszteleti jelzőből ered. Nincs messze tőle Puszta-Tomaj, hajdan
Toroaj-nemzetség birtoka; 1214-ben említi a Váradi Regestrum. A kazakoknál és az
özbégeknél még a múlt században is volt egy-egy Tomoj-nemzetség. Mindezek a
nemzetségek egy-egy Tomaj nevű személytől eredtek, s a név jelentése: hallgatag.^)

Mikor 1927—28. körül Pais Dezső belevitte a kutatásba a szerves tulajdon-
nécsomók, azaz az egymással szerves (történeti, rokonsági) összefüggésben lévő
nevek csomójának, sőt ezen túlmenően az ország különböző részein, egymástól
távoleső, mégis szervesen összefüggő tulajdonnévcsomók fogalmát, és Árpád-kori
településtörténeti kutatásunkban az oklevelek, krónikák adatai mellett a helynevek
fontosságát is hangsúlyozta — éppen a Tomaj-nemzetség és a vele összeszövődött
nemzetségekhez tartozó helynevekkel kezdte. Idetartozik a Szalók is a Tisza-Szalók,
ma Abád-Szalók összevont névben; ezt a szolak (—bal, balog, szerencsétlen) szóval
magyarázza. A Derzs, Örs meg a Bála nevet is idevonja.26) Van is e tájon Tisza-
Örs. A mai Törökszentmiklós még 1399-ben is Bála volt, majd 1490-ben Balasenth-
myklos. A Békés megyei Csudaballa puszta Mezőtúr és Dévaványa között a XV.
században még Szolnok megyéhez tartozott, és Bála volt. A Bála igen elterjedt
személynév a török népeknél; jelentése: fiú, kölyök. Az ómagyar személynevek
között is volt Fiod és Puer is.

Nagyjából ugyanezen nevek csomóját Eger környékén és a Dunántúlon (Vesz-
prém, Balaton vidéke) is megtaláljuk, mert a szóbanforgó nemzetségeknek ott is
voltak birtokai még abban a korban, mikor a puszta személynév egyúttal falunév
is lehetett.

Szolnok megye északi részén van még néhány egyéb név, amelyről azt hiszem
hogy besenyő személynévi eredetű. Ilyen talán Bura (ma Tiszabura), amely a haj-
dan nagyon kedvelt hímteve jelentésű Bogra, Bura névből ered.28) Alattyán-ról már
beszéltem.

A Tisza mellett van Bő, ma Tiszabő. Erről azt írja 1257-ben IV. Béla király
egy oklevele, hogy valamikor a szaracénok birtoka volt. E néven a középkori
magyarban a mohamedán vallású török népeket értették, s ilyen néptöredékek
akadtak is nálunk: kálizok, böszörmények. Nos, a bő szó töröknyelvi begy beű mél-
tóságnévből fejlődött.29)

Ösi magyar fejedelmi név, a Taksony neve őrződött meg a Taskony-puszta
helynévben. E név régibb alakja ugyanis még a XIV. században: possessio Taxwn
ejtsd: Taksun), poss. Taxon. Eredeti, töröknyelvi alakja: Toksin, s jelentése: tüzes,
heves, vad volt.30)

Az említett kun nevekhez (Kolbász, Karcag, Kötöny, Érbuga, Karga stb.)
hozzáfűzöm még, hogy különösen Kisújszállás, Karcag, Kunhegyes környékén volt
sok kun szállás, s ma is akadnak kun határrész-nevek. Ilyen a hajdani Kolbász
széki kapitánysághoz tartozó Turgony, Abcsifc-szállás, Alonnipe, Bocsa, Orgonda
stb., megannyi a középkorban.si) 1865. körül Pesty Frigyes, később Györffy István
gyűjtéséből Gyalpár, Konta, Kis- és Nagy-Turaony, Katymár-hát Hegyesbor, Török-
bor, Bengecseglaponyag, Taskon, Taskándlaponyag stb. Ezek egyik-másikja igen
érdekes példáját szolgáltatja annak, hogy az elfeledett jelentésű helynevet hogyan
próbálják megmagyarázni. Megszületik a népetimológia, monda is keletkezik hozzá,
s néha még a hangalak, is hozzásímul az etimológiához. A Törökbori ér, halom és
telek-ről ezt írták 1863-ban Pesty Frigyesnek: „bizonyos Bori nevű török csapat
vezéréről neveztetvén el, ma legelőül használtatni szokott terület". Az igazság azon-
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ban az, hogy 1513-ban még Therethbor praedium állott ott, s e kun település eredeti
neve Tört-bor lehetett, azaz Négy parlag.

A Zádor név kun voltáról mit sem tudunk; a Bengecseg névről Németh Gyula
mutatta ki, hogy kun eredetű, s ugyanaz a név ez, mint a Kisázsiában Erzindzsán
környékén a XI. században dinasztiát alapító Mengücsek neve.

Sok nevet lehetne még felsorolni, de nem célom a szótárszerű teljesség. Jog-
gal fölmerülhet azonban a kérdés, hogyha a letűnt kun nyelv emlékét annyi név
őrzi ma is, vannak-e ilyen szórványemlékei a jászoknak is, annak a régi iráni, a
kaukázusi őszetekkel azonos tőről szakadt népnek, amelyet XII—XIII. századi tör-
ténelme oly szorosan kapcsolt össze a kunokkal. A magyarföldi jász személy-
nevekről Gombocz Zoltán írt.32) Akad egy-két iráni, esetleg jász helynév is, de
de ezek vizsgálata még mindig a jövő feladata. Erre éppen Szolnok megye egy
kiváló nyelvésze, Gaál László lenne a leghivatottabb.

Célom az volt, hogy néhány kiragadott néven megmutassam: minden hely-
név mögött történelem rejlik, földrajzi és néplélektani háttér van, s hogy a föld-
rajzi nevek értékes elemei anyanyelvünknek akkor is, ha keletkezésükkor idegen
ajkon hangzottak el először.
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A termelőszövetkezetek fejlődése
a statisztika tükrében

Szolnok megye kezdettől fogva élenjárt a termelőszövetkezeti mozgalomban.
Az eddig elért nagyszerű eredményeket és a meglévő hibákat mutatjuk be a statisz-
tika tükrében, hogy az így leszűrt tapasztalatok is elősegítsék a termelőszövetkeze-
tek gazdasági es politikai megerősödését és a termelőszövetkezeti mozgalom további
fejlődését.

Mezőgazdasági termelőszövetkezetek fejlesztése
Részvétel a közös munkában

A szocialista szektor részesedése az összterületből Szolnok megyében a leg-
nagyobb. Az elmúlt év végén a termelőszövetkezetek (mezőgazdasági termelőszövet-
kezet és termelőszövetkezeti csoport együtt) a megye összterületének 33.0%-án gaz-
dálkodtak, a szántóterületnek közel 36,4%-a volt kezelésükben.

A megyében a szövetkezetek legnagyobb részét mezőgazdasági termelőszövet-
kezetek alkotják, s számuk az elmúlt év folyamán is jelentősen nőtt. 1955. év végén
210 tsz és 128 tszcs működött, s 24 termelőszövetkezeti községünk és városunk volt.
Ezek közül a legismertebb Mezőtúr, Túrkeve, Karcag és Kisújszállás. Itt működnok
híres, kitüntetett tsz-eink, mint pl. a túrkevei „Vörös Csillag" és a karcagi „Béke"
Tsz. Csupán 1955-ben 43 tsz alakult, ebből 40 a júniusi párthatározat után.

A termelőszövetkezetek gazdálkodását lényegesen segítette az elmúlt év
folyamán végrehajtott tagosítás és földrendezés. Ez új, nagy lehetőségeit nyitotta
meg annak, hogy a szocialista átszervezéssel együtt a termelés színvonalát is emel-
jék, mert a kialakított nagy táblákon lehetővé vált a korszerű gépek és a tudomány
vívmányainak alkalmazása.

A termelőszövetkezetek elé állított kettős feladatot — a hozamok emelését
és a jövedelem fokozását — csak jól képzett vezetők irányításával és munkájával
lehet megvalósítani. Megyénk termelőszövetkezeteiben nem kielégítő a helyzet,
mert, elsősorban az újonnan alakult tsz-ek nagy száma miatt, csökkent a szak-
képesítéssel rendelkező vezetők aránya. Különösen kevés az egyetemet és főiskolát
végzett agronómus (23,5%) és zootechnikus (8,0%), de az elnököknek is csak alig
több, mint fele rendelkezik valamilyen szakképesítéssel.

_ A vezetők szakképzettségének vizsgálatánál külön ki kell emelnünk, hogy a
gazdálkodás minden területén szükséges a megbízható nyilvántartás és számvitel.
Ahol elhanyagolják a nyilvántartásokat, nem vezetik kellően az előírt könyveket,
nem tartják számon az elvégzett munkát, a különféle termékeket, pénzt és anyago-
kat, ott nincs gazdálkodás sem. Ezekkel általában tisztában vannak a tsz-ek veze-
tői, mégis a könyvelők egyharmada szakképzettség nélküli volt az év végén.

Enyhíti, de nem ólja meg ezt a helyzetet az, hogy a termelőszövetkezeti vezetők
jelentős része 4—5 év alatti sok hasznos gyakorlati tapsaztalatot szerzett.

Még két fontos adat az évvégi statisztikából: a tsz-ek vezetőségének 40,4%-a
7—25 kh-on gazdálkodó tag volt, és" a nők 8,2%-ban voltak képviselve.

* * *
Megyénkben a termelőszövetkezeti mozgalom 1955. évi fejlődésére jellemző,

hogy a tagok és családok száma ismét lényegesen emelkedett, és a tagság növe-
kedése nagycbb ütemű volt. mint a földterületé.

Időpont:

1955. XII. 31.

1954. XII. 31.
=100.0

Tsz-ek
száma

210

125.7%

Családok Tagok

s z á m a

29481

136.8%

23898

138.1%

A tsz-ek föld-
területe (kh)

összes 1 szántó
1

263145 | 205019s
126.2% 127.8%

!
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Nem megfelelő azonban a családtagok bevonása a termelőszövetkezeti közös
munkába: egy családra átlagosan még mindig csak 1,2 tag jut. Különösen feltűnő,
hogy a nő-tagok aránya évről évre csökken, s az év végén már csak 23,7%-ban
voltak képviselve.

A termelőszövetkezeti tagok számának változása híven tükrözi a gazdasági,
illetve politikai helyzetet. Az 1952. évi igen rossz gazdasági év a tsz-tagság jelentős
részét indította kilépésre. Az új kormányprogram meghirdetése további vissza-
fejlődést eredményezett 1954-ben, s csak az elmúlt évben, főként a KV júniusi hatá-
rozata után, választotta ismét tömegesen a megye dolgozó parasztsága a közös
gazdálkodás útját.

A tagok számának változása.

Időpont:

jan. l. •)
március 31.
június 30.
szeptember 30.
december 31.

1953. 1954. 1955.
V

évben (%-ban)

100.0
105.2
85.2
83.3
74.8

100.0
97.6
95.3
94.1
87.6

100.0
104.8
107.5
131.3
140.6

•) Az előző évi dec. 31-i adatfelvétel adatai.

Az év végén számbavett termelőszövetkezeti családok 33,0" '„-a földnélküli
volt, 34,3»0-a 0—7 kh., 22,8%-a pedig 7—15 kh. földterülettel rendelkezett.

A megnövekedett munkaerő és a gépállomások hatalmas gépparkja is hozzá-
segítette a termelőszövetkezeteket, hogy az előző évekénél kedvezőbb termelési
eredményeket érjenek el.

1955-ben a tagság jobban kivette részét a közös munkából: több. mint 360
munkaegység jutott átlagosan egy tagra, és nagy mértékben emelkedett az egy tagra
eső jövedelem is (készpénz és termény együtt).

Év

1952.
1953.
1954.
1955.

1954. é v =
100%

Az egy tagra jutó

munkaegység jövedelem

emelkedése %-ban

100.0
150.8
177.5
198.6

111.9

100.0
310.8
337.7
403.4

119.5

Az a tény, hogy ilyen mértékben javult a munkához való viszony, s még
inkább az egy tagra jutó átlagos jövedelem, nem lehet közömbös megyénk egyéni-
leg dolgozó parasztjai számára sem.

Helytelen azonban, hogy a munkaegységek értékében nem emelkedik a pénz-
beli részesedés aránya, sőt évről évre csökken, A mezőgazdaság szocialista átalakí-
tása idején a már meglévő szocialista szektornak az árutermelés bázisának kell
lennie. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban kell növekednie az árutermelésnek, mint
az össztermelésnek. Jelenleg megyénk szövetkezetei is termeivényeiknek, csak kis
részét adják át az államnak, illetve értékesítik szabadpiacon, és igen jelentős az a
rész, melyet a tagságnak szétosztanak.
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Gazd. év

1952.
1953.
19S4.
1955.

1954.év=
100%

Pénzbeli
részesedés

Kiosztott teiv
meny és kész-

pénz előleg

az összes munkaegység
részesedés %-ában

64.4
34.0
25.2
24.4

96.8

64.4
68.0
68.1
71.9

105.6

A fentiek arra figyelmeztetnek: mindent el kell követni, hogy a termelő-
szövetkezeti tagok gazdasági helyzetük megerősítését ne abban lássák, hogy minél
több terményt. és terméket osszanak szét munkaegységre, hanem hogy árutermelé-
sük emelésével javítsák tovább életszínvonalukat.

Ez azért is fontos, mert igen mélyreható következményei lehetnek, ha csak
a termékek szétosztására törekednek. Bizonyos idő múltán komoly mértékben
gátolhatja a termelőszövetkezetek fejlődését. A termelőszövetkezetek állattenyész-
tésének helyzetét kell itt csak megemlítenünk. Ez feltétlen javításra szorul, nem-
csak a fokozódó árutermelés, hanem a nem megfelelő talajerőgazdálkodás miatt is.
Ennek ellenére igen nagymértékű a" takarmánykiosztás, pedig pl. az elmúlt évben
egy közös számos állatra kisebb közös kukoricatermő terület jutott, mint amennyi
háztáji kukoricatermő terület jutott egy háztáji számosállatra.

A termelőszövetkezetek növénytermelése

Megyénk termelőszövetkezetei növénytermelésük főbb eredményeit tekintve,
igen szép eredményeket értek el 1955-ben. Lényegesen jobb volt kenyérgabona-ter-
melésük, nem csak az előző évhez, hanem a többi szektorhoz viszonyítva is. De ka-
pásnövényekből is általában magasabbak az átlagaik, mint az egyéni gazdáké. Igen
elhanyagolták azonban az öntözéses gazdálkodás lehetőségeit, — illetve ezt egyedül
a rizstermelésre alkalmazták.

Nem valósították meg azt az elsőrendű követelményt, hogy gazdaságuk bel-
terjességét a növénytermelés terén növeljék. Biztosították ugyan a megfelelő kenyér-
gabona vetési arányát, de emellett a, közepes munkaigényű növények vetésterületi
aránya rosszabb, mint a megyei átlag.

ÉV

1952.
1955.

Kis
Köze-

pes
1

Nagy
m u n k a i g é n y ű növé-

n y e k megoszlása
%-ban

Megye összesen
59.7
57.8

Mezőgazdasági
1952.
1955.

63.6
69.8

29.9
30.0

10.4
12.2

összesen

100.0
100.0

termelőszövetkezetek
23.4
17.3

13.0
12.9

100.0
100.0

A kenyérgabonából nemcsak vetésterületüket,, hanem az össztermésüket is
jelentősen növelték (57,4%-kal), és lényegesen több volt a főbb kapások — pl. a
kukorica — össztermése is.

A több termés elsősorban a termésátlagok emelkedésének, tehát a szántás és
talaj előkészítés időben történt és jobb elvégzésének, a talaj elgyomosodás és kiszá-
radás elleni megóvásának, megfelelő trágyázásnak következménye — jóllehet e
téren még igen sok a tenni- és javítanivaló.
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Megnevezés
Átlagtermés
az egyéniek

átlagának
«/o-ában

Az 1954. évi
átlag

%-ban

I
Búza
Rozs
Őszt árpa
Kukorica
Cukorrépa
Rizs

123.0
120.9
123.5
101.5
124.4
104.1

171.7
144.6
224.1
151.7
134.9

Meg kell említenünk, hogy talajerő utánpótlása terén nem követtek el min-
dent a lehetőségek határain belül sem a tsz-ek. Igaz, hogy közös állatállománvuk
nem biztosítja évenként szántóterületük 20%-ának trágyázását, de pl. 1955. tava-
szán a közös szántónak csak 3,6%-át trágyázták, holott becslések szerint 10 000
vagon istállótrágya felhasználatlan volt, mely további 4,3%-ban tette volna le-
hetővé a trágyázást. Természetesen a háztáji állatállomány trágyájának célszerű
felhasználása a növénytermelés hozamát kedvezően befolyásolná.

A kenyérgabona termelésében a termelőszövetkezetek a 'nagyüzemi gazdál-
kodás fölényét abban is megmutatták, hogy többségük (és vetésterületük nagyobb
részén) ért el 9 q-n felüli búzatermést, és ezzel jóval túlszárnyalták a községek
eredményeit. •

Búza termés-
átlag/kh

5 q alatt
5-7 q
7—9 q
9 q felett

Tsz-ek

száma

2
18
59
89

megoszlása
%-os

1.2
10.7
35.1
53.0

Tsz-vetés-
'.erület %-os
megoszlása

0.7
7.6

31.4
60.3

Községek

száma

1
15
46
17

%-os
megoszlása

1.3
19.0
58.2
21.5

A növénytermelési munkák javulására jellemző, hogy az elmúlt években —
az 1954. évvel ellentétben — a kukorica vetésterületének közel 3/4 részét és a cukor-
répa majdnem teljes területét háromszor kapálták.

Általában jóval többet vették igénybe a gépállomások munkáját is, mint
az előző években.

Ev •)

1953.
1954.
1955.

Tsz-ek és
tszcs-k 100 kh
szántóterüle-
tére jutó nh.
teljesítmény

247.5
284.5
387.3

Gépállomások
összes munká-
jából tsz-nek

es tszcs-nek
végezve %-ban

73.3
72.4
75.6

") Júniusi területre számolva-a tsz-ek és tszcs-k részére végzett együttes munka.

Szükséges, hogy a közös gazdaságok körültekintőbb és szakszerűbb vezetés-
sel, az adott lehetőségek célszerű és maximális kihasználásával tovább emeljék
hozamaikat, árutermelésüket és ezzel saját jólétüket.

A termelőszövetkezetek állattenyésztése

A szövetkezetek gazdasági helyzetének megerősítéséhez igen nagy mérték-
ben hozzátartozik a közös állattenyésztés fejlesztése, különösen az állatállomány
minőségének javítása. Fejlett állattenyésztés nélkül megvalósíthatatlan a növény-
termelés hozamának állandó emelése, az intenzitás növelése; de fordítva is: — ha
nincs megfelelő szilárd takarmánybázis, akkor nincs jövedelmező állattenyésztés.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni az állattenyésztők szakértelmét, munkasze-
retetét és az állatállomány elhelyezési viszonyait sem, — mert e téren igen sok még
a kívánnivaló.

A közös állatállomány az 1954. évi nagy visszaesés után az elmúlt évben is-
mét jelentősen emelkedett.
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Meg-
nevezés

Állomány
1000 d b

1955. XII. 31-én

1954.
XII. 31.= 100.0

Sertés
Szarvas-
marha

Juh

49.0

16.6
7.4

47.8

138.0

130.7
112.1
129.5

I I

A javuló tenyésztési munkán kívül az állomány növekedéséhez nagy mér-
tékben hozzájárult az utóbbi években a nagyarányú vásárlás is.

A tehénállomány kivételével az anyaállomány emelkedése, különösen a ser-
tésállománynál kisebb, mint az összállomány emelkedése, s ez igen gátolja a te-
nyésztői munkát.

A tehénállomány ' aránya a fentiek ellenére rosszabb, mint az ország
termelőszövetkezeteiben együttvéve.,

A háztáji állomány emelkedésének üteme jóval felülmúlja a közös állo-
mányét:

É v

Háztáji állomány
emelkedése %-ban

Sertés Szarvas-
marha

Háztáji állomány
a közös állomány %-aban

Sertés

1952.
1953.
1954.
1955.

100.0
126.6
152.2
235.2

100.0 |
108.2 j
120.8 I
146.1 I

38.5
78.7
82.5
92.4

Szarvas-
marha

51.3
73.6
78.9
73.2

Ez a hatalmas arányú emelkedés nem leitétlenül egészséges, különösen ak-
kor, ha figyelembe vesszük, hogy a megengedettnél nagyobb állatállományt tartó
termelőszövetkezeti családok munkaerejét nagy mértékben igénybe veszi és a kö-
zös takarmányból is jelentős részt felhasznál, mert annak kiosztását kívánja.

A közös állomány további fejlesztését indokolja az is, hogy igen alacsony az
állatsűrűség a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben.

Időpont

100 kh. szántóra jutó számosállat db

Tsz-közös
Tsz-közös
és háztáji

együtt

Egyéni
és egyéb
gazdaság"*

1952. VI. 30.
1953. VI. 30.
1954. VI. 30.
1955. VI. 30.

9.0
14.3 '
13.3 :
16.3

13.0 |
18.4 1
18.3 !

'22.0

28.0
30.9
26.8
31.6

A tsz-ek szakirány nóniUiv legfőbb feladata a növekvő.' állatállomány részére
a takarmánybázis biztosítása. Elgondolkoztató ugyanis, hogy- — az őszi és tavaszi
árpa, zab, kukorica és szálastakarmány összevont területének figyelembevételével
— a múlt év őszéig évről évre csökkent az egy számosállatra jutó takarmány-
termő terület.

Az öntözéses takartnánytermelést a| termelőszövetkezetekben e'hanyagolják,
s változatlanul mindinkább a rizstermelést (helyezik előtérbe, melytől nagyobb
közvetlen jövedelmet várnak.

Nagyarányú évről évre a termelőszövetkezetek részére beruházott összeg és
ezen belül az állatférőhelyek építése és átalakítása is. Csupán az elmúlt évben több,
mint 23 000 férőhelyes szarvasmarha-, több, mint 1000 férőhelyes lóistállót, közel
8000 férőhelyes süldőszállást és csaknem 1700 férőhelyes sertéshizlaldát adtak át
rendeltetésének. Ennek ellenére még mindig igen nagyszámú a szükségférőhelyen
elhelyezett állat.

Az állatgondozás minősége sem megfelelő. A nagyobb takarmánytermelés el-
lenére, főként túlzsúfoltság és gondatlanság miatt, az évi átlagos sertésállomány-
nak több, mint 30%-a elhullott, de közel 10%-a a juhállománynak is.

A fialási átlag 1955-ben 6 volt.
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Tejtermelésünk sem kielégítő, jóllehet 38,6%-kal több tejet termeltek —
borjútej nélkül —, mint 1954-ben.

ÉV

1854.
1955.

1 tehénre jutó
tejhozam

(liter)

1039
1203

100 kh. szán-
tóra jutó

tejmennyiség
(1000 liter) *)

2402.0 •
3384.3

1954. év=
100.0

115.8% 140.9%

*) A jún. 30-i szántóterülethez viszonyítva.

A termelőszövetkezetekben az istállóátlag az állami gazdaságokénak felét
sem éri el. Meg kell említenünk, hogy ehhez nagymértékben hozzájárul az e téren
megnyilvánuló rendkívül laza gazdálkodás, a rossz, pontatlan számbavétel is.

A hozamok emelése és a tenyésztői munka gyökeres javítása érdekében fel-
tétlenül növelni kell a gondozók anyagi érdekeltségét. Az e célból 1955. I. félévben
45 tsz-ben megtartott vizsgálat azt mutatta, hogy az állatgondozóknak juttatott
prémium értéke egy év alatt csökkent. A 45 szövetkezet közül 33 nem is adott ter-
mészetbeni prémiumot az állatgondozóknak. Az állami gazdaságokat kellene példá-
nak venni, ahol az érvényben lévő prémiumrendszer eredményesen segíti a hoza-
mok emelését és az elhullások csökkentését.

A törzskönyvezett állatok arányának emelése és az apaállatok fokozott gon-
dozása is segíteni fogja a mezőgazdasági termelőszövetkezetek minőségi állat-
tenyésztését.

* * *

A jól működő mezőgazdasági termelőszövetkezetek a jólét alapját vetik meg,
és a közös vagyon gyarapításával további fejlődésüket biztosítják.

Jóllehet az elmúlt gazdasági évben a szövetkezetek többsége aktív mérleg-
gel zárt, és a mérleghiány 1954-hez viszonyítva 2/3 résszel csökkent, mégsem elé-
gedhetünk meg ezzel az eredménnyel, mert ugyanakkor a szövetkezetek számának
emelkedése ellenére csökkent a szövetkezeti alap:

Gazd. év

195! -
1953.
1954,
1955, |

A szövetkezeti alap
%-os emelkedése

ossz. 1 kh. területre
jutó

100.0 1 100.0
110.8 | 87.4
148.9 | " 129.3 |
142.3 | 122.7

A szövetkezeti
alap

az állóeszköz
értékének

%-ában

43.4
36.5
36.4
26.6

1954.=100.0 I 95.6 94.9 73.1

Jelentékeny a szövetkezetek hiteltartozása is, mely nem egyszer abból a ká-
ros nézetből adódik, hogy „nem kell törni magunkat, majd segít az állam, ha kevés
lesz a részesedés". Ez természetesen nem a megerősítést szolgálja, hanem a laza gaz-
dálkodást segíti elő.

* * *

Megyénk mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek helyzete ismételten azt a
helyes tételt bizonyítja, hogy a számszerű fejlesztés mellett egy pillanatra sem sza-
bad szem elől téveszteni a meglévő szövetkezetek erősítését. Egyedül a nagyüzemi
gazdálkodás fölényének kibontakozása és a szövetkezeti parasztság jólétének szün-
telen emelkedése segítheti elő megyénkben is a termelőszövetkezeti mozgalom
további kiterjesztését.

Lukács Pál
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A szolnoki művészet és művé&xtelep
(Harmadik, befejező közlemény.)

IV.

A ntűvénstelep megalakuláua én élete

Szolnok gazdasági helyzete, élénksége, az osztrák és magyar festők gyakori
szolnoki tartózkodása a századforduló idején megteremtette a feltételeit egy művé-
szeti centrum létesítésének.

1899-ben Bihari Sándor, Boruth Andor, Fényes Adolf, Hegedűs László, Kern-
stock Károly, Mednyánszky László, Mihalik Dániel, Pongrácz Kálmán, Szlányi
Lajos, Vaszary János, Katona Nándor festőművészek a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumhoz fordultak, hogy „Szolnokon a magyarság egyik jellemzetes köz-
pontjában való letelepedésüket elősegítse". A kormányzathoz igen alkalmas időben
jött ez a kérés. Még túlságosan forradalminak tartották a nagybányai művésztele-
pet, és annak ellensúlyozására támogatták a szolnoki tervet. Az alapító művészek
azonban nem tűzték ki programjukként, hogy Nagybánya ellen lépjenek fel. Nem
is jelentett Szolnok Nagybányával szemben harci álláspontot, csak a hivatalos mű-
vészetpolitika akarta Szolnok kiépítésével, országos hírével Nagybánya tekintélyét
elhomályosítani. Szolnok a polgári forradalmi művészettel szemben jött ugyan létre,
de soha sem vált a maradiság és a művészeti opportunizmus székhelyévé. Művészei
a természetnek, valóságnak hű megjelenítését tartották legfontosabb feladatuknak.

A város által ajándékozott 3400 négyszögöl területen, a Tisza—Zagyva torko-
latánál, a régi vár helyén két kiállítási helyiséget, 10 műteremlakást építettek.
Parkírozását a telep kapitalista mecénása, br. Kohner Adolf vállalta, aki a mű-
vésztelep életében jelentős szerepet töltött be. Kétségtelen érdeme, hogy támogatta
a művészeket, nem számítva anyagi haszonra, de a támogatásával járó erkölcsi
elismerésről nem mondott le. A művésztelep erkölcsi és anyagi támogatására mű-
pártoló egyesület alakult. 1902. június 29-én avatták fel a művésztelepet.

A szolnoki Művészeti Egyesület*) feladatának tekintette, hogy a művészek
jól érezzék magukat, gyökeret verjenek az alföldi városban és magyar benyomá-
sokkal teljenek meg. Örvendetes eredményként könyvelték el, ha a művészek keve-
sebbet utaztak külföldre. A telepen letelepülő művészek programjukba vették a
nemzeti sajátos vonások értékesítését a művészetben, a nemzeti kultúra szolgálatát,
a természetben való festést, a közönség nevelését, a főiskolai hallgatók tovább-
képzését, egy képzőművészeti múzeum létesítését.

A múzeum alapját a művészek által beadott képtár képezte volna. Anyagi
eszközei között miniszteri segély és tagságdíjak szerepeltek. Alapító tagok azok
lehettek, akik egyszer s mindenkorra 200 koronát fizettek le, rendes tagok pedig
azok^ akik négy éven át legalább 12 koronát fizettek. Tudunk arról, hogy egyes
művészek megfizették ugyan a kívánt díjat, de időközben nem jöttek el.

A telep főfelügyelője a művészeti alelnök: Kohner Adolf volt. Ő volt az
elnöke a vásárló bizottságnak is. Minden művész évenként 1 képet az Egyesület-
nek és egy képet a Képzőművészeti Múzeum céljára köteles volt átadni. A bér fejé-
ben elfogadott képet zsűri választotta ki. és ha a képet értékesebbnek találta, úgy
az több évre is fedezte a meghatározott műterembért. A múzeum számára ajánlot-
tat a művész saját elgondolása szerint választhatta ki és adhatta be.

A beadott képekről az igazgatóság jegyzéket vezetett. Ezek a képek a II.
világháború alatt elpusztultak, még a listának is nyoma veszett. Az alapszabályó-
kat többször módosították. 1924-ben a művésztelep céljai közé felveszik művé-
szeinknek a magyar Alföld természetvilágához és a néphez való közeledését. Le-
rögzítik, hogy a művésztelep művész-tagjai Szolnoki Művészek gyűjtőnév alatt

*) A Szolnok megyei Levéltár irattárában a 90/1901: L. T. sz. okmánykötegben találjuk
meg a művésztelep alapszabályát.
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csoportot képezzenek, és bár egyenként is tetszés szerint résztvehetnek kiállításo-
kon, de legalább egyszer évenként csoport-kiállítást is tartoznak rendezni Szolno-
kon és Budapesten. Céljuk ezzel a szolnoki művészek csoportjának együttes tér-
hódítása volt.

Az 1938. április 24-én tartott közgyűlés szabályozza a tagok viszonyát a mű-
vésztelephez. Törzstag csak országoshírű, a telep fejlesztése körül érdemeket szer-
zett vagy a telep művészeti jelentőségét, országos viszonylatban emelő művész lehet.
A többiek vendégtagok, akiknek a meghívása egy esztendőre szól. Ez maximálisan
ötször hosszabbítható meg. Ha ezen idő alatt a törzstagok zsűrije nem választja meg
törzstagnak, helyüket másnak kell átengedniök. A művésztelepet megválasztott
igazgatóság és a törzstagok vezetik. Nem feltétlenül szükséges, hogy a telepen 10
törzstag legyen, előfordulhat az is, hogy 10 művész közül csak 2—3 törzstagja van
a művésztelepnek, a többi vendégtag.

A művésztelep autonóm szervezeti felépítésének, a művészek egymás között
való szelektálásának köszönhető, hogy a tagok évtizedeken át a legnagyobb har-
móniában dolgozhattak, és semmiféle incidens nem zavarta az egyébként nem köny-
nyen kezelhető művészek együttműködését.

A Művészeti Egyesület megalakulásakor 198 rendes és 38 alapító tagból állt.
Az Egyesület laikus tagjai a művészetet kedvelő városi polgárokból kerültek ki,
akik évi 12 koronáért ingyen látogathatták a kiállításokat, és résztvehettek az
évenként megrendezett ké'psorsoláson. Ezekből a tagdíjakból, az állami és városi
támogatásokból tartották fenn tulajdonképpen a művésztelepet. Ez a támogatás
a gazdasági élet romlásával állandóan csökkent. A vármegye, a város és az állam
együttesen sem volt képes fenntartani a szolnoki Művészeti Egyesületet. Az első
világháború alatt a fiatal festők bevonultak katonának, az idősebbek elköltöztek.
A régi tagok közül addigra már sokan meg is haltak. Maga a telep súlyos káro-
kat szenvedett, és anyagiak híján évekig tartott, míg újra felépülhetett.

A Tanácsköztársaság idején művelődésügyünk vezetői különös súlyt helyez-
tek arra, hogy mindent, ami igazi tudomány és művészet, közkinccsé tegyenek. A
Szolnoki Munkás című lap 1919. április 19-i számából megtudjuk, hogy Tanács-
köztársaságunk mennyire értékelte a szolnoki Művésztelep eddigi munkáját, és
meghatározta további tennivalóit. A művelődési program megvalósításánál jelen-
tős szerepet kívántak juttatni Szolnoknak is: „Szolnoknak is fontos szerepe lesz
a művészet értékes termelésének fokozásában, a művésznevelés nagyfontosságú
munkájában és az igazi művészet kincseinek és értékes alkotásainak a dolgozók
által való hozzáférése lehetővé tétetében". A program megvalósításához azonnal
hozzáláttak. Az intéző körök, a vármegyei direktórium megértő támogatását jött
kérni Budapestről két festőművész, Zádor István és Barta Ernő, hogy az igen rossz
állapotban lévő művésztelep gyors és alapos renoválását elintézzék. A vármegyei
direktórium megértéssel fogadta őket.

A Tanácsköztársaság bukásával a proletárművelődés ügyét elősegítő érté-
kes program abbamaradt. De abbamaradt a telep állami támogatása is. Az újjáépí-
tés nagyrészt Kohner Adolf anyagi segítségével történt. A város is igyekszik valami
jövedelmet biztosítani a telep számára: ettől az időtől kapja a városi mozi fele be-
vételét. Anyagi helyzetüket azonban ez sem tudta rendbehozni. Ennek természetes
következménye, hogy a művészeti élet Pestre zsugorodik össze, és a vidék művészet
nélkül marad.

A Horthy-rezsimnek már nem volt érdeke azt tovább támogatni. Zádor István
erről az időről mondotta: „Szívósan küzdenek az őket már elnyomni akaró közö-
nyösség ellen, és kétségbe esett helyzetükben is még mindig hisznek abban, hogy
egy ország kulturális életében mégis csak szükség van őrájuk is".

A rossz gazdasági helyzet következtében sokkal kevesebben látogatják a kiállí-
tásokat, és megcsappan a képvásárlók száma. A 30-as években Pólya Tibor, a telep
törzstagja, így nyilatkozik: „a plakátfestő, levelezőlap-tervező és a portréfestő
tartja el a művészt, pénzt csak ezek hoznak". Szolnok anyagi lehetőségei a 30-as
évek elején kimerültek; a gazdasági helyzet eltávolította a még korábban mecénás-
kodó polgárságot. A mindjobban közömbössé váló közönséget műsoros, nagy pom-
pával rendezett kerti ünnepélyekkel akarják oda csalogatni. 1933. augusztus 12-én
rendezik meg az művésztelep javára az első ilyen országos kerti ünnepélyt. Az egy-
kori kritika a következőképpen írt: „Ezer ember hitvallást tett a művésztelep mel-
lett. Valamennyi szívügyet csinált a művésztelep anyagiainak előteremtéséből".

^Szolnokiak, megyeiek, fővárosiak vesznek részt ezen. Elmennek, de az áltáluk tett
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„hitvallásból" nincsen túlsók haszon. 1934—35—36-ban megismétlődik a kerti
ünnepély. Sikere főképpen a Pesten rendezett kiállítások forgalmán érezhető.
Jancsó Lajostól, a művésztelep egykori igazgatójától tudjuk, hogy a 30-as évek vál-
sága miatt eltávolodott polgárságot nem lehet többet felrázni. Ettől az időtől Szol-
nok állandó, lassú hanyatlásban van. Régi jelentőségét elveszítve, tanúja más,
kevésbé jelentős művésztelepek létrejöttének, míg a második világháború a teljes
felbomlásához vezet.

A művésztelep célkitűzéseihez tartozott az ifjúság nevelése is. A kultusz-
minisztérium megbízása alapján 1911-től Fényes Adolf, Szlányi Lajos, Zombory
Lajos tanították a Képzőművészeti Főiskola növendékeit. Fényes figurális ábrázo-
lásra tanította a fiatalokat. Türelme, alapossága,, pedagógiai készsége sokat jelen-
tett a növendékek fejlődésében. Szlányi j^ajos tájkép-, Zombory Lajos állatképfes-
tésre tanította őket. A művészegyesület a tanuló fiatalokat anyagi támogatásban is
részesítette, de megkívánta a szorgalmas tanulást is. A telepnek ez a jó szándéka
nem maradhatott eredmény nélkül. A lekerülő -fiataloknak a természettel való köz-
vetlen találkozása csak a fejlődést szolgálhatta.

A Tanácsköztársaság kultúrprogramjában szerepelt az a törekvés, hogy a
legfiatalabb piktorgeneráció, a festészeti főiskola növendékei még azon a nyáron
lejöhessenek Szolnokra ,és megismerhessék azt a tájat és levegőt, amely a magyar
festészet több nagy művészét alkotásra késztette. Ez azonban már nem valósult meg.

1920-tól Fényes Adolf iskolája nyáron a szolnoki művésztelepen volt. Berta-
lan Albert, Moller Pál, a szolnoki Czinóber Miklós és Révész Pál voltak az első
fecskék a növendékek között. Aktokat, fejeket, ruhás modelleket rajzoltak. Fényes
jelszava volt: megismerni a természetet. Előírás volt a mérőeszköz, a függő-ón
használata. Precízségre akarta megtanítani növendékeit, és állandóan hangsúlyozta,
hogy a bravúroskodás csak sematikus ügyeskedés. Minden csütörtökön kimentek a
hetivásárra rajzolni, vagy festeni. Növendékei közül különösebben nagy művész-
szel nem találkozunk. Fényes „bácsi" naponta végigjárta a műtermeket a dél-
előtti órakban, megbeszélte a fiatalabbakkal a munkájuk közben felmerült kérdé-
seket. Saját képeit, amíg készen nem voltak, nem mutogatta. Műterme egy külön
világ volt, ahová nem engedett be senkit. Sokszor"'évekig festett egy képet. Elő-
fordult az is, — nem is ritkán — hogy képeit, melyeket már kiállított, újra átfestette.

Mi az, ami a századforduló magyar festőit annyira vonzza Szolnokra? Most
már nem a romantikus egzotikum és zsáner-kép,-hanem a szabadtéri világítás, verő-
fény, szín- és fényjelenségei érdeklik őket. Az Alföld kibányászatlan téma-világa,'
világításának, napsütésének ezer problémája ott állt a festő előtt; csak észre kellett
vennie az Alföld messze láthatárának monumentalitását, a zivataros felhők szágul-
dását, a lenyugvó napnak vöröses, aranyos izzását. Itt az Alföld látszólagos üressé-
gében egy-egy satnya akácfának is megnő a jelentősége, az alföldi ember tempós
mozgása ritmusává válik a tájnak. Itt nincsenek nyers színek, valami csendes har-
mónia tölt'i meg az atmoszférát, és ez megmagyarázza, mit találtak itt a művészek,
ahol a laikus számára nincsen egyéb unalmas, egyhangú síkságnál. Szolnok a
magyar festészet számára az Alföld tematikus problémabeli gazdagságának fel-
fedezését jelentette. Egészen más ez, mint Nagybánya, ahol a kristálytiszta levegő
mindent élesen kirajzol. Ez a légkör elnyelőbb, átalakítóbb. Az Alföld egének hatal-
mas, végtelen határa a kisebb intimitások észrevevésével válik monumentálissá.
Az Alföld látszólagos egyhangúsága lesz változatos azoknak a festőknek a művei-
ben, akik ott születtek, és akik a legapróbb jelenséget is jellemzően tudják érez-
tetni képeiken. (Fényes Adolf, Zombory Lajos, Chiovini Ferenc, Pólya Tibor.)

A Szolnokon megforduló sok festő mind követte az íratlan törvényt: a realiz-
mus egyenes útjának követését. Még azok a festők is, akiknél észrevehetjük az
absztrakt felé való elhajlást, — Alföldön festett képeikkel — realistább irányt kö-
vettek. A szolnoki művészek mindig megtartották tisztánlátásukat, a modern mű-
vészeti irányzatok jelenségeit soha sem követték vakon. Folytonos fejlődést hirdet-
tek, bár egyáltalán nem voltak forradalmárok. Szándékaik, emberi mondanivalóik
becsületesen komolyak, és a képeikben megnyilatkozó leíró őszinteség haladó vol-
tukat bizonyítja.

A magyar képzőművészet csaknem minden jelentős egyénisége megfordult
Szolnokon, és sokan állandó tagok is lettek. Működésük felsorolása meghaladja a
tanulmány kereteit.

A szolnoki művésztelep tagjai minden ősszel megrendezett kiállításon mutat-
ták be termékük legjavát. A telep régi kiállításai kisebbek voltak, csak két mű-
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teremből állottak. A vásárlók főképen a Városi polgárok közül kerültek ki. A város,
megye, katonaság hivatalnoki kara állandóan cserélődött, s mindig újak jöttek,
akik szintén igényt tartottak az itteni képekre. Magánosokon kívül szép számmal
vásárolt egy-egy ilyen kiállítás után a megye, a város, cukorgyár, a bankok és a
különböző hivatalok. Kohner is végigjárta a műtermeket, és ösztöndíjasaitól elsősor-
ban, de másoktól is vett. A festési technikájukban is volt változás: először csak
olajjal festettek, azután Pólya Tibor bevezeti a temperát, és az hamarosan álta-
lánossá válik.

1927-ben volt a Művésztelep 25 éves fennállásának évfordulója. A jubiláris
kiállítást 12 műteremben rendezték. Két műteremben a múlt századi és az elhunyt
művészek munkái kerültek bemutatásra, tízben pedig a következők állítottak ki:
Szlányi Lajos, szolnoki Czinóber Miklós,^ Chiovini Ferenc, Bertalan Albert, Péter
Marianne, Moller Pál, Vörös Géza, Viski János, Zádor István, Fényes Adolf, Vidov-
szky Béla, Szüle Péter, Örményi Mária, Zombory Lajos, Udvary Dezső, Gecse Ár-
pád, Rechnitz Elza, Schossberger Klára, Révész Pál, Radnai Miklós, Pólya Tibor,
Pólya Iván, Korda Béla, Meilinger Dezső, Zemplén M. Viktor.

Ez a kiállítás jó keresztmetszetét adta az akkori időknek. Feleletet kapunk,
kik voltak akkor a vezető művészek, milyen témákkal foglalkoztak. A régi törzs-
tagok állították ki legnagyobb számmal a képeiket, de helyet kaptak a fiatalok is.
Témáik a korábbiakkal szemben nem mutattak semmi eltérést, sőt — úgy látom
— kialakult a szokásos kényelmes témák festése. Ez ugyan a polgárság igényeit
teljes mértékben kielégítette, de egészen távol esett a korábbi idők új felfedezésnek
számító téma-keresésétől.

A jubiláris kiállítással a Művésztelep jelentős korszaka zárult be. Utána már
a régi kiállítások másait mutatják csak be egy-két új névvel frissítve, változtatva.
Ilyen jellegű a Budapesten 1936-ban rendezett reprezentatív kiállítás, melynek úgy-
szintén megvan a negatív és pozitív vonása. Negatív azért, mert semmi újat sem
hoz, csak ismétlését jelenti a már régebben elért eredményeknek. Pozitív viszont
azért, mert — az ország általános viszonyait tekintve — vajon melyik vidéki város
tudott volna ilyen nívójú kiállítást rendezni.

1936. nyarán még két alapító tagból kikerült törzstag tölti ott a nyarat: Fényes
Adolf és Szlányi Lajos. Ilajtuk kívül még 5 törzstagja van a telepnek: Aba-Novák
Vilmos, Pólya Tibor, Pólya Iván, továbbá Vidovszky Béla és Zádor István. Vendég-
tagok pedig: Borbereki Kovács Zoltán, Páczay Pál szobrászok, Chiovini Ferenc,
Pohárnok Zoltán és Révész Péter festőművészek.

A telep 40 éves fennállásakor", 1942-ben törzstagjainak képe megváltozik:
Aba-Novák Vilmos, Pólya Tibor, Pólya Iván meghalnak, helyükbe Chiovini Ferenc,
Mattioni Eszter és Borbereki Kovács Zoltán kerül. Az alapító tagok közül Szláuyi
Lajos, és Fényes Adolf él még, a régi törzstagok közül Vidovszky Béla és Zádor
István dolgozik lenn. Három új vendégtag van: Bernáth Aurél, Bazilidesz Barna és
Gáborjáni Szabó Kálmán.

A magyar képzőművészet a két világháború között egyre jobban bomlott, ki-
fejezésre juttatva a korszak reakciós ideológiájának minden romlottságát. A mű-
vésztelep fejlődésben való visszamaradásának, lassú felbomlásának ez a megindí-
tója, ami azután a második világháborúban a telep műtermeinek elpusztulásával be
is következettt. Művészei szétszóródtak; 1945. után a művésztelep hivatalosan is
felbomlott. 1946-ban a régi Művészeti Egyesületet akarták életre hívni, ami az
utolsó évek hanyatlását nézve, egyáltalán nem lett volna helyes.

A megrongált Művésztelepnek négy műtermét a kultuszminisztérium és a
szolnoki építési bizottság 1946. után helyreállította, és a helyben lakó művészeket
beköltöztette.

* * *

Beszélhetünk-e egy kialakult, különleges szolnoki stílusról? Ügy gondolom,
nem! Az itt dolgozó művészek teljesen szétágazó stílustörekvéseket mutatnak.
Deák-Ébner, Bihari genre-jelenetei, Fényes kritikai realizmusa, Mihalik, Olgyai,
Szlányi impresszionista törekvései mind különböző irányban haladnak. Szüle Péter,
Fényes Adolf realizmusának továbbvivóje, vagy Koszta József a magyar parasztság
életének festője, Zombory Lajos állatábrázolása, Zádor István grafikája, Vidovszky
Béla csendéletei, Chiovini Ferenc fő témája az ember és az állatok, az Alföld szür-
kén csillogó pora, Patay Mihály nagyszerű fametszetei, — mind azt mutatják, hogy
egységes, lezárt stílus nem tudott kialakulni. Mégis van a Szolnokon megforduló
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festőknek egy közös vonásuk, mégpedig az, hogy kivétel nélkül mindegyiknél meg-
találjuk a szűkebb színskálát, és képeik leszürkülnek az alföldi levegő porától. Kö-
zös vonásokat csak annyiban észlelhetünk az itteni festők művein, amennyiben ezt
a tájat, ezt a környezetet tükrözi vissza, vagyis csak a mondanivaló, a tárgy azo-
nosságát láthatjuk. Ez hozta azután a különböző festőknél a különböző eredmé-
nyeket.

A művésztelep fennállását, munkáját, törekvéseit végig nézve, az értékelés
megoszlik. Az első 25 év kétségtelenül fénykora volt a művésztelepnek. A gazdasági
válsággal, annak hű tükrözéseképpen megállt a haladás útján. Ha a Művésztelep
egészét nézzük, az egyes művészek hibái nem látszanak olyan feltűnően. Szembetűnő
érdem az, hogy a magyar Alföldet és népét, mint művészi témát, Szolnok tette ott-
honossá a magyar művészetben. A genre-kép festőktől a legújabb kor fiataljaiig,
azok a festők, akik a múlt század közepétől Szolnokon dolgoztak, nem vonhatták ki
magukat akár képeik tárgyában, akár azok szellemében ez alól a hatás alól.

Szolnok, mint a művészek szervezetlen, majd szervezett otthona méltó helyet
kap a magyar festőművészet történetében. Szolnok több mint száz éves képzőmű-
vészeti múltja és hagyományai az élettel, a valósággal, a realizmussal szoros kap-
csolatban állnak. Művészetének ezalatt megtett útja, fejlődése nemcsak ígéret, de
biztosíték is, hogy megfelelő segítséggel és támogatással jelentős részt vállalhat a
szocialista realizmus alapján álló képzőművészet kialakításában is.

Keszegh Istvánná Krámer Márta

A Damjanich Múzeum adattárából

ParianJo ruhafo
SzchuzAojb Obala (Szolnokit)

195*/. Halkovics Jdnos

Lo-vam tót-ba a-lat zö -rög a ha-raszt;

éj r jel nap-pal döl-go -zik SZÍ - ging pa -raszt,

Úgg *1 - ü -H va - r í c -gisz t - r e -jít,

U-fek -szik is el-haj-tam az ök-f-lt

2. Még az éjjel el Is bájtom lopottba,
Jöhetsz paraszt holnap hajtom igazba,
Nem lcell nékem sem nótárus, sem író,
Van betyárból elég sok pakszus író.

A dalt Barát Györgyné. Szabó Anna (83 éves) énekelte.

— 91 -



OLVASÁSRA AJÁNLJUK
SZŰCS Sándoi

Háry János bajtársai, Verbunkos- és ob-
sitostörténetek a Nagykunságból. Szol-
nok, 1956. Megyei Tanács Népművelési
Osztály Néprajzi Munkaközössége. Tár-
sadalom- és Természettudományi Isme-
retterjesztő Társulat, Damjanich J. Mú-
zeum. 56. p. 20 cm.

(Jászkunsági füzetek 3.)

Két éve sincs, hogy Szűcs Sándor írá-
sai közül az elsőt elolvastam, s azóta
sohasem mulasztom el egyetlen sorát
sem. ha hozzáférhetek. Olvasom az ol-
vasó ember gyönyörűségével, s kutatom
titkát a betűvetéshez értő módján. Sze-
retném tetten érni az alkotót, mert bi-
zony: nála kevés édesebb mesemondó
van napjainkban. S igaz ez akkor is, ha
nem szépíró a szó közvetlen értelmében.

Talán az a legnagyobb erénye, hogy az
idővel, ez írók számára mindig legnehe-
zebbel, a súlyosabb dimenzióval játszi
könnyedséggel bánik. Ma ír, a tegnapia-
kat idézi, s a régmúltról beszél, a három
idő pedig oly természetességgel ölelke-
zik, hogy egyszerre érzi az olvasó mind
a hármat: mintha egymásba vetítve je-
lentkeznék minden mondata a jelen sík-
ján.

így lépnek mellénk a hősei: Egres Kis
Lajos és a többiek. Azok. akiket vérrel
szolgálni 10—12 esztendőre elvitt a csá-
szári akarat idegen földre, a verbuváltak,
a kötéllel fogottak. S ezek. úgy érzem,
nem Háry János bajtársai csak. de baj-
társai Petőfi Kukorica Jancsijának is:
hősiességben, a haza földjéhez s az
egyetlenhez tartozó szerelemben is.

És persze azok, akik mindezeket elme-
sélték. Az öregek, akik mellé gyűjtő út-
ján leült Szűcs Sándor, akiknek ételéből
evett, italából ivott, hogy megnyíljanak
a szívek. S ő azok közé tartozott bizony,
akik elmentek saját hazájukban saját
népüket és múltjukat felfedezni. Győrffy
István nyomán: ezt mondhatnánk, de
ez nem minden. Mert egyazon tűz fűtötte
Illyés Gyulát felfedezni a puszták népét,
s Bartók Bélát és Kodály Zoltánt meg-
találni az ősi zenét. Győrffy István és a
tanítvány, Szűcs Sándor is ezek közül
való.

Szűcs Sándor sokat idéz, szinte min-
den történetet, s kevés szóval szól közbe,
ám nem hiszek neki. Szerénység ez, mert
érezni az ő sűrítését, az avatott mestert,
de úgy. hogy egyetlen íz sem vész el.
A népi képzelet s a paraszti gondolat-
világból kihajtott elképzelése valami ro-

mantikus demokráciának: ez van ez el-
beszélések soraiban. S mindez andalítóan
édes humorral és sajátos, a mi népünk-
ben termett gúnnyal. Mert micsoda an-
gvali elképzelés: a király elalszik a kas-
tély ablakában, s fejéről a holló ellopja
a koronát! Mert micsoda gúny és komi-
kum egyszerre: az ellenség vezére „a
kardját is gatyára kötötte fel, a nadrág-
ját meg ráhúzta. Egész nap kereste
volna, hová tette, de nem jutott rá
ideje". Melyik vérbeli művész nem adná
oda élete művét azért, ha ilyent teremt-
hetett volna?

A prózai szöveget dalok, rigmusok, ver-
sek egészítik ki. S ezek közül csak egyből
idézek, ízelítőnek, s magyarázat nélkül,
minden versolvasó gyönyörűségére:
Hiába rídogál asszony meg a lánynép,
Hogyha legény volnék, én se tennék

máskép.
Még jó, hogy nappal van, mert ha éjjel

volna,
Még az öreg kaszás csillag is béállna,
Pedig a takarás a nyakába szakad,
Mert Karcagon kaszás legény már nem

marad.
A feljegyzett szövegeket néhol magya-

rázza a szerző, de — a higgadt tudós
mértéktartásával — nem magyaráz bele
olyast, ami visszariasztana. De azok az
összefüggések, amelyeket a mese mon-
danivalója s a kor társadalmi viszonyai
között meglát, vitathatatlanok. S mindezt
kiegészíti az egyes elbeszélések mese-
anyagának régi, a korai magyarság mí-
toszában rejlő magvára történő egyes
utalással, ami hozzásegíti az olvasót a
teljesebb megértéshez.

A jegyzet megemlékezik az illusztrá-
ciókról is. nem hibátlanul azonban.
Mert mindegyik rajz megérdemelte
volna külön-külön az alkotó nevét, még
akkor is ha általános iskolás kefétől
való.

Szűcs Sándor legújabb írása elfért egy
vékony füzetben. Értéke lesz azonban
minden szépet szerető ember könyvtárá-
nak, s ezt tartalma teszi.

Egri Lajos
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EGRI LAJOS
Rőzseláng. Regény. Debrecen, 1958.

Alföldi Magvető. 461 p. 19 cm-

Egyszerűségében ízléses, halványsárga
kötésben jelentette meg a debreceni Al-
földi Magvető Egri Lajos szolnoki író leg-
újabb művét. A Rőzseláng című regény
témáját az író a felszabadulás utáni epi-
kus irodalmunk számára hovatovább
klasszikussá váló történelmi korból, az el-
lenforradalom uralmának embertelen kor-
szakából választotta — kitűnő művészi
érzékkel. Múltbafcrdulása nem öncélú,
nem szándékos kitérés a magyar jelen éle-
tének irodalmi ábrázolásával kapcsolatos
állásfoglalás elől. hanem éppen ellenke-
zőleg: azt mutatja meg, hogy a Horthy-
korszak fojtó légkörében hogyan éltek a
társadalcm legelnycmottabb tagjai, ho-
gyan senyvedtek. pusztultak és — váltak
magasrendűen emberivé azok az életsor-
sok, melyeknek egykori hordozói mai vilá-.
gunk legfőbb formálói lettek.

Az első világháború utáni polgári iroda-
lom előtt nem volt ez ismeretlen világ.
Kosztolányi Dezső Édes Annája is faluról
elszakadt pesti cseléd, — de életformájá-
nak válságbajutása esetleges volt, tartal-
matlan, anarchisztikus lázadása és pusz-
tulása pedig csak a lélektani problémá-
kat elvontan vizsgálgató író tudományos
érdeklődésére és a humanista író szána-

• kczására tarthatott igényt. Édes Anna tel-
jesen fegyvertelenül és öntudatlanul áll
szemben azokkal az erőkkel, amik dolgos
életének /ninden szépségét kíméletlenül
megsemmisítik. Hajdú Mária, a Rőzseláng
főhőse már égészen más, és minthogy
megrendítő sorsának tipikus tanulságai
sok szomorú emlékünkben ma is elevenen
élnek — nyilván igazabb is.

Hajdú Mária nem gyökértelenül szakadt
fel Pestre. Egy tiszavidéki uradalom cse-
lédjének a leánya. Anyjától örökölte an-
nak valamikor messzeföldön híres szép-
ségét, apjától pedig az okos, számító, de
becsületes céltudatosságot és az állhatatos
kitartás képességét. Ezeknek a testi és
lelki tulajdonságoknak a kialakulását, a
gyermekkor forrongásában már bimbózó
nőiség kivirágzását, a teljes emberré vá-
lás sokszínű folyamatát hirtelen szakí-
totta meg apjának tragikus halála. Go-
retzky, a földesúr egyszerűen és hidegvér-
rel agyonlőtte, mert szembeszállt vele,
mikor igazságtalanul megkorbácsolta. A
gyilkosságot természetesen eltussolják, —
a Hajdú-család élete és ezzel Mária eddigi
életformája pedig alapjaiban rendült meg.

A leány kiváltotta cselédkönyvét. Pestre
magával vitte fiatal életének még jórészt
homályos ábrándjait, „Az ember tragédiá-
ját'', amit tanítójától kapott, de nem igen
értette — és lelke mélyén a már tudatos
gyűlöletet az urak iránt. A nagyváros
forgatagában és Zetelaky vezérigazgató
villájában ismerkedik meg a másik ural-
kodó osztály, a nagypclgár álszent, dolog-
talan világával. A végnélküli edénymoso-
gatás lélektörő poklában egyre inkább kö-
zösnek érzi szenvedéseit a hczzá hasonló
sorsú cselédekkel, és lassan elfásuló ér-
telme talán már beletörődött volna a kö-
zös nyomorúság megváltcztathatatlansá-
gába. ha szíve fel nem lázad. A harmincas
évek végén a fasizálódás egyre jobban
szedte áldozatait. Ezek közé került, mint
„gyanús elem" Mária vőlegénye is, akit
igazságtalan ítélet alapján politikai fo-
golyként Vác börtönébe zártak. A leány
elhatározta, hogy kitart vőlegénye mel-
lett, és a börtöntől nem messze, egy sváb
vendégfogadóban lett kenyereslány. Itt
•szakadt rá mindaz a mocsok és tisztáta-
lanság, amit a háború kitörése kavart fel
és hozott felszínre a megalkuvók lelké-
ben, de Hajdú Mária már nem állott tehe-
tetlenül ezzel a szennyes áradattal szem-
ban. Tapasztalatai megtanították, hogy
kire támaszkodjék, kitartó szerelme pedig
megacélozta akaraterejét. Kapcsolatot ta-
lált az ellenállási mozgalommal, és
úgy érezte, megtalálta élete értelmét és
boldogságát abban, hogy másokért, mind-
annyiukért — a hazáért tehet valamit.
Már-már szerelmének beteljesülésében is
reménykedett, amikor a németek meg-
szállása bekövetkezett és szerelmesét ki-
végezték. A hazát és egyéni életét sújtó
tragédia saját faluja felé fordította ismét;
legalább otthon akart küzdeni. Egy né-
met járőr golyója azonban kioltotta éle-
tét.

Hajdú Mária tehát elbukott a gonosz-
ság erőivel szemben. Az író stílusának és
beleélő jellemzőerejének köszönhető azon-
ban az, hogy bukását nem tragikusnak,
hanem felemelőnek érezzük. Hajdú Mária
történetének mélységesen emberi életsze-
rűsége és igazsága minden olvasót meg
fog győzni a nagy eszményekért vívott
harc értelméről és szépségéről és arról,
hogy az emberiség igazi történelmét azok
alakítják, akik nem az élet ormain jár-
nak.

Bodnár Ferenc
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Jegyzetek
az első negyedévi munkáról

Az év első negyedében elért ered-
mények azt mutatják, hogy a szervezet
munkája csaknem minden területen je-
lentős fejlődésen ment keresztül. Amel-
lett, hogy a tervezésben s ezt követően
az eredményekben magasabbra emelked-
tek az előadásszámok és javult az elő-
adások hely szerinti megoszlása, fontos
lépéseket tettünk az irányban, hogy. fel-
lendítsük a belső, szakosztályi életet, és
a tagokat az eddigieknél jobban bevon-
juk az aktív társulati munkába. Segí-
tették e törekvést a klubmunka eredmé-
nyei, valamint a JÁSZKUNSÁG, a szer-
vezet folyóirata is. Előrehaladtunk az
üzemi és falusi munkában is. E helye-
ken új bázisokat teremtettünk az is-
meretterjesztés számára.

A szervezet munkájának utóbbi fej-
lődése örvendetes, azonban nem lehet
szó nélkül elmenni néhány- olyan hiá-
nyosság mellett, melyeket nagyobb erő-
vel és következetességgel kellene kikü-
szöbölni. Néhány szolnoki és vidéki
nagyüzemünkben még Tnost sem sikerült
rendszeresen előadásokat szervezni, ho-
lott ez már régi probléma, s megfelelő
előkészítés után lehetne eredményeket el-
érni. Néhány vidéki szervezetünk még
mindig elhanyagolt, több segítséget vár
megyei szervétől, még most sem javult
kielégítően az ellenőrző munka.

A munka eredményei nem választ-
hatók el a Megyei Pártbizottság és .a
szervezet Elnökségének hathatós támo-
gatásától, eszmei-politikai irányító mun-
kájának javulásától. Ennek nyomán
emelkedett magasabb színvonalra a Tit-
kárság munkája is mind tartalmi, mind
pedig szervezési téren.

A negyedévi munkáról összeállított
statisztika a következőket mutatja.

Ez év januárjában 126 előadást tar-
tottunk 7 351 hallgató előtt, februárban
133 előadást 8 972 hallgató előtt, március-
ban pedig 150 előadást 11321 hallgató
előtt, összesen tehát ebben a negyedév-
ben 409 előadás hangzott el a megye te-
rületén 27 644 hallgató előtt.

Ez a szám azt jelenti, hogy az egész
évre előirányzott 1 240 előadásnak kb 33
%-át tartottuk meg ebben az időszakban.

Javuló tendenciát mutat az előadások
hely szerinti megoszlása:

Jan. Febr. Márc. ossz.
Ipari üzem
Mezőg. üzem
(Tsz. Á. G.)
Vállalat
Terület
(város-falu)
Honvédség
Egyéb

15

21
19

61
1
9

8

23
24

69
1
8

17

28
22

64
8

11

40

72
65

194
10
28

összesen: 126 133 150 409
Az adatokból kitűnik, hogy bár las-

san, de fejlődik az üzemi munka, mert
az üzemi előadások számaránya elérte a
10 %-ot. Természetesen ezt az arányt
feltétlenül és nagyobb mértékben emel-
nünk kell a jövőben. A falusi előadások
alakulása már nagyobb eredményt mu-
tat. Az összes falusi előadások száma a
fentiekből 171, mely az összes negyed-
évi előadáshoz viszonyítva 42 %. Ezen
belül a szociálist szektorokban tartott
előadások aránya szintén 42 °/o, s ez már
azt jelzi, hogy ezen a téren is van mit
javítani a munkán. Az ellenőrzött elő-
adások aránya most már elérte a 10
%-ot.

A következő táblázat az előadások
szakosztályok szerinti megoszlását ábrá-
zolja, és arra mutat rá elsősorban, hogy
a legfontosabb területeken magasabb
előadás-számokat értünk el, mint eddig.

Politikai szakosztály :
Filozófiai-pedagógiai:
Történelmi:
Irodalmi:
Művészeti:
Agronómiai:
Biológiai:
Egészségügyi:
Csillagászati:
Földrajz-geológiai:
Fizikai-kémiai:
Műszaki:

51
43
39
53
20
87
17
43
11
16
12
17

előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás
előadás

(12.5)
(10.5)

(9.5)
(12.9)

(4.8)
(21.2)
(4.1)

(10.5)
(2.6)
(3.9)
(4.1)
(4.1)

Összesen: 409 előadás
A kimutatás első helyén szereplő po-

litikai előadások számaránya azt mutat-
ja, hogy elértük a tervünkben lefektetett
követelményt: a 12 %-ot. Fontos ered-
ménye ez a szervezetnek, az nban akkor
lehet majd végérvényesen elkönyvelni,
ha egész évben ilyen arányban tartjuk
meg a politikai előadásokat. A s-ámokon
túl az is jelentős eredmény, hogy az előa-

— 94 —



dások túlnyomó része fontos bel- és külpo-
litikai kérdésekkel, azonkívül munkajo-
gi kérdésekkel, valamint a társadalmi tu-
lajdon és a társadalmi bíróságok kérdé-
sével foglalkozott. A politikai szakosztály
belső életében is történtek változások,
mert ebben az időszakban az előadások
kidolgozásában, megbeszélésében és el-
lenőrzésében is aktívabbak, határozot-
tabbak voltak előadóink, valamint a
szakosztály vezetősége is.

Filozófiai és pedagógiai tárgyú
előadásaink is szépen fejlődnek, bár, saj-
nos, még mindig elég kevés az érdeklő-
dő. Ebben részes a szervezési munka is,
elsősorban a filozófiai témájú előadások
esetében, mert a gyér érdeklődésre hivat-
kozva nem használ ki minden lehetősé-
get a hallgatóság megnyerésére.

Agronómiai előadásaink ebben a ne-
gyedévben is nagy szolgálatot tettek a
mezőgazdaság fejlesztése céljainak. A
megye mezőgazdasági termelésének sok
fontos problémája került megvitatásra
előadásainkban a dolgozó parasztok előtt.
Jelentős eredménye a munkának az
a körülmény, hogy termelőszövetkezete-
inkben egyre több előadást tudunk szer-
vezni és megtartani. Vannak már a me-
gyében olyan szövetkezetek, melyekben
rendszeresen tartunk előadásokat. Külö-
nösen ki kell emelni a Jászsági Állatte-
nyésztési Hónap időszakában a jászberé-
nyi szervezet által végzett munkát. Dicsé-
retre méltó szorgalommal és aktivitással
vettek részt jászberényi előadóink eb-
ben a munkában.

Műszaki témájú előadásaink nem a
megkívánt ütemben fejlődtek. Ezen a té-
ren az a legnagyobb hiányosság, hogy
a nagyüzemekben még nem sikerült szi-
lárd ismeretterjesztő bázist alakítani.
Ennek következtében rendszertelenek
ezeken a helyeken az előadások, és gyen-
ge az ott dolgozók érdeklődése is. A to-
vábbi előrehaladás egyik fontos feltétele
az, hogy bejussunk a szolnoki és jászbe-
rényi nagyüzemekbe, és ott kiterjesszük
a munkát. Jó eredményekkel járt azon-
ban az építőipari munkások között folyó
ismeretterjesztő munka: havonta rend-
szeresen előre összeállított terv szerint
tartjuk előadásainkat az Építőipari Szak-
szervezet közreműködésével.

A tagok foglalkoztatása tekintetében
is értünk el eredményt. Januárban az
összes társulati előadást a tagok 21.4
%-a tartotta, februárban ez az arány né-
mi csökkenésen ment át (21.1°'o), majd
márciusban újra felemelkedett 24.4 %-
ra. Ez az arány fejlődő tendenciát mu-
tat, s ha mindehhez hozzávesszük a ne-
gyedévben megtartott 17 munkabizottsági

vitát 77 részvevővel, a 173 önállóan ki-
dolgozott előadást, valamint a tagjaink
által ebben az időszakban megírt 12, na-
gyobb munkát igénylő cikket, akkor bát-
ran mondhatjuk, hogy tagjaink aktivitása
nő, érdeklődésük a társulati munka iránt
fokozódik.

A vidéki szervezetek munkájában
általában szintén fejlődés tapasztalható.
Az elmúlt évvel szemben rendszereseb-
ben és tartalmi tekintetben magasabb
színvonalon folyik a munka. Különösen
vonatkozik ez a jászberényi, a kisújszál-
lási és a törökszentmiklósi szervezetre.
Meg kell azonban említeni a túrkevet, a
mezőtúri és a jászapáti szervezet eredmé-
nyeit is, melyek szintén állandóan fejlő-
dő tendenciát mutatnak. Az eredmények
és a fejlődés abban is lemérhető, hogy
ezekben a szervezetekben egyre inkább
törekszenek a társulati munkában rész-
vevő értelmiségiek arra, hogy klub-kere-
tek között folytassák, illetve bővítsék a
társulati munkát, s a vidéki szervezetek-
ben is előtérbe kerüljön a társulati mun-
ka másik része, az értelmiségiek közötti
politikai és felvilágosító munka. Ügy lát-
szik, hogy ezen a téren rövidesen újabb
eredményekről lehet beszámolni. Előse-
gíti a munkát a helyi pártbizottságok tá-
mogatása, mely egyre több esetben nyil-
vánul meg a társulati munkában is.

A Karáigági Hónap
társulati rendezvényei

A Magyar-Szovjet Barátsági Hónap
előkészítéséből és lebonyolításából a Tár-
sulat megyei szervezetei mindenütt kivet-
ték részüket. Szolnokon és vidéken a ma-
gyar és a szovjet nép barátságáról, a
Komszonnolról, az SZKP XX. kongresz-
szusáról, a szovjet művészet és irodalom
kiválóságairól, a szovjet filmről és egyéb
más témákról a megyében összesen 35
előadást tartottak tagjaink. Ebből 12 elő-
adás politikai. 1 előadás pedagógiai. 4
előadás művészeti. 7 előadás irodalmi, 3
előadás történelmi, 3 előadás fizikai-ké-
miai, 1 előadás pedig biológiai tárgyú
volt. Ezenkívül a Szovjet Mezőgazdaság
Hete keretében kb. 100 hallgató részvéte-
lével központi előadóval nagyelőadást tar-
tottunk Karcagon talajtani kérdésekről.
A Társulat klubjában is szerepeltek ilyen
rendezvények. Előadás hangzott el Sze-
csenovról, az ismert orosz fiziológusról és
az SZKP XX. kongresszusának nemzet-
közi vonatkozású kérdéseiről. Közben egy
meleghangú találkozás és beszélgetés
zajlott le a klubban a szovjet ösztöndí-
jasok és a megyei vezetők között.

Ezek az előadások, viták és egyéb
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rendezvények termékenyen gazdagították
az egyébként ebben az évben nagyon
tartalmas és mozgalmas Barátsági Hó-
nap.

A Barátsági Hónap keretében rendez-
tük meg azt a beszélgetést is a kulturális
intézmények és a társulati tagok részvé-
telével, melynek kedves vendége G. N.
Turcsinyák elvtárs, a leningrádi Kirov
kultúrpalota igazgatója volt. Turcsinyák
elvtárs behatóan érdeklődött a megyei
ismeretterjesztés helyzetéről és problé-
máiról

Klubélet

Február közepétől kezdve a beszámo-
lót, azt mondhatjuk, hogy gazdag, tartal-
mas programja volt a megyei szervezet
klubjának. Február 23-án Dr. Medve
Zsigmond egyetemi tanár tartott előadást
a termelőszövetkezeti jog néhány kér-
déséről, melyet kiterjedt és sikeres vita
követett. Február 27-én Fenyves Pál, az
OMMI munkatársa beszélt az új gyümöl-
'csösök telepítéséről és azok keletkezésé-
ről a megjelent szolnoki agronómusok
előtt. Február 28-án este Diószegi András,
Szabad Nép munkatársa a mai magyar
irodalom kérdéseiről tartott érdekes elő-
adást, majd a következő hónapban, már-
cius 8-án Kaposvári Gyula, a szolnoki
múzeum vezetője ismertette' az 1849.
március 5-i szolnoki csata lefolyását.
Március 20-án Elek Tibor ezredes ^Dia-
lektikus módszer és tudományos megis-
merés", majd március 23-án Fábián Pál

egyetemi adjunktus „A magyar nyelvhe-
lyesség kérdései" címen tartott élvezetes,
több hozzászólást kiváltó előadást. Poli-
tikai szakosztályunk március 29-én ren-
dezte meg először az SzKP XX. kongresz-
szusának anyagáról szóló vitát, melynek
előadója Patkó Imre szerkesztő volt. Áp-
rilisban az első klubelőadást Malán Mi-
hály tartotta igen nagy érdeklődés
mellett „Fajelmélet és tudomány" címen.
Április 12-én Kanizsai-Nagy Antal iroda-
lomtörténész ismertette Tóth Árpád köl-
tészetét, majd 16-án este Kádár Zoltán, a
debreceni egyetem docense tartott elő-
adást „Mátyás király és a magyar rene-
szánsz" címen. A következő napon, ápri-
lis 17-én Makkai György hírlapíró, a Bé-
ke és Szabadság külpolitikai rovatának
vezetője beszélt színesen és érdekfeszí-
tően a közel- és középkeleti politikai ese-
ményekről. Április 19-én „Verseghy és a
magyar jakobinusok" címen Benda Kál-
mán, a Történettudományi Intézet mun-
katársa tartott értékes előadást, mely
azért is jelentős, mert Verseghyről, Szol-
nck szülöttjéről igen kevés előadást tar-
tottak a városban.

Kitfintetetés

Jó munkája elismeréséül a napokban
kapta meg Erdész Sándor jászberényi
múzéumvezető, történelmi szakosztá-
lyunk tagja a Szocialista Kultúráért ki-
tüntető jelvényt.

V. B-



ADATOK MEGYÉNK BIBLIOGRÁFIÁJÁHOZ
(1956. II. 1 — III. 31.)

ASZÓDI Imre: Ujjongó ének Balatonlel-
léről. Sz. Néplap, 1956. 8. évf. 55. sz. 5. o.

BÍRÓ László: Lómentés Lekehalmán. Sz.
Néplap, 1956. 3. évf. 67. sz. 5. o.

EGRI Lajos: Búcsú és köszöntő. Szépha-
lom. 1956. 4. évf. 1. SZ. 22, O.

EGRI Lajos: Csillagtűzzel. Altöld. 1956. 7.
évf. 1. sz. 7. o.

EGRI Lajos: Egy költő és az ö ihlete. Sz.
Néplap. 1956. 3. évf. 43. sz. 5. o.

EGRI Lajos: Megköszönöm. S7.. Néplap,
1956. 3. évf. 40. sz. 5. o.

EGRI Lajos: Üzenet egy szovjet katoná-
nak. S7. Néplap, 19.36. 8. évf. 55. SZ. 4. O.

EGRI Lajos: Víz Atokpusztán. Széphalom.
1956. 4. évf. 1. sz. 32—37. o.

EGRI Lajos: A zöldruhás nő. Alföld. 1956.
7. évf. 1. sz. 21—23. o.

FERENCZ Lajos: Cserébe a szóért. Sz.
Néplap. 1956. li. évf. 32. sz. 4. o.

FERENCZ Lajos: Emlékfürösztö. Alföld.
1936. 7. évf. l. s;:. 25. o.

GERENCSÉR Miklós: Kati férjet hoz. Sz.
Néplap. 1056:. 8. évf. 31. sz. 5. o.

GERENCSÉR Miklós: Ludasok. Sz. Nép-
lap. 1936. 3. évf. fii. sz. 2—3. o.

GERENCSÉR Miklós: Virradóra. Sz. Nép-
lap. 1956. 8. évf. 55. SZ. 5. O.

GYOMAI György: Mozielőadás. Sz. Nép-
lap, 1956. 8. évf. 04. sz. 4. o.

HERCZEGH László: Az ajándék. Sz. Nép-
a*p. 1956. 8. évf. 31. SZ. 4—5. o.

HERCZEGH László: A Tsz kovácsa. Sz.
Néplap. 1056. 8. évf. 52. sz. 2—3. o.

JUHASZ Ottó: Dal. Sz. Néplap. 1936. 8.
évf. 31. sz. 4. o.

K. TÓTH Lenke: Hála a Rádiónak! Ma-
gyar Rádió. 1956. 12. évf. 8. sz. 7. o.

K. TÖTH Lenke: Ironikus írások. Sz. Nép-
lap, 1956. 8. évf. 67. sz. 4. o.

K. TÓTH Lenke: Orvhallgató. Magyar
Rádió. 1956. 12. évf. 11. sz. 7. o.

KUNRATH Sándor: Faklyavivők. Sz. Nép-
lap, 1956. 8. évf. 67. sz. 4. o.

PÉTERI Istváné-Három feltétel. Sz. Nép-
lap. 1956. 8. évf. 43. SZ. 5. o.

SÁRY István: Keresztapám. Sz. Néplap,
1950. 8. évi. 31. sz. 4. o.

TÓTH István: Asszonykert. Sz. Néplap,
19511. 8. évf. 73. sz. 2—3. o.

TÖTH István: Hazamegyek édesanyám!
Sz. Néplap. 1956. 8. évf. 55. sz. 5. o.

TÓTH István: ítélet. Sz. Néplap. 0. év-f.
43. sz. 4. o.

TÖTH István: Megtörtént. Sz. Néplap,
1956. 8. évf. 64. sz. 5. o.

TÓTH István: ..Szent titok." Sz. Néplap.
1956. 8. évf. 47. sz. 2—3. o.

VERES Péter: A szolnoki csatában. (A
Balogh család történetéből.) Csillag, 195U. 10.
évf. 3. sz. 507—518. o.

BARS Sári: A tudományosan képzett me-
zőgazdász. Béke és Szabadság, 1956. 7. évf.
5. sz.

BERCZELI Gyula: A gyermekszínjátszás.
Népművelés, 1956. 3. évf. 3. sz. 39. o.

BOTH Béla: Dulszka asszony erkölcse a
szolnoki színházban. Színház és Mozi, 1956. 9.
évf. 11. sz. 16. o.

BOZSO Sándor: Egy kis tsz elindul..._
Termelőszövetkezet, 1956. 7. évf. 3. sz.

CSAK Gyula: A kevi föld nemcsak
tiól, kultúrából is többet terem. Népmij
1956. 3. évf, 3. sz. 44. o.

CSASZTVAY István: Az élet fiai. Sz. Nép-
lap, 1956. 8. évt. 67. SZ. 4. O.

EGRI Lajos: Az írói szerénységről. Sz.
Néplpp. 1956. n. évf. 31. sz. 5.o.

ESZTERAGf Albert: így kell ezt csinálnia
— Látogatóban egy előadói munkaközösség-
ben. Népművelés, 1956. 3. évf. :s. sz. 24—25. o.

FÁBIÁN Gábor: Kifizetődik-e 88 ló tartása
a mesterszállási Úttörő Tsz-ben? Szabad Föld,
1956. 12. évf. 13. sz. 6. o.

(FÖLDEAKI): Hat hónappal a gyötrődés
után. Termelőszövetkezet. 1956. 7. évf. 3. sz.
12—13. o.

GERENCSÉR Miklós: Itt felejtett emberek.
— Fegyvernek! jegyzetek. Sz. Néplap, 1956. 8.
évf. 43. sz. 5. o.

GYÖRE Tmre: Papi Lajos, meg a töb-
biek . . . Magyar Nemzet, 1956. 12. évf. 56. sz.
5. o.

HORVÁTH Sándor: Határjárás a Nagy-
kunságban. Szabad Nép, 1956. 14. évf. 79. sz.
2. o.

TLLÉNYI Elemér: Petőfi-iskolák és a
DISZ-élet. Oj Március. 1956. 6. évf 2. sz. 11. o.

ILLÉS Béla: Jelentkezett a kísértet. Iro-
dalmi Ojság, 1956. 7. évf. 8. sz. 8. o.

KAPOSVÁRI Gyula: Hősök emléke. Sz.
Néplap. 1956. 8. évf. 57. sz 3. o.

KERTÉSZ Magda: „líjü művészek" a száz-
éves szolnoki Járműjavítóban. Nők Lapja.
1956. 8. évf. 10. sz. 20. a.

K. TÖTH Lenke: Tőmondatokban kezdtük.
Új Világ. 1956. 9. évf. 6. sz. 7. o.

MA-TOR Lajos: Félév után újra ellátogat-
tunk Kengyelre, ahol erősödnek, gyarapodnalc
a szövetkezetek. Szabad Föld. 1956. 12. évf..
10. sz. 5. o.

M. A. [MARÓTHY ANDOR]: Hazai folyó-
iratszemle. Magyar Nemzet, 1956. 12. évf. 71.
sz. 5. o.

NYIRÖ László: A kecsege. Magyar Hor-
gász. 1956. 10. évf 1—2. sz. 4. o.

N. L. [NÁNÁSI LÁSZLÓ]: Egy megye se-
gítsége. Magyar Nemzet. 1956. 12. évf. 69. sz.
3. o.

PÉTERI István: Dulszka asszony erkölcse.
A Szigligeti Színház előadása. Sz. Néplap.
1050. S. évf. 52. sz., 4. o.

PÉTER' István: A tanítónő. Bródy Sán-
dor drámája a szolnoki Szigligeti Színházban.
Sz. Néplap. 1958. 8. év. 71. sz. 2. o.

SÍPOS Gyula: A puszta télen. — Üti jegy-
zetek. Irodalmi Újság, 1956. 7. évf. 7. sz. 6. o.

TESZKO Sándor: A munkaegység nem
..csákiszalmája"! Miért nem veszik tudomá-
sul ezt a fegyverneki Kossuth Tsz-ben is?
Szabad Föld, 1956. 12. évf. 10. sz 6. o.

TÓTH Béla dr.: A József Attila olvasó-
mozgalom nyomában Hajdú és Szolnolc me-
gyében. A Könyvtáros, 1956. 6. évi'. 2. sz. 87. o.

TÖTH József: Jászberény — ahol új Kazi
Arankái; nevelődnek. Népszava, 1956. 84. évf.
33. sz. 4. o.

TÓTH Kornél: Szigligeti Színház: A tit-
kárnő. Sz. Néplap, 1956. 8. évf. 40. sz. 4. o.

VÁRKONYt Endre: Mezőtúri történetek.
— Élet, elet. kanászélet. Béke és Szabadság,
1956. 7. évf. 12. sz. 20. o.

VARKONYI Endre: Mezőtúri történetek.
Az egykori csugarialc között. Béke és-
iság, 1956. 7. évf. 13. sz. 20—21. o.

Összeállította: Sági Páll.



Ára: 4,— Ft.
»«M»»»MMM »«•«»>»•»*#*•••»•*»»••••*»•»*•»•«*»

J Á S Z K U N S Á G ! FÜZETEK

SIOCS S*KBO«

HÁRY 3ÁNOS BA]TÁRSAI

int.

Áprilisban jelent meg E g r i L a j o s
első regénye, mely egy parasztleány
tragikus történetét beszéli el.

Ára: 25,50 Ft. Kapható az Állatni
Könyvterjesztő Vállalat bármelyik
üzletében.

A JÁSZKUNSÁGI FÜZETEK 3.
száma S z ű c s S á n d o r verbunkos-
és- obsitos-történeteiből hoz egy
csokorravalót. A jóízű írás méltó
párja a „Ludas Matyi cimborái"-nak.

Ára: 3,— Ft. Kapható szerkesztősé-
günkben. (Szolnok, Táncsics u. 5.)

FelelS$ kiadó: Vida Béla.

Ml Szolnoki Nyomda $6 IH 21. 2m. — Felelüs vezető: Mészáros Sándor,


